
  ) Technical Analysis (کالی تکنلیتحل

   تكنیكي چیست؟تحلیل

گـران تكنیكـي بـه عنـوان        اغلـب از تحلیـل    . بینـي تغییـرات آتـي قیمـت اسـت            تكنیكي بررسي تغییرات قیمتھاي پیشین به منظـور پـیش          تحلیل

  .ھايشان اتكاي زيادي به نمودارھا دارند شود چرا كه براي تحلیل چارتیست ياد مي

  

  

  

  

  

، و يا ھر ابزار قابل داد و ستدي كه متـاثر از نیروھـاي   )Commodity Future(یل تكنیكي در زمینه سھام، شاخصھا، كاالھا، پیمان ھاي آتيتحل

قیمت به تركیبي از نرخ ھاي باز شدن، حداكثر، حداقل و نرخ بسته شدن يك ورقه بھـادار مـشخص در   . عرضه و تقاضا باشد قابل كاربرد است    

 دقیقه، ربع ساعت، يـا  ۵تغییرات قیمت از يك معامله تا معامله بعدي، (واحد بازه زماني ممكن است كمتر از روز      .  معین اشاره دارد   بازه زماني 

ھمچنـین بعـضي از تحلیلگـران    . ، روزانه، ھفتگي، يا ماھانه باشد و ممكن است از چند ساعت تا چندين سـال ادامـه داشـته باشـد           )ساعتي

در { . برنـد   بكـار مـي   را نیـز بـراي مطالعـه عملكـرد قیمـت     ) تقاضاي اولیـه موقـع بـاز شـدن نمـاد            ( مقادير حجم   دار قیمت،   تكنیكي عالوه بر نمو   

  } نمودارھا بصورت میله اي زير نمودار روند قیمت قرار میگیرد 

  

  

  

  

  

  

  



  اساس تحلیل تكنیكي

از ابتـدا  ) Dow(تئـوري داو . ه عنـوان تحلیـل تكنیكـي نـوين شـناخته شـد      گذاري كرد كه بعدھا ب    در ابتداي قرن بیستم، تئوري داو چیزي را بنیان        

از میـان  . ھـاي چـارلز داو در طـي چنـدين سـال تكمیـل شـد        تركیب كاملي نبود بلكه بـه مـرور بـا كنـار ھـم قـرار دادن اجزايـي از میـان نوشـته                       

  :ھاي نقل شده از داو سه تا از آنھا برجسته مي باشند قضیه

  .عات مي باشدقیمت معرف ھمه اطال• 

  .تغییرات قیمت كامًال تصادفي نیست• 

   }  چرا اتقاق افتاده{ تر است از چرايي آن  بسیار مھم}  پیشینه قیمت  {اينكه چه اتفاقي افتاده • 

  

  

رنـد كـه   گـران تكنیكـي اعتقـاد دا    تحلیـل . اين قضیه شبیه به اشكال قوي و نیمه قـوي بـازار كـارا اسـت            : قیمت معرف ھمه اطالعات مي باشد     

با توجه به اينكه اطالعات قبال اثر خـود را بـر روي قیمـت گذاشـته اسـت، لـذا قیمـت نـشان                    . قیمت فعلي منعكس كننده تمام اطالعات است      

در مجموع قیمت بازار نشان دھنده كلیه اطالعات مشاركت كننـدگان  . باشد و بايد پايه اصلي تحلیل را تشكیل دھد    دھنده ارزش منصفانه مي   

گـران فـروش سـھام، جھـت دھنـدگان بـه بـازار،         گران خريد سـھام، تحلیـل   گذاران، مديران پرتفوي، تحلیل   معامله گران، سرمايه  : ر شامل در بازا 

ھايي كه توسط چنین تركیبـي از افـراد    مخالفت با قیمت. باشد و ديگران مي) Fundamental Analysts(گران بنیادي گران تكنیكي، تحلیل تحلیل

تحلیل تكنیكي از اطالعات بدست آمده از قیمت بـراي تفـسیر اينكـه بـازار     . ھا و اعتبارھايي تعیین شده بسیار نابخردانه است با چنین تخصص 

  .كند بیني آينده استفاده مي گويد با ھدف پیش چه مي

  

  

