
تحلیل تکنیکال

:مقدمه

هایی دنبال روشگذاران همواره بههاي فراوانی مواجه است و سرمایهگذاري در بازار سرمایه همیشه با ریسکسرمایه
.باشندهستند تا بتوانند ضمن کاهش ریسک، سودآوري باالیی داشته داشته 

ها بینی صحیح از وضعیت بازار و ارائه یک تحلیل درست پیرامون وضعیت بازار و روند قیمتانجام یک پیش،از این رو
.بسیار پراهمیت خواهد بود

گفته تحلیل تکنیکالها ي روند قیمتبینی آیندههاي گذشته با هدف پیشبه مطالعه رفتارهاي بازار و بررسی قیمت
.شودمی

:تکنیکال بر پایه سه اصل زیر استوار استتحلیل 

.کننده همه اطالعات در بازار استقیمت منعکس- 1
در تحلیل تکنیکال بر این باور هستیم که تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست و هر عامل مهمی که 

به عبارت . خواهد بودگذارنیز تاثیردر نهایت بر روي قیمت ،ا تقاضا تاثیري داشته باشدیبتواند بر روي عرضه 
طور غیر مستقیم تمامی گویی به،هاي مختلف بررسی نمایمدیگر اگر بتواینم فرآیند تغییر قیمت را در زمان

.ایمعوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا را بررسی کرده

. کنندها براساس روندها حرکت میحرکات قیمت تصادفی نیست و قیمت- 2
ها تا دند که در شرایط متعارف، تغییرات قیمت همواره داراي دلیل بوده و روند قیمتگران تکنیکال معتقتحلیل

ماهیت روندها ،بر این اساس. جهت خود را حفظ خواهند کرد،زمانی که عومل خارجی بر آنها تاثیر نگذارد
.همواره یکسان است و فقط کافی است که روند فعلی را ارزیابی نماییم

.مدت و بلندمدتی را بر این اساس مشخص نمودتوان روندهاي کوتاهر میبا بررسی سابقه بازا

.تحلیل تکنیکال گزینه مناسبی نخواهد بود،بر این اساس اگر شرایط غیر متعارفی بر بازار حاکم شود

.شودتاریخ تکرار می- 3
آینده الزم است تا تحلیل بینی گران تکنیکال معتقدند که در آینده، گذشته تکرار خواهد شد و براي پیشتحلیل

،به عبارت دیگر اگر بتوانیم روندهاي تاریخی صحیحی را در گذشته پیدا کنیم. مناسبی از گذشته داشته باشیم
.بینی استفاده نماییمتوانیم از این روندها براي پیشدر شرایط نسبتا یکسان می



مقایسه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادي

گرهدف اصلی یک تحلیل

ها دست پیدا کند و به این وسیله بینی نسبتا صحیحی از آینده قیمتدنبال آن است تا به پیشیک سهامدار همواره به
.سود خود را حداکثر نماید

. پردازندها، از دو منظر متفاوت میبینی جهت حرکت قیمتهر دو روش تکنیکال و فاندامنتال به پیش،در واقع
در تحلیل . هاستدر تحلیل تکنیکال تمرکز اصلی بر روي بررسی روند قیمت،ز اشاره شدطور که پیش از این نیهمان

چیزي که بتواند در قیمت تاثیرگذار باشد، در قیمت یک سهم لحاظ شده است و تکنیکال فرض بر این است که هر
.به آن نیاز داریمتحلیل قیمت تمام آن چیزي است که

در تحلیل فاندامنتال این عوامل خارجی . سهام استواقعیگر، تعیین ارزش ی تحلیلاما در تحلیل فاندامنتال هدف اصل
به عبارت دیگر، . شوندها میرفتن قیمتگذارند و باعث باال یا پایینهستند که بر عرضه و تقاضا تاثیر می

اثیرگذار بر آن باشد و براي ارائه تواند بیانگر کلیه عوامل تهاي روز یک سهم نمیها اعتقاد دارند که قیمتفاندامنتالیست
.یک تحلیل درست باید با بررسی کلیه شرایط موثر ارزش واقعی آن را تشخیص داد

بینی میدان جهت گران تکنیکال و فاندامنتال داراي رویکردهاي مختلفی هستند، اما هدف هر دو پیشاگرچه تحلیل
.بینی قیمت در آینده استها با هدف پیشحرکت قیمت

عنوان شیوه کار خود استفاده نماید، گر مجبور باشد تنها از یکی از این دو نوع تحلیل بهشاید بتوان گفت اگر یک معامله
استفاده از تحلیل تکنیکال امکان موفقیت بیشتري خواهد داشت چراکه در تحلیل تکنیکال تاثیر عوامل فاندامنتال هم 

تواند هر نوع بازاري را که تمایل داشته باشد مطالعه راحتی میال بهگر تکنیکهمچنین یک تحلیل. بررسی شده است
هاي مالی براي گران فاندامنتال به علت اینکه همواره مقادیر زیادي اطالعات و صورتکه اغلب تحلیلدرحالی؛کند

کز هستند چندان اي که در آن متمرآنها باید در حد یک متخصص عمل کنند، از حیطهدركبررسی وجود دارد که براي 
.نمی توانند دور شوند



ها در تحلیل تکنیکالانواع نمودار

اي است اهمیت نمودارها در این تحلیل به اندازه. ترین عنصر تحلیل تکنیکال نامیدشاید بتوان نمودار یا چارت را مهم
.شودگر تکنیکال، چارتیست هم گفته میکه به تحلیل