ھا اين مطلب را نیـز تايیـد مـي     یكيلیكن بیشتر تكن. ھا معتقد به روند قیمت ھستند    بسیاري از تكنیكي  : تغییرات قیمت كامًال تصادفي نیست    

اگر قیمـت ھمیـشه تـصادفي بـود، تحـصیل درآمـد از طريـق           . كنند كه در برخي از دوره ھاي زماني، قیمت ھا از روند خاصي تبعیت نمي كنند               

 چنـین  Schwager on Futures: Technical Analysisدر كتـابش بنـام   ) Jack Schwager(جـك شـوايگر   . شـد  تحلیل تكنیكي بسیار سخت مـي 

  :گويد مي

در دوره ھاي زماني طوالني ممكن است بازار داراي تغییرات قیمت تصادفي باشد، لـیكن در داخـل ايـن دوره ھـاي زمـاني، دوره ھـاي زمـاني               

 يعنـي پیـدا  (ھـدف چارتیـست ھـا شناسـايي ايـن دوره ھـاي زمـاني               . كوتاه تري وجود دارند كه رفتار قیمت در آنھا بصورت غیر تصادفي است            

  .است) كردن روند ھاي كلي قیمت

  

  

  

گـذاري كـرد و ھمـراه بـا      تـوان بـر مبنـاي رونـد قیمـت اقـدام بـه سـرمايه         ھا بر اين است كه تشخیص روند امكان پذير بوده و مي     اعتقاد تكنیكي 

ر كـه روش تحلیـل   بـا توجـه بـه ايـن امـ     . مشخص شدن تدريجي روند قیمت و با اقدام به خريد و فـروش در زمـان مناسـب ، سـود كـسب كـرد              

تكنیكي را مي توان براي دوره ھاي زماني مختلف بكار برد، امكان دنبال كردن روند ھاي بلند مدت و كوتـاه مـدت قیمـت بطـور ھمزمـان وجـود                       

رونـد كلـي بـه سـمت       . نشان دھنده رويكرد شوايگر نـسبت بـه ماھیـت رونـد قیمـت ھـا اسـت                  ) IBMروند قیمت سھام    ( در نمودار باال    . دارد

 Trading -برنـگ قرمـز  { ھـاي دادوسـتد    مابین محدوده. درون آن پراكنده است) Trading(ھاي مناسب براي دادوستد  االست، لیكن محدودهب

Range {  روندھاي رشدي }رنگ آبي- Trending Range { وجود دارند كه متاثر از روند رشد اصلي قیمت سھم در بلند مدت ھستند.  



تـر از مـرز    از طرف ديگر زماني كه سھام پايین. شود  محدوده داد و ستد قرار مي گیرد، روند رشد آن دوباره شروع مي  وقتي كه سھام باالتر از    

  .پايیني محدوده داد و ستد قرار مي گیرد، روند نزولي قیمت سھم آغاز مي شود

  

 بـه نقـل از   The Psychology of Technical Analysis در كتـابش بـا عنـوان    Tony Plummer: تـر اسـت   اينكه چه اتفاقي افتاده از علـت آن مھـم  

ھـا كـه بـه     چارتیـست  . دانـد  ھـیچ چیـز را نمـي   } واقعـي  { داند ولـي ارزش   گر تكنیكي قیمت ھمه چیز را مي    يك تحلیل «گويد    اسكار وايلد مي  

  :گران تكنیكي شناخته میشوند فقط با دو چیز سروكار دارند عنوان تحلیل

   قیمت فعلي چیست؟-١

  ابقه تغییرات قیمت چیست؟ س-٢

  

تحلیل . بیني جھت تغییرات قیمت آتي است     گر پیش   ھدف تحلیل . قیمت نتیجه تقابل نھايي نیروھاي عرضه و تقاضا براي سھام شركت است           

ال آنكـه  حـ . بنیادگراھـا بـه دنبـال چرايـي قیمـت مـي گردنـد        . تكنیكي با تمركز بر روي قیمت و فقط قیمت، نمايانگر يك ديدگاه مستقیم اسـت              

ھا اعتقاد دارند كـه بھتـرين كـار ايـن اسـت كـه بـدنبال             تكنیكي. كنند  گراھا در مورد چرايي قیمت با ديد ترديد نگاه مي           ھا به داليل بنیاد     تكنیكي