در این نمودار، تغییرات قیمت هر روز توسط یک میله . است»  اينمودار میله«یکال تحلیل تکنترین نمودار دررایج
.دهدهاي باز شدن، باالیی، پایینی و پایانی را نشان میاي قیمتنمودار میله. شودنمایش داده می

.شودده میي خطوط کوچکی به ترتیب در سمت چپ و راست میله نمایش داقیمت باز شدن و قیمت پایانی به وسیله

. هاي باز شدن، باالیی، پایینی و پایانی، قیمت پایانی از اهمیت باالیی در معامالت روزانه برخوردار استدر میان قیمت
آید که براي بررسی دست میهاي پایانی را به یکدیگر متصل نماییم، نمودار خطی بهاي قیمتاگر در نمودار میله

.زیادي استحرکات قیمت داراي اعتبار بسیار
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نمودار نقطه و رقم همان . شوند، نمودار نقطه و رقم استنوع دیگري از  نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می
.دهدتر نمایش میحرکات قیمت را در قطع متراکم

بر خالف . باشندي کاهش قیمت میدهندهنشانهايدهنده افزایش قیمت و ستوننشانxهاي در این نمودار ستون
.شوداي که ترکیبی از قیمت و زمان است، در نمودار نقطه و رقم زمان لحاظ نمینمودار میله

.توان یافتمیترتر و دقیقدر این نمودار، اخطارهاي خرید و فروش را بسیار ساده



در این نمودار، براي نشان دادن .باشدیکی دیگر از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال، نمودارهاي شمعی یا ژاپنی می
براي نمایش فاصله بین قیمت باز شدن و . شودهاي باریک یا سایه استفاده میهاي نوسان قیمت روزانه از خطمحدوده

اگر قیمت پایانی باالتر از قیمت باز . شوندشود که بدنه نیز نامیده میهاي پهنی استفاده میقیمت پایانی از مستطیل
این حالت بدنه نمودار سفید رنگ یا تو خالی است؛ ولی اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت باز شدن باشد، در شدن بود، در

.این حالت بدنه نمودار سیاه رنگ یا توپر خواهد بود



حمایت و مقاومت 

برآیند حرکات قیمت در ها در واقعروند. باشدترین نکات در تحلیل تکنیکی میها یکی از مهمبررسی وضعیت روند
.باشندهاي صعودي، نزولی و خنثی میها هستند که شامل روندبازار

.کندسري از امواج نزولی و صعودي حرکت میصورت یکقیمت سهام در بازار به،در واقع

مقاومتمقاومتمقاومت

مقاومتحمایتحمایت

حمایتحمایت

یک روند صعوديیک روند نزولی

منظور از حمایت، محدوده یا سطحی . گفته می شود”support“ترین قیمت در یک موج نزولی حمایت یا به پایین
ن است که آنتیجه این امر . هست که بر فشار فروش غلبه کندي کافی قوياست که در آن تمایل به خرید به اندازه

.یابدرسد و قیمت دوباره افزایش میشیب نزول به صفر می

منظور از مقاومت، محدوده یا . شودگفته می”Resistance“قیمت در یک موج صعودي مقاومت یا نبه باالتری
.گذاردکند و قیمت رو به کاهش میبه میسطحی از قیمت است که در آن فشار عرضه بر فشار تقاضا غل

،براي ادامه روند صعودي. درك درست مفاهیم حمایت و مقاومت براي یادگیري کامل مفهوم روند الزم و اساسی است
هر سطح حمایت جدید باید باالتر از سطح حمایت قبلی تشکیل شود و سطوح مقاومت نیز باید هر کدام باالتر از قبلی 

.دنشکل بگیر



نظریه داو

ثشاید بتوان گفت نظریات داو پایه و اساس مباح. گران تکنیکی با مبانی نظرات داو آشنایی دارندامروزه بیشتر تحلیل
.دندهتحلیل تکنیکال را تشکیل می

به همراه شریک تجاریش جونز،1882او در سال . داو تالش بسیار زیادي براي بررسی وضعیت بازار سرمایه انجام داد
.کمپانی داوجونز را تاسیس نمود

.رودکار میعنوان دماسنج وضعیت بازار سرمایه و نمایشگر تغییرات این بازار بهامروزه به،شاخصی که او ارائه کرد

.به کار برد،هایی که براي بازار سرمایه تعریف کرده بودداو نظریاتش را در قالب میانگین

:ازاصول مقدماتی نظریه داو عبارتند 

شودها لحاظ میه چیز در میانگینهم

پس اگر براساس اولین . شوندحاصل میآنهاسري از اعداد تقسیم بر تعداد ها از حاصل جمع یکمیانگین،طور کلیبه
ها نیز همه چیز در میانگینکه ها لحاظ شده است، باید بپذیریم که همه چیز در قیمتبپذیریمفرض تحلیل تکنیکال 

.استلحاظ شده 

بازار سه نوع روند دارد

.روند اولیه، روند ثانویه و روند کوچک: باشدیعنی در هر زمان، سه نیرو در بازار سهام اثرگذار می

این روند . تواند افزایشی یا کاهشی باشدي جریان حاکم بر کل روند است و میدهندهروند اولیه نشان- 
.چندین سال طول بکشدسال و حتی ممکن است برايبیشتر از یکمعموال

. دروشمار میبراي روند اولیه بهو یک واکنش تصحیحیاستاي عنوان روند میانه یا واسطهبهروند ثانویه- 
.انجامنداز یک تا سه ماه به طول میمعموالها این واکنش