). ضـه عر(از فروشـندگان  ) تقاضـا (رود؟ بخاطر بیـشتر بـودن خريـداران     چرا قیمت باال مي. چیستي قیمت باشیم و به چرايي آن اھمیت ندھیم     

  چه لزومي دارد بدانیم چرا؟. سرانجام، ارزش ھر چیز برابر با پولي است كه يك فرد حاضر است براي آن بپردازد

  

  

  :ھاي كلي براي ارزيابي تكنیكي قدم

شـود،   آغـاز مـي  كار تحلیـل گـر بـا يـك تحلیـل كـالن و وسـیع        : كنند استفاده مي) كل به جزء ( ھا از يك ديدگاه باال به پايین   بسیاري از تكنیكي  

توانـد شـامل سـه قـدم      چنـین تحلیلـي مـي   . شوند تا پايه اي براي تقسیم بندي خرد و متمركـز شـكل دھنـد           ھاي كلي جدا مي     سپس بخش 

  :باشد

  .NYSE Composite و S&P 500 ،Dow Industrials ،Nasdaqھاي اصلي بازار مانند   تحلیل وسیع بازار از طريق شاخص-١

  }صنعت برتر { . ھاي قوي و ضعیف در داخل بازار ناسايي گروه تحلیل صنايع براي ش-٢

  } سھم برتر { .ھاي قوي و ضعیف در داخل گروه ھاي انتخابي  تحلیل منفرد سھام براي شناسايي سھام-٣

 عمـومي دارنـد، ھـر    چرا كه اصول تحلیل تكنیكي كاربرد  . زيبايي تحلیل تكنیكي در تنوع و تطبیق پذيري آن براي بازارھا و شرايط مختلف است              

شما براي تحلیل جدول شاخصھاي بازار نیـاز بـه تحـصیالت    . كدام از قدمھايي كه در باال بدان اشاره شد با زمینه تئوريك مشابه قابل اجراست   

كـه محـدوده   اھمیتـي نـدارد   . ھا نمـودار ھـستند      نمودار. براي تحلیل نمودار سھام الزم نیست شما يك حسابدار خبره باشید          . اقتصادي نداريد 

اصـول تكنیكـي حمايـت، مقاومـت، رونـد،      . اھمیتي ندارد كه نمودار، نمودار سھام، شاخص، و يا محـصول باشـد   .  سال باشد  ٢ روز يا    ٢زماني  

 رسد، تحلیل تكنیكـي بـه ھـیچ وجـه     در حالي كه اين امر آسان به نظر مي. تواند براي ھر نموداري بكار رود محدوده دادوستد، و ديگر ابعاد مي   

  .موفقیت نیازمند مطالعه جدي، ثبات قدم و ذھن باز است. آسان نیست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :تحلیل نمودار

وقتي مـا  . مثال زير نشان دھنده يك نسخه ساده شده است. خواھید ساده و يا پیچیده باشد  قدر كه شما مي     تواند ھمان   تحلیل تكنیكي مي  

  .ي نقاط پرش قیمت خواھد بودمند به خريد سھام ھستیم، تمركز بر رو عالقه

  

  

  

. اين كار توسط خط رونـد، میـانگین متحـرك و يـا تحلیـل نقـاط فـراز و فـرود انجـام مـي شـود           . اولین گام، تشخیص روند كلي است: روند كلي 

  .مادامي كه قیمت باالتر از خط روند مربوطه باشد، روند قیمت سھم افزايشي و رو به باال محسوب مي شود

  

كاھش قیمت يك سھم بـه  . رتست از دوره ھاي زماني كه سھم با قیمتي پايین تر از قیمت ھاي حداقل قبلي معامله مي شود                 عبا: حمايت

  .سطحي پايین تر از محدوده حمايت معرف روند نزولي براي آن سھم مي باشد

  

افزايش قیمت يك سـھم بـه   . عامله مي شود  عبارتست از دوره ھاي زماني كه سھم با قیمتي باالتر از قیمت ھاي حداكثر قبلي م               : مقاومت

  .سطحي باالتر از محدوده مقاومت معرف روند صعودي براي آن سھم مي باشد

  

. محاسـبه مـي شـود   "  واگرايـي  –میـانگین متحـرك ھمگرايـي       "نرخ نوسان قیمت معموال توسط شاخص ھـايي از قبیـل            : نرخ نوسان قیمت  