چک هاي کوروند. شوندمدت از یک روز تا سه هفته را شامل میهاي کوتاههاي کوچک حرکتروند- 
.اهمیت باشندکننده و بیتوانند گمراهمی



روندهاي بزرگ داراي سه مرحله هستند
به دلیل موانع و مشکالتی که پیش از این در یک شرکت وجود داشته است، : مرحله اول یا تجمیع- 

گذار اما یک سرمایه،ناامیدي استو این مرحله همراه با تاریکیدرگران احساس عمومی بیشتر معامله
بنابراین، . ندابه کاهش گذاشتهرو،برد موانع و اخبار بدي که باعث نزول قیمت شده بودندزیرك پی می

.کندطور افراطی اقدام به خرید میخریدار این شرایط را مناسب دانسته و به
گذاري اعث سرمایههاي شرکت و شرایط اوج اقتصادي بافزایش عایدي: مرحله دوم یا مشارکت عمومی- 

آغاز به انباشتن سهام با توجه به بهبود شرایط ،گذارانشود و سرمایهگذاران در این مرحله میاکثر سرمایه
.خواهند کرد

عامه مردم در این مرحله با آرامش و آسودگی در حال مشارکت در بازار سهام : مرحله سوم یا توزیع- 
گذاران طی این مرحله، همان سرمایه.زهاي خوبی را پیش رو داردهستند و بر این باورند که بازار سهام رو

.نمایندپیش از اینکه سایر خریداران آماده فروش بشوند، شروع به عرضه می،زیرك

ها باید یکدیگر را تایید کنندشاخص

هردوي این آهن، هر نشانه و اخطار زمانی اهمیت دارد که هاي صنعت و راهبراساس نظریه داو در بیان شاخص
.گونه یکدیگر را تایید کننداخطار یا عالمت مشابهی را نشان بدهند و این،هاشاخص

کندحجم معامالت روند را تایید می

به . انددست آمدهبه عقیده داو، حجم معامله یک عامل ثانویه اما مهم در تایید اخطارهایی است که از تحلیل قیمت به
.بایست همسو با جهت روند اصلی باشدیتر، حجم معامالت مبیان ساده

.ها باال بروددر روندهاي صعودي، حجم معامالت باید همراه با افزایش قیمت



.کنددر روندهاي نزولی، حجم معامله در نوسانات مثبت کاهش و در نوسانات نزولی افزایش پیدا می

دهندکت خود ادامه میکه اخطارهاي قطعی بازگشت را دریافت نکنند، به حرروندها تازمانی

کند که هر چیز متحرکی تمایل به حفظ جهت حرکت خود دارد، مگر اینکه یک نیروي ماهیت این اصل بیان می
.خارجی سبب تغییر جهت آن بشود



:خطوط روند

یک خط مستقیم در واقع یک خط روند، چیزي جز . شودبررسی جهت روندها با ابزاري به نام خطوط روند انجام می
.نماید و داراي شیب مثبت استخط روند صعودي خط صافی است که نقاط حمایت را به یکدیگر متصل می. نیست
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نماید و داراي شیب منفی نقاط مقاومت را به یکدیگر متصل میهمچنین، یک خط روند نزولی خط صافی است که 
.است
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ي سوم باید آن را اگرچه براي رسم اولیه یک خط روند به دو نقطه نیاز داریم، اما براي افزایش اعتبار خط روند، نقطه
.تایید کند

در اغلب موارد، . ي خرید یا فروش استفاده کردعنوان محدودهتوان بهشکسته نشده باشد، از آن میکه خط روندتازمانی
این به معناي آن است که شاید بهتر . ترین اخطارهاي تغییر روند استسریعشکسته شدن خط روند یکی از بهترین و

.خارج شویماند،بینی جهت این روند انجام شدهباشد از معامالتی که براساس پیش



در واقع هرچه میزان زمانی که خط . توان میزان اعتبار یک خط روند را تعیین کردحال سؤال اینجاست که چگونه می
روند صحت خود را حفظ کرده است و همچنین تعداد دفعاتی که در برخورد با قیمت ایستادگی کرده است بیشتر باشد، 

.اعتبار خط روند بیشتر است

ماه اعتبار داشته از 1ماه اعتبار خود را حفظ کرده است از خط روندي که تنها 6به عنوان مثال، خط روندي که براي 
بار قیمت را لمس کرده اما همچنان پایدار مانده، بسیار 8همچنین خط روندي که . اهمیت بیشتري برخوردار است

.در برابر قیمت ایستادگی کرده استمرتبه3تر و معتبرتر از خط روندي است که تنها مهم



متحركمیانگین

. ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال استیکی از متدول) Moving Average(میانگین متحرك 
.ي زمانی مورد نظرها در آخرین بازهدادهنمیانگین متحرك عبارت است از میانگی

هاي آخرین قیمتروزه براي قیمت یک کاال را مدنظر داشته باشیم، الزم است تا 10براي مثال اگر میانگین متحرك 
قط فکلمه متحرك به این نکته اشاره دارد که . متقسیم نمایی10روز را با یکدیگر جمع کرده و سپس حاصل را بر 10

هاي اصلی که براي محاسبه میانگین متحرك داده،بنابراین. کنیمروز آخر را در محاسباتمان لحاظ می10میانگین 
به عبارت دیگر، با اضافه شدن هر روز کاري . دنکنبا اضافه شدن هر روز کاري جدید به جلو حرکت میشونداستفاده می