 روزه بیشتر و يا مثبت باشد، آنگاه نرخ نوسان قیمت بصورت صـعودي  ٩" یانگین متحرك نماييم" واگرايي از -چنانچه میانگین متحرك ھمگرايي 

  .و يا الاقل در حال بھبود تلقي مي شود

  

در مواردي كه شاخص بازار سھام و حجم معامالت موجود باشد، مي توان از اين ارقام به عنوان عالمتـي بـراي تعیـین                   : فروش/فشار خريد 

  .استفاده كرد) عرضه و تقاضا(فشار خريد و فروش 



  

 معمـوًال   در مـورد سـھام  . آيـد  قیمت نسبي خطي است كه از تقسیم قیمت ورقه بھادار بر شـاخص بـازار سـھام بدسـت مـي       : قدرت نسبي 

گويـد كـه آيـا عملكـرد سـھام مـورد        نمودار اين خط در طول يك دوره زماني به ما مـي .  تقسیم مي شود S&P ۵٠٠قیمت سھم بر عدد شاخص    

  .نظر در مقايسه با شاخص بازار سھام بھتر يا ضعیف تر بوده است

  

  :ھاي باال به منظور معلوم كردن موارد زير است قدم نھايي، آمیختن تحلیل

  .قدرت روند قیمت فعلي• 

  .بلوغ و يا مرحله روند فعلي• 

  نسبت بازده به ريسك مربوط به يك خريد جديد• 

  دزمان مناسب براي خريد يك سھم جدي• 

  

  

  تحلیل تكنیكي باال به پايین

) بازار، صنايع و سھام ھاي منفـرد (گذار، براي رسیدن به معیار ھاي معین، نمودارھاي بلند مدت و كوتاه مدت را در مورد ھر بخش                   يك سرمايه 

عودي و مثبـت داشـته باشـد،    اگـر كـل بـازار رونـد صـ     .  را مورد توجه قرار مي دھـد       S&P ۵٠٠تحلیل، ابتدا كل بازار مثال شاخص     . تحلیل مي كند  

آن دسته از صنايعي كه نويد شرايط بھتري بدھند براي تحلیـل سـھامھاي منفـرد انتخـاب     . رود گر به سراغ انتخاب نمودارھاي صنايع مي       تحلیل

نمـودار مـي    ٢٠ الـي  ١٠با بررسي. شود   گروه صنعتي شد، انتخاب سھام ھاي منفرد آغاز مي         ۴ الي   ٣وقتي كه صنايع محدود به      . شوند  مي

تعـداد سـھامھا و گروھھـاي صـنعتي بـراي تـصمیم گیـري نھـايي          .  سھام از بھترين ھاي ھر صنعت محدود كـرد         ۴ تا   ٣توان دامنه انتخاب را به      

ز در اين مرحله نیـ . رسیم  سھام براي انتخاب مي١٢ تا ٩با اين سناريو ما سرانجام به     . بستگي به دقت معیارھاي مورد استفاده تحلیلگر دارد       

  .تر را انتخاب نمايیم  سھام قوي٣-۴توانیم از بین آنھا  مي

  

  )Arthur Hill(آرتور ھیل : نويسنده

  سید مجتبي فاطمي: ترجمه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  روش تکنیکال و مزايا و معايب آن 

و روش ) fundamental(یتوان از روش بنیـادين  ھمانطور که میدانید تحلیل گري بازار سھام روشھاي تئوريک متنوعي دارد که از مھمترين آنھا م    

  .نام برد ) که بروش چارتیست ھا نیز معروف است(تکنیکال 

ايـن مقالـه از   . انشااهللا ازين پس در اين بخش مقاله ھايي علمي در زمینـه تحلیـل گـري بازارسـھام بـروش ھـاي گونـاگون خـواھیم گذاشـت              

  . ت  ترجمه شده اسhttp://www.stockcharts.comسايت 

و نـام تھیـه   ) http://www.sarmaye.com(در ضمن نقـل قـول از ايـن مطلـب بـصورت کلـي يـا بخـشي از آن، در صـورت ذكـرآدرس وب سـايت              

  .کنندگان مطلب بالمانع است

ــاد             ــا روش بنی ــن روش ب ــاي اي ــه تفاوتھ ــز ب ــاره اي نی ــردازد و اش ــب آن میپ ــا و معاي ــاي روش تکنیکــال و مزاي ــدي ھ ــه توانمن ــه ب ــن مقال ين اي

)fundamental(دارد.  