ع میانگین ترین نورایج. شودجدید، قیمت روز یازدهم حذف شده و حاصل جمع جدید دوباره بر تعداد روزها تقسیم می
. متحرك، میانگین  متحرك ساده است

این به معناي آن است که برخالف ابزارهایی . شودي روند محسوب میکنندهمیانگین متحرك اساسا یک ابزار تعقیب
در واقع . بینی حرکات قیمت استفاده کردتوان از میانگین متحرك براي پیشروند میکار میبهنمودارهاکه در تحلیل 

رسانی درباره شروع رو بوده و نقش هدایت کننده ندارند و نقش آنها صرفا اطالعهاي متحرك ابزارهاي دنبالهنگینمیا
. روندهاي جدید و پایان روندهاي قدیمی است

روزه 20براي مثال میانگین متحرك . هاي متحرك طبیعتا داراي تاخیر زمانی نسبت به عملکرد بازار هستندمیانگین
ي زمان میانگین، این با کم کردن دوره. هاي روزانه داردروزه ارتباط بیشتري با قیمت200میانگین متحرك نسبت به 

تري محاسبه ي کوتاههرچه میانگین متحرکت براي دوره. شودکند، اما هیچ وقت حذف نمیتاخیر زمانی کاهش پیدا می
تر از حساسیت کمتري که میانگین هاي طوالنیحالیشود، حساسیت بیشتري نسبت به تغییرات قیمت خواهد داشت؛ در

.برخودار هستند

مدت مفیدتر هستند، اما در سایر هاي متحرك کوتاهعموما در بازارهایی که از ثبات بیشتري برخودار هستند، میانگین
. تر و با حساسیت کمتر کاربرد بیشتري داردهاي طوالنیموارد استفاده از میانگین



حجم معامالت

عنوان یک شاخص ثانویه در ارائه یک حجم معامالت به. یکی از عوامل مهم در تحلیل تکنیکال، حجم معامالت است
.تحلیل درست نقش مهمی خواهد داشت

.شوداي از زمان حجم معامالت گفته میبه میزان معامالت انجام شده در بازه

.گرددروزانه قیمت رسم میهاي عمودي در پایین نمودار حجم معامالت روزانه با خط

مطمئن ات مطمئن قیمت از حرکات ناتشخیص حرکهمچنین توان براي تایید حرکت قیمت و حجم معامالت میاز 
.استفاد کرد

.بایست در جهت روند قیمت موجود افزایش یافته یا گسترده شوددر واقع حجم معامالت می

حجم معامالت باید کاهش نزولی،ود قیمت بیشتر شود و در روند حجم معامالت باید همزمان با صع،در روند صعودي
.یابد



واگرائی به معناي . نمایدگیري صحیح میهاي واگرائی کمک فراوانی به یک تصمیمدقت به عالمت،در تحلیل تکنیکال
حال افزایش براي مثال در حالتی که قیمت در. آن است که روند قیمت و حجم معامالت در یک راستا حرکت نکنند

.گران هشدار کاهش فشار خرید را دریافت خواهند کردمعامله،حجم معامالت تمایل به کاهش داشته باشدواست





کاربردهاي میانگین متحرك

ساز براي مشخص کردن وضعیت خرید یا ترین عوامل تصمیمدر یک تحلیل تکنیکی، میانگین متحرك یکی از مهم
هاي خرید و فروشسیگنالگران براي دریافت اي است که برخی معاملهاهمیت میانگین متحرك به اندازه. فروش است

.کنندصرفا از میانگین متحرك استفاده می

که از میانگین هنگامی. مدت یا بلندمدت مورد استفاده قرار گیردي زمانی کوتاهرك در فاصلهممکن است میانگین متح
.کنندکنیم، میانگین متحرك و قیمت به دفعات با یکدیگر برخورد میمدت استفاده میي زمانی کوتاهمتحرك در فاصله

برد، اما ممکن است به دلیل وجود تغییرات تصادفی کوچک، باعث ایجاد اگرچه این موضوع حساسیت تحلیل را باال می
هاي بلندمدت نیز ممکن است حساسیت الزم را نسبت به تغییرات نداشته از طرفی میانگین. اخطارهاي نادرست شود

به موقعی را صادر هايسیگنالدر حدي باشد که بتواند پس همواره هدف یافتن میانگینی است که حساسیت آن . باشند
.نداشته باشدو در عین حال به دلیل حساسیت زیاد، اخطارهاي اشتباه نیز نماید



که قیمت پایانی ایم و هنگامیکه قیمت پایانی باالتر از میانگین متحرك قرار بگیرد، اخطار خرید دریافت کردههنگامی
.ایممتحرك قرار بگیرد، اخطار فروش دریافت کردهتر از میانگین پایین

تر از دو گیري دقیقگران براي نتیجهتا حدود زیادي قابل اطمینان هستند، اما عموم تحلیلهاسیگنالاگرچه این 
.کنند که در جلسات آتی به آنها خواهیم پرداختاستفاده میهمزمانمیانگین متحرك ساده

اخطار خرید

فروشاخطار 



میانگین متحرك متقاطع

با . بردهاي مختلف سود میبینی دقیق قیمت است و از اختالف قیمت در زماندنبال پیشیک تکنیکالیست همواره به
استفاده از یک میانگین متحرك، هاي خرید یا فروش با توجه به مشکالت ذکر شده، براي بررسی دقیق اخطار