  

  

  

  توانايي ھاي روش تحلیل تكنیكال

  

  :تمركز روي قیمت 

تغییرات قیمت معمـوال بـر روش فانـدامنتال پیـشي     . اگر ھدف پیش بیني قیمت آينده است ، متمركز شدن روي تغییرات قیمت منطقي است              

بازاربعنوان يك شاخص رھبر در نظر گرفته میشود و میتوان گفت كـه  . كنندبا تمركز بر قیمت تحلیلگران بطور اتوماتیك به آينده توجه می   . میگیرند

معمـوال تغییـر قیمـت    . براي ھمراھي با بازار الزم است كه تغییرات قیمت را بطور دقیق زير نظر داشت           .  ماه آينده را تعیین میكند     ٩ تا   ۶اقتصاد  

مستعد يـك تغییـر ناگھـاني اسـت ،راھنمـايي ھـا و نـشانه ھـا معمـوال قبـل از           با وجود اينكه بازار . يك موجود زيرك و حیله گر پنداشته میشود     

بعنوان گواھي بر ترقي قريب الوقوع سـھم نگـاه   ) accumulation(يك تحلیل گر معموال به دوره ھاي خريد در كف      . تغییرات مھم ظاھر میشوند   

  .راي يك دوره ركود در شرف وقوع در نظر میگیردرا بعنوان شاھدي ب) distribution(كرده و ھمچنین دوره ھاي فروش در سقف 

  

  :عرضه، تقاضا و تغییرات قیمت 

در ھـر جـزء از ايـن داده ھـا،     . خیلي از تحلیل گران قیمت باز شدن ، بسته شدن ، حداكثر و حداقل يك سھم را مورد بررسي قرار مي دھنـد                      

ستند ولي وقتي با ھم در نظر گرفته میشوند تـاثیرات عرضـه و تقاضـا بـر              آنھا بطور جداگانه گوياي مطلبي نی     . اطالعات ذيقیمتي نھفته است     

  .قیمت سھم را نشان میدھند

  

  

  

مثال باال سھمي را كه با يك جھش مثبت باز شـده اسـت را نـشان میدھـد يعنـي قبـل از بـاز شـدن سـھم تعـداد دسـتورات خريـد بیـشتر از                             

در ) high(قیمـت حـداكثر   . تقاضـا از ھمـان ابتـدا بـاال بـوده اسـت       . یشتري را جذب كنددستورات فروش بوده و قیمت باال رفته تا فروشندگان ب       

موجـود بـراي ايـن سـھم     ) فروشـنده ( در طول روز نیـز گويـاي میـزان عرضـه           )low(قیمت حداقل   . طول روز نشاندھنده شدت تقاضا مي باشد        

در مورد مثال فوق قیمـت بـسته شـدن نـسبت بـه      . داران استقیمت نھايي مورد توافق فروشندگان و خري      ) close(قیمت بسته شدن    . است

) خريـداران (اين موضوع گوياي اينست كه علي رغم اينكـه تقاضـا   . قیمت حداكثر اختالف زيادي داشته و بیشتر به قیمت حد اقل نزديك است     

در عـین حـال بـا    . شده انـد   ) پايان روز(دست آخر غالب شده و باعث كاھش قیمت نھايي         ) فروشندگان(در طول روز قوي بوده است ، عرضه         

  .وجود فشار فروشندگان، قیمت بسته شدن باالتر از باز شدن باقي مانده است 



بـه سـاده   .  با نگاه كردن به نمودار تغییرات قیمت در طول يك دوره زماني طوالني میتوان بوضوح شاھد تقابل و رويـاروئي عرضـه و تقاضـا بـود             

  .قیمت ھاي باال بیانگر تقاضاي بیشتر و قیمت ھاي پايین معرف فزوني عرضه است : ترين زبان میتوان گفت 

  

  :مقاومت/ حمايت 

( اين پارامترھا معموال توسط دوره ھاي تـراكم  . آنالیز اولیه و ساده چارت ھاي قیمت میتواند در تشخیص درجه حمايت يا مقاومت مفید باشد        