.کننداستفاده میتر شدن نتیجهها عموما از میانگین متحرك متقاطع براي دقیقتکنیکالیست

.متقاطع، تکنیک دو خط و سه خط متقاطع استهاي متحركهاي استفاده از میانگینترین تکنیکرایج

تر عبور کرده و مدت از میانگین بلندمدتکه میانگین کوتاهشوددر تکنیک دو خط متقاطع، اخطار خرید زمانی ایجاد می
تر عبور کرده و رو مدت از میانگین بلندمدتشود که میانگین کوتاهرو به باال حرکت کند و اخطار فروش زمانی ایجاد می

. به پایین حرکت کند

این تکنیک در مقایسه با استفاده . روزه است50و 10روزه و 20و 5هاي میانگینترین ترکیب دو خط متقاطع، متداول
هاي نادرست کمتري ایجاد شود، اما در عوض اخطاراز یک میانگین متحرك باعث ایجاد کمی تاخیر نسبت به بازار می

.کندمی

ترین ترکیب مورد استفاده در این رایج. شوددر تکنیک سه خط متقاطع، از سه میانگین متحرك همزمان استفاده می
.روزه است18و9، 4کار بردن سه میانگین متحرك روش به

اخطار خرید

فروشاخطار 



روزه قرار بگیرد 18و 9روزه باالتر از میانگین 4شود که میانگین متحرك در این تکنیک، اخطار خرید زمانی صادر می
.روزه قرار بگیرد18روزه نیز باالتر از میانگین متحرك 9شود که میانگین متحرك و زمانی تایید می

اخطار خرید



ها یا نوسان سازهااسیالتور

روند . گران تکنیکال استي تحلیلترین ابزارهاها یکی از مهمهمانطور که در جلسات قبل بیان کردیم، شناخت روند
ها یک برد، قیمتسر میکه بازار در وضعیت با ثبات بههنگامی. ها ممکن است صعودي، نزولی و یا با ثبات باشدقیمت

در این وضعیت بسیاري از ابزارهاي تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرك کارایی مناسبی . کنندمسیر افقی را دنبال می
اسیالتور ابزاري است که در واقع. آیندشمار میگران بهها ابزارهاي مناسبی براي تحلیلدر این وضعیت، اسیالتور. ندارند

که روندي در بازار مشاهده ها و زمانیهاي تثبیت بازار و ثبات قیمتدهد تا در دورهگر این امکان را میبه معامله
.بتواند همچنان سود کسب کند،شودنمی

از آنکه وقوع این اتفاق گر را از رو به پایان بودن جنبش یک روند مطلع کنند، پیشتوانند معاملههمچنین اسیالتورها می
.قطعی و مسجل شود

خرید و فروش غالباهاي مناسبی را در نقاط هیجانی بازار که ها این است که اخطاري اسیالتورهایکی دیگر از کارکرد
.کنندگر اعالم میشود، به معاملههیجانی نامیده می

ي میانی هستند که فضا را به دو ها داراي یک نقطهیالتوراسعموما. شوندها در پایین نمودار قیمت ترسیم میاسیالتور
بسته به فرمولی که در ساخت اسیالتور استفاده شده است، خط میانی ممکن . کندبخش افقی باالیی و پایینی تقسیم می

.خط صفر استمعموالاست متفاوت باشد، اما 

شود که طور تعبیر میترین مقدار خود رسید، اینو پایینها به باالترین که اسیالتورهنگامی،عنوان یک قانون کلیبه
قانون . حرکت فعلی قیمت خیلی سریع و یا خیلی تند بوده و الزم است که در آن تصحیح و یا تنوعی به وقوع بپیوندد

در باالترین که اسیالتور ترین وضعیت خود قرار دارد، خرید کرده و زمانیکلی دیگر این است که وقتی اسیالتور در پایین
.وضعیت خود قرار دارد، اقدام به فروش نمایید



تصحیح قیمت

توان نمودار براي توضیح این پدیده می. استتکنیکالتحلیلدراساسیمفاهیمازدیگریکیقیمتتصحیحمفهوم
باره شهر یا کشور، به یکگونه که شما جهت حرکت بین دو نقطه در یک قیمت یک سهم را به انسان تشبیه کرد؛ همان

پردازید و سپس به مسیر خود ادامه کنید، بلکه پس از طی مقداري از مسیر به استراحت میکل مسیر را طی نمی
.باشدهم نیز داراي این ویژگی میدهید، نمودار قیمت یک سمی

ک کف قیمتی تا سقف قیمتی قیمت در حرکت از یکهتوان فهمیدراحتی میبا مشاهده روندهاي صعودي و نزولی، به
طور دائمی در مسیر اصلی روند طی نماید، بلکه تواند فاصله موجود را بدون توقف و بهگاه نمیخاص و یا بالعکس، هیچ

گردند؛ به این بازگشت قیمت اصطالحا ها در طی روند خود معموال کمی به سمت خالف جهت روند اصلی باز میقیمت
پس از این تصحیح، نمودار مجددا حرکت خود را در مسیر روند اصلی . شودروند گفته میتصحیح قیمت و یا استراحت

طور مداوم و در تمام انواع روندهاي کوتاه، بلند این پدیده از جمله رخدادهاي شناخته شده بازار است که به. کندآغاز می
.افتدیا میان مدت اتفاق می