ايـن مطلـب گويـاي ايـن اسـت كـه قـواي متقابـل         . وده مشخص تغییر میكند مـشخص میـشوند        كه قیمت ھا در يك محد     ) محدوده داد و ستد     

وقتي قیمت از اين محدوده خارج میشود نـشان دھنـده ايـن اسـت     .عرضه و تقاضا به تعادل رسیده اند و داد و ستد به بن بست رسیده است  

قیمت باالتراز حد بااليي محـدوده قیمـت بـرود نـشاندھنده آن اسـت      اگر . كه عرضه يا تقاضا شروع به رشد كرده و بر ديگري فائق آمده است         

  . كه تقاضا برنده شده و اگر از حد پايیني خارج شود عرضه افزايش يافته است 

  

  :پیشینه قیمت بصورت تصويري 

نمـودار قیمـت يـك شـركت ،     . حتي براي تحلیل گران فانديمنتال با تجربه و كارآزموده نیـز يـك نمـودار قیمـت ، حـاوي اطالعـات مفیـدي اسـت                 

نمودار بسیار گوياتر و خوانـاتر از يـك جـدول    . نشاندھنده يك نمودار تصويري و گويا ازروند قیمت سھام آن شركت در طول يك بازه زماني است          

دار میتـوان براحتـي    بـا اسـتفاده از ايـن نمـو        . در اكثر نمودارھاي قیمت ستونھاي حجم معامالت در پـايین نمـودار آورده میـشوند                . اعداد است   

  :موارد زير را تشخیص داد 

   واكنشھاي قبل و بعد از اتفاقات مھم-

   نوسانات گذشته و حال-

   حجم و مبلغ معامالت گذشته -

   وضعیت نسبي يك سھم نسبت به كل بازار-

  

  :تسھیل در تشخیص زمان خريد 

 گران ، روش فانديمنتال را براي شناسايي سھام مناسب جھـت خريـد   برخي تحلیل. آنالیز تكنیكال كمك زيادي در تشخیص زمان خريد میكند     

اين نكته كامال واضح است كه زمان مناسب خريد ، نقش مھمـي در عملكـرد دارد   . و روش تكنیكال را براي تشخیص زمان خريد بكار مي برند            

مشخـصا انتظـار بـراي    . خروج از بازار مفید واقـع شـود    و ھمچنین زمان  ) مقاومت(يا عرضه   ) حمايت(روش تكنیكال میتواند در تشخیص تقاضا       . 

خروج از بازار در نرخ ھايي باالتر از نرخ ھاي عرضه گسترده و يا خريد در نرخ ھايي در نزديكي نرخ ھاي حمايتي میتواند بازده را بھبـود بخـشد                    

 .  

به عنوان يك سھم عالي ارزيابي مي كـرده ايـد   اگر شما سھمي را در دو سال گذشته     . دانستن سابقه تاريخي قیمت يك سھم مھم است         

اگر سھمي بـه انـدازه زيـادي رشـد داشـته بايـد       . ولي روند سھم در اين مدت ثابت بوده است معلوم مي شود وال استريت نظر ديگري دارد                  

رزش را داشته باشـد كـه آن را   يا اگر سھمي از حد مورد انتظار بیشتر افت نموده شايد اين ا  . گوش به زنگ برگشت رو به عقب آن سھم بود           

  .در اين قیمت بخريد و منتظر روند رو به رشد آن بمانید 

  

  :معايب آنالیز تكنیكال 

در . ھمانند تحلیل فانديمنتال ، تحلیل تكنیكال ذھني بوده و عاليق و ساليق شخصي تحلیل گـر در آنـالیز تـاثیر گـذار اسـت             : تمايل تحلیل گر    

اگر تحلیل گر روي سھمي خاص تعصب داشـته باشـد كـل تحلیـل وي     . مھم است ) نمودار ( ام آنالیز يك چارت نظر داشتن اين مطلب در ھنگ   

تحت تاثیر اين اعمال سلیقه قرار خواھد گرفت و بايد اين نكته را در نظر داشت ھمچنین چنانچه تحلیل گر نسبت بـه يـك سـھم بـدبین باشـد            