دنبال پاسخ به این دو پرسش هستند که تصحیح قیمت در یک روند مفهوم بهگران با استفاده از این درواقع، تحلیل
تا چه قیمتی دهد و هنگامی که این تصحیح رخ داد، به چه اندازه وصعودي و یا نزولی چه زمانی و در چه قیمتی رخ می

کند؟ادامه پیدا می
تواند به موقع ر قیمتی یک سهم پیدا کند، میگر بتواند پاسخ این دو پرسش را در بررسی نموداکه یک تحلیلدرصورتی

.هاي خرید و فروش را دریافت نموده و با اخذ موقعیت مناسب کسب سود نمایدسیگنال
در بحث مربوط به امواج قیمتی، پرسش اول بحث و بررسی خواهد شد، اما در این مبحث به بررسی پرسش دوم که 

.یمپردازکند، میمیزان تصحیح قیمت را مطرح می
.افتدبینی اتفاق میهاي موجود در یک روند، اغلب به اندازه درصدهاي قابل پیشگران معتقدند استراحتتحلیل

اما این درصدها کدامند؟
: ترین آنها عبارتند ازکنند که مهمهاي مختلفی استفاده مین از تئوريیجهت تعیین درصد اصالحی قیمت، متخصص

   تئوري داو
هاي فیبوناچی   تئوري نسبت
   تئوري گن

.که هر کدام از این موارد در جلسات آتی توضیح داده خواهند شد



)MACD(واگرائی / اندیکاتور میانگین متحرك همگرائی 

.استMACDواگرائی یا به اختصار/ ها، میانگین متحرك همگرائی ترین اندیکاتوریکی دیگر از محبوب

براي این منظور، میانگین متحرك . شودبا استفاده از تفاوت دو میانگین متحرك نمائی حاصل میMACDدر واقع 
12/26کالسیک یا MACDکنند که اصطالحا به آن روزه کسر می26روزه را از میانگین متحرك نمائی 12نمایی 

.شودگفته می) بیست و شش، دوازده(

26تر و میانگین متحرك نمائی روزه سریع12ند، میانگین متحرك نمائی سازرا میMACDاز دو میانگین متحرکی که 
.تر استروزه کند

حاصل MACDي نمائی را رسم کنیم، خط روزه26و 12که نتایج حاصل از اختالف دو میانگین متحرك درصورتی
)خط قرمز رنگ(. شودمی

عموما براي رسم .)خط آبی نقطه چین(شود ، خط دیگري به نام خط اخطار نیز رسم میMACDمعموال در کنار خط 
هاي خرید و فروش واقعی، در زمان تقاطع این دو خط اخطار. شودروزه استفاده می9این خط از میانگین متحرك نمائی 



تر از شود و عبور رو به پایین خط سریعتر از خط کندتر، اخطار خرید تلقی میعبور رو به باالي خط سریع. شوندصادر می
.شودتر اخطار فروش محسوب میخط کند

آید و به همین گیرند، شرایط خرید هیجانی به وجود میکه این خطوط تا حدود زیادي در باالي خط صفر قرار میزمانی
.دهدمیگیرند، فروش هیجانی رخزیادي در پایین خط صفر قرار میيکه در فاصلهترتیب هنگامی

کند رو روند، براي مدت طوالنی اشتباه نمیعنوان یک اندیکاتور دنبالهاین است که بهMACDترین مزایاي یکی از مهم
.هاي اصیل قیمت سهام استي حرکتدهندهتوان اطمینان داشت که در نهایت، نشانو می



)RSI(اندیکاتور  قدرت نسبی 

در این میان، برخی . کنندهاي خود استفاده میرهاي بسیار متفاوتی براي تحلیلگران تکنیکال از اندیکاتوامروزه تحلیل
بر روي یک RSI. استRSIها، قدرت نسبی یا یکی از این اندیکاتور. ها از مقبولیت بیشتري برخوردار هستنداندیکاتور

70به سمت اعداد باالتر از RSIدر این نمودار، حرکت خط . شودمیترسیم 100تا 0ي مدرج بین اعداد صفحه
ي دهندهنشان30باشد و حرکت آن به  سمت اعداد کمتر از ي حرکت بازار به سمت خریدهاي هیجانی میدهندهنشان

.باشدهاي هیجانی میحرکت بازار به سمت فروش

.کنیماز فرمول زیر استفاده میRSIبراي محاسبه 

RSI=100-
نسبی قدرت

برابر است با ) RS(که قدرت نسبی 



RS=
روزه ي بازه در رشدقیمت میانگین

روزه ي بازه در قیمتکاهش میانگین

n کنندبراي آن استفاده می14و 9گران از اعداد تحلیلمعموالبسته به نوع تحلیل ممکن است متفاوت باشد، اما.



نظریه امواج الیوت

که هاي خود متوجه شد او در بررسی. ارائه شده استتوسط رالف نلسون الیوت1920نظریه امواج الیوت در اواخر دهه 
.، یک الگوي تکرار شونده منظم قابل مشاهده استهاهاي حاکم بر قیمتدر بیشتر جریان

.                  گر براي استفاده از این نظریه، توانایی تشخیص روندها و تصحیح قیمت استترین عامل موفقیت یک معاملهمهم
روند 

تصحیح

هاي اصلی حاکم بر تغییرات قیمت هستند و تصحیح باعث کنترل جریان روند هاي جنبشی، جریانروندها یا جریان
.شودمی

موج 5بازار سرمایه یک الگوي تکرار شونده شامل اساس استوار است که اصلنظریه امواج الیوت بر این ،در واقع
هر . شودگفته مینیز5-3موج، چرخه 8به مجموع این . شودافزایشی است که در ادامه با سه موج کاهشی همراه می

.تر تقسیم شوندهایی با درجات کوچکتوانند به موجیشود که آنها نیز متر تقسیم میهایی با درجات کوچکموج به موج

توجه داشته . اما در برخی موارد یافتن روند منظم بسیار دشوار استند،اوقات امواج الیوت کامال واضح و آشکارگاهی
هاي باشید که تالش براي آشکار کردن حرکات نامشخص بازار در قالب امواج الیوت بدون در نظر گرفتن سایر ابزار

.تکنیکی نتایج نادرستی به همراه خواهد داشت



پوشش میانگین متحرك  

کنیم، خطوط قیمت ممکن است بارها و بارها هایمان استفاده میهاي متحرك براي انجام تحلیلکه از میانگینهنگامی
برند و سر میبهخودها در وضعیت نوسان معمولیبراي تشخیص اینکه آیا قیمت. دنبا خط میانگین متحرك برخورد کن

ها خطوطی هستند پوشش. شودها استفاده میاز پوشش،اندیا اینکه بیش از حد از خطوط میانگین متحرك فاصله گرفته
.شوندکه معموال با درصد ثابتی در باال و پایین میانگین متحرك رسم می

اي از هفته10مدت هاي میانگین، براي زمانحول میان% 3هاي روز از پوشش21مدت هاي کوتاهمعموال براي زمان
خروج . شودحول میانگین استفاده می% 10اي از پوشش هفته40هاي بلندمدت حول میانگین و براي زمان% 5پوشش 

.باشدبیش از اندازه بازار میطي عملکرد هیجانی یا بسدهندهي پوششی نشاناز محدوده



باندهاي بولینگر

مانند تکنیک پوشش، در این روش. ناپایدار در روندها، باندهاي بولینگر استهاي تشخیص وضعیتدیگر از روشیکی
ها به جاي یک درصد ثابت حول میانگین، با این تفاوت که این خط؛شوددو خط در اطراف میانگین متحرك ترسیم می

منظور از انحراف معیار یک مفهوم آماري است که . شوندبا انحراف معیاري در باال و پایین میانگین متحرك رسم می
این اطمینان را به مزبور استفاده از روش . باشدها حول میانگین متحرك میگی قیمتي چگونگی پراکندهکنندهبیان

.دنگیرما بین این دو خط قرار می% 95ي احتمالی یک سهم با احتمال هادهد که قیمتگر میتحلیل

.شودعنوان خط اصلی میانگین استفاده میروزه به20میانگین متحرك معموال از

ند، باندهاي بولینگر براساس تغییرات رهاي پوششی که همواره در فاصله معینی از میانگین متحرك قرار داخالف باندبر
ي بین دو باند لهفاص،گیرددر زمانی که تغییرات قیمت شدت می. شوندروزه، باز یا بسته می20میانگین متحرك 

.یابدي باندهاي بولینگر از یکدیگر کاهش مییابد و بر عکس در زمان کاهش تغییرات قیمت، فاصلهافزایش می

زودي تمام روند قبلی بهاحتماالعموما نشانه آن است که ،صورت غیر معمول باز شوندکه باندهاي بولینگر بههنگامی
ن است که آي نشانهدر اغلب اوقاتشوند، طور غیر معمول به هم نزدیک میبهکه باندهاي بولینگرشود و زمانیمی

.باشدمیي آغاز روند جدیدي بازار آماده



:سطوح بازگشت گن

شود، با روش معامالتی گر بزرگ شناخته میعنوان یک معاملهوي که به. در آمریکا متولد شد1878ویلیام گن در سال 
دالري در یک ماه 130تبدیل یک حساب. درصد معامالتش موفق بوده است90تا 80در طور متوسطخاص خود به

هایی از ماه نمونه2در 1923دالر در سال 30.000دالر به 973و افزایش مبلغ 1908دالر در سال 12.000به
کند، عی پیروي میگن معتقد بود هر چیزي در جهان از یک نظم طبی. گري استهاي شگفت انگیز وي در معاملهمهارت

که وي این نظم را در بازارهاي سهام و کاال کشف کرد و بیان داشت تغییرات قیمت تابع یک حالت اتفاقی نیستند، بلکه 
کارگیري این با به. دهندتغییرات قیمت در نتیجه تأثیر معامالت ریاضی مربوط به نیروي موجود در طبیعت رخ می

.بینی نمودان و قیمت را با اطمینان پیشتوان اهداف زممعادالت ریاضی می
نتیجه این معادالت خطوط حمایت و مقاومتی هستند که قیمت همواره . اي نیستندمعادالت ریاضی گن معادالت پیچیده

دهد که یک واکنش قیمت در چه شود، نشان میتقاطع این نیروها که به آنها خطوط گن گفته می. کنداز آنها تبعیت می
.رود در آنها تغییر قیمت اتفاق بیفتدهایی را نشان میدهند که انتظار میخواهد داد و دیگر خطوط قیمتزمانی رخ



قیمت و زمان: باشدخطوط گن نتیجه روابط ریاضی است و داراي دو رکن اصلی می
این بخش راجع در. پردازدخطوط گن بیانگر قوانین و کاربردهاي زیادي است که بخشی از آن به سطوح بازگشت می

.به یافتن سطوح بازگشتی با استفاده از سطح گن بیشتر توضیح داده خواهد شد
و % 75، %50سطوح بازگشتی . دهدیک سطح بازگشتی، سطحی است که قیمت در آن جهت حرکت خود را تغییر می