  .ي آن سھم خواھد بود نتیجه تحلیل احتماال انتظار روند نزولي برا

عالوه بر موضوع تمايالت شخصي تحلیلگر، بايد اين واقعیت را پذيرفت كه تحلیـل تكنیكـال را مـي تـوان بـه روش ھـاي           : امكان تفاسیر مختلف    

دگاه متفـاوت و  علي رغم اينكه استانداردھايي وجود دارد ولي خیلي وقتھا دو تحلیل گر بـا نگـاه بـه يـك نموداربـه دو ديـ        . مختلف تفسیر نمود    

ھر دو نیز میتوانند داليـل منطقـي بیاورنـد و بـر سـر تحلیلـشان اصـرار كننـد و داليلـي مبنـي بـر درسـت بـودن               ! جھت گیري مخالفي میرسند     

 بیـشتر   بنظر میرسد تحلیل تكنیكـال تـا انـدازه اي مثـل علـم اقتـصاد       در حالیكه اين موضوع میتواند نا امیدكننده باشد ،      . تحلیلشان ارايه دھند    

  . اينكه نیمه پر يا خالي لیوان را ببینیم بستگي به نظر بیننده دارد . شبیه ھنر است تا علم

) صـعودي يـا نزولـي    ( وقتـي كـه رونـد    . روش تكنیكال بخاطر عكس العمل ديرھنگامش معموال مـورد انتقـاد قـرار میگیـرد              : عملكرد دير ھنگام    

بعد از اين میزان تغییرات زياد میزان سود به نسبت ريسك خیلـي  ! ت قیمت اتفاق افتاده است     قیمت شناسايي میشود میزان زيادي از تغییرا      

  .وارد شده استDowعملكرد دير ھنگام يكي از انتقاداتي است كه به تئوري . باال نیست 

  

  



شناسـايي شـد ھمیـشه    ) نزولـي  صعودي يا  (حتي پس از آنكه يك روند قیمت جديد : معموال در ھر زمان روندھاي خوب ديگري ھم ھستند         

كارشناسان معموال متھم میشوند به اينكه روي خط میانـه حركـت مـي كننـد و             . يك روند قیمت مھم ديگر ھم براحتي در دسترس وجود دارد            

د ، حتي اگر تحلیل گر بر سھمي بسیار مصر باشد ، باز ھم سھم ديگـري كـه نظرشـان را جلـب و ارضـا كنـ               . يك موضع گیري مشخص ندارند      

  . وجود دارد 

زمـاني كـه بـه    .تمامي الگوھا و عاليم خريد و فروش بـا روش تكنیكـال ھمیـشه درسـت از آب در نمـي آيـد       : پشیماني بازار و سرمايه گذاران    

مطالعه روش تكنیكال مي پردازيد دست آخر به يك مجموعه شاخصھا و الگوھاي چارتي میرسید كه بايد با يكـسري قـوانین ھماھنـگ شـوند               

در ايـن الگـو مطـابق    . باشـد  ) head and shoulders pattern" (سـر و شـانه  "ه عنوان مثال چنانچه الگوي نوسانات قیمـت يـك سـھم از نـوع     ب

شكل زير نوسانات گذشته قیمت سھم به گونه اي است كه پس از يك روند افزايشي و رسیدن به نقطه اوج نخست يا اصطالحا شـانه چـپ           

)Left Shoulder ( پس از آن قیمـت سـھم بـراي بـار     .  قیمت سھم با روند نزولي مواجه شده و تا نقطه قعر نخست سقوط مي نمايد، سپس

اين نقطه از نقطه اوج اول باالتر بوده لیكن پـس از  . رشد مي نمايد ) Head(دوم روند صعودي به خود گرفته و تا نقطه اوج دوم يا اصطالحا سر      

مجددا سھم براي سومین بار تا نقطه اوج جديـدي موسـوم بـه    . جه شده و تا نقطه قعر دوم كاھش مي يابدآن دوباره سھم با روند نزولي موا     

از بـه ھـم   . كه تا اندازه زيادي به شانه چپ شبیه است رشد نموده و دوباره روند نزولي آن آغـاز مـي شـود    ) Right Shoulder( شانه راست 

بدسـت مـي آيـد كـه مـي توانـد در تـشخیص زمـان مناسـب بـراي            ) Neckline" (خط گـردن  "وصل كردن نقاط قعر اول و دوم خطي موسوم به           