از میان این سطوح، . دهندترین سطوح حمایت و مقاومت را براي حرکات آتی تشکیل میو مضارب آنها، قوي% 100
.آیندوجود میشوند یا روي آن بهدرصد آغاز می50ها معموال از سطح واکنش



گن بادبزن، مجموعه خطوط روند با زوایاي مختلف را . باشداز دیگر ابزارهاي مهم مربوط به خطوط گن، گن بادبزن می
دهنده درجه باشد، نشان45خط روند نمودار روي زاویهیعنی اگر. درجه است45کند که پایدارترین آنها، زاویهرسم می

همچنین .شوددرجه، از استحکام روند کاسته می45صورت به نسبت فاصله از زاویهروندي مستحکم و در غیر این
.توانند نقش خطوط حمایت و مقاوت را نیز بازي کننددر روند می45خطوط اطراف خط 



تاریخچه و کاربرد فیبوناچیآشنایی با تعریف، 

در قرن سیزدهم میالدي، لئوناردو فیبوناچی سري اعداد متوالی را معرفی نمود که پایه و اساس تحقیقات علمی زیادي 
.باشداین دنباله ریاضی با اعداد صفرویک شروع شده و در ادامه هر عدد مجموع دو عدد قبلی می. قرار گرفت

...,233,144,89,55,34,21,13,8,5,3,2,1,1
براي مثال، از . هاي خاص و پرکاربردي رسیدتوان به نسبتبا انجام عملیات ریاضی مختلف بر روي اعداد این سري، می

» فی«یا نسبت طالیی 1.618عدد هشتم به بعد در این دنباله، هر عدد را تقسیم بر عدد قبل کنید، حاصل عدد ثابت 
آن، معادل فاعطول هر ضلع قاعده هرکدام از اهرام به ارت. شده استتیرعایخوبهنسبت بنیدر اهرام مصر ا. شودمی

خود از نوك يطول بازومیبا تقس. کار رفته استهبزیبدن انسان نینسبت در آناتومنیا.باشدیمیینسبت طال
در ریاضیات نیز براي . دیرسیمنسبت نیبه ازیشانه، بر فاصله نوك انگشت بزرگ تا آرنج خود نيانگشت بزرگ تا باال

چشم هبزینعتیدر طبییطالنسبت. منظم به طول قطر آنیپنج ضلعکیبرابر است با نسبت ضلع مثال این عدد
.استیبوناچیاز اعداد فیکیبرابر با زیگردان نگل آفتابيهاچیتعداد مارپ، خوردیم

هاي و نسبت4.236، 2.618، 1.618، 1، 0.618، 0.382، 0.236: هاي مهم در این سري عبارتند ازسایر نسبت
.مشابه

منظور تحلیل بازگشت و یا هاي ذکر شده و خواص آن، انواع ابزارهاي فیبوناچی در بازارهاي مالی بهبراساس نسبت
تفاوت . شوندمیکارگرفته این ابزارها براي تعیین نقاط حمایت و مقاومت در یک روند قیمتی به. وجود آمدادامه روند به

هاي قبلی که عمده ابزار فیبوناچی با سایر ابزارهاي مورد استفاده در این کاربرد این است که برخالف حمایت و مقاومت
تواند قیمتی خاص، یک منحنی روي نمودار، خطی کردند، این ابزار میتنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می

. یت یا مقاومت تعریف کندمورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حما
هاي نسبت: ترین آنها عبارتند ازشود که مهمهاي قیمتی، از ابزارهاي مختلف فیبوناچی استفاده میبینی هدفبراي پیش

در اینجا . هاي زمانی فیبوناچی و فیبوناچی آرك و فیبوناچی فنهاي گسترش فیبوناچی، هدفاصالحی فیبوناچی، نسبت
.شودهاي اصالحی فیبوناچی و فیبوناچی زمان پرداخته میابزار پرکاربرد نسبتتنها به بررسی دو

. باشدترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی میکاربرديFibonacci Retracementهاي اصالح فیبوناچی یانسبت
. باشدیا استراحت میصورت پیوسته درحال کاهش یا افزایش باشد، نیازمند یک بازگشت که یک روند قیمت بههنگامی

هاي بیش از درصد و سایر نسبت100و 61.8، 50، 38.2، 23.6هاي این بازگشت معموال به میزان یکی از نسبت
در این صورت، این خطوط در صورت صعودي بودن روند قبلی، نقش حمایت و درصورت . افتددرصد اتفاق می100

ها بیشتر احتمال بازگشت روند اینکه در کدامیک از این نسبت. کنندمینزولی بودن روند قبلی نقش خط مقاوت را بازي
هاي خاص دارایی مورد نظر داشته که در کارگاه آموزشی بیشتر بدان وجود دارد، بستگی به طول موج اصلی و ویژگی

.پردازیممی



فیبوناچی تایم ابزاري است که نقاط بازگشت . ترین ابزارهاي فیبوناچی استیکی دیگر از مهمTimeفیبوناچی زمان یا 
کارگیري این ابزار این بهترین شیوه در به. شوداز این ابزار به دو روش استفاده می.کندقیمت را براساس زمان تعیین می

کت نماییم؛ در این صورت، تغییر روند حرعنوان صفر و یک محاسبه را بهابتدا و انتهاي یک موجفاصله زمانی است که 
.رودهاي فیبوناچی انتظار میترین نسبتاصالحی در مهم