  . فروش راھگشا باشد 

بـراي  .  پـاراگراف بـاالآورده شـده اسـت     ی بـرا ینمودار ذيل متعلق به متن اصلي ترجمه شده نیست و فقط براي تقريب به ذھن و بعنوان مثال     

  : توضیحات بیشتر به آدرسھاي زير مراجعه کنید 

asp.shoulders-head/h/terms/com.investopedia://http  

html.houldersTopheadS/ChartAnalysis/education/com.stockcharts://http  

  

  

  

علي رغم اينكه مورد اخیر يك قانون است ولي ھمیشه صدق نمي كند و میتواند تحت تاثیر پارامترھاي ديگر مثل حجم و ارزش معامالت قـرار               

 تشخیص نقـاط   روزه ممكن است براي۵٠يك نمودار میانگین . ممكن است اين قانون براي يك سھم كار كند و براي ديگري موثر نباشد      . بگیرد  

درسـت اسـت   . ممكن است بھتر كار كنـد  Yahoo روزه براي سھم ٧٠ بسیار خوب كار كند ولي نمودار میانگین IBMمقاومت شركت  / حمايت  

  .كه خیلي از مباني تحلیل تكنیكال كلیت دارند، سھام ھر شركت بخصوص مشخصات و خصوصیات خاص خود را داراست 

  

  

  

  

  



  : نتیجه گیري 

روان  % ٢٠در حالیكه تحلیل فانديمنتال بـازار را  . را بر پايه منطق میداند % ٢٠رفتار بازار را مبتني بر حاالت رواني افراد و         % ٨٠ل  روش تكنیكا 

منطقي يا روانشناختي بودن بازار بحث كرد، اما، ھیچ شـكي   در ھر صورت میتوان بر سر موضوع       . منطقي در نظر مي گیرد     % ٨٠شناختي و   

. به ھر حال، منطقي يـا روانـشناختي ، كـسي نمیتوانـد منكـر قیمـت فعلـي يـك سـھم شـود          . مت فعلي يك سھم نمیتوان داشتدر مورد قی 

اينـافراد تمـامي   . قیمتي كه توسط بازار تعیین میشود نشاندھنده مجموع اطالعات كلیه مشاركت كنندگان در بازار در مورد آن سھم میباشـد     

اينھـا نیـرو   . را در نظر گرفته اند و بر روي قیمت مشخصي در مورد خريد يا فروش آن به توافق رسیده انـد      اطالعات منتشر شده در مورد سھم       

ھاي عرضه و تقاضا ھستند روش تكنیكال تالش دارد با بررسي رفتار قیمت يك سھم تعیـین كنـد كـدامیك از نیـرو ھـاي عرضـه و تقاضـا پیـروز                     

  وده است و در آينده به كجا خواھد رفت؟میدان خواھد بود؟ قیمت سھم در گذشته چقدر ب

ھر چند با استفاده از روش تكنیكال مي توان برخي قواعد و قوانین كلـي بـراي خريـد و فـروش سـھام در نظـر گرفـت لـیكن ايـن نكتـه را نبايـد                

لـیكن در عـین حـال    . رار داردلذا مانند ديگر كارھاي ھنري در معرض تفسیر ق       . فراموش كرد كه اين روش بیش از آنكه يك علم باشد ھنر است            

توسـعه ايـن روش   . اين روش به لحاظ نوع رويكرد انعطاف پذيد بوده و ھر يك از سرمايه گذاران بايد طبق روش خاص خود از آن استفاده نماينـد    

  .ھا نیازمند صرف وقت و تالش بسیار بوده اما فوايد آن مي تواند در خور توجه باشد

  

  :سي لینک مطلب اصلي بزبان انگلی

html.2techAnalysis/Overview/education/com.stockcharts://http  

  .در ترجمه متن براي رواني بزبان فارسي تغییراتي داده شده اما حتي االمکان سعي شده ترجمه به متن اصلي وفادار باشد 

  

  

  

  

  

  

  ياسر رشیدي: تھیه کننده 

  :منبع 

com.sarmaye.www

  :منبع تاپیک اصلی 

1696=t?php.showthread/com.sarmaye.forum://http  

  

  


