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با کمال احترام

تقدیم به همه تحلیلگران پارسی زبان بازارهاي مالی

با تشکر از حمایت

پدر و مادر عزیزم و دوست بزرگوارم محمدرضا شفیعی



پیشگفتار

مرا در طی سالها مطالعه، تـدریس، تحلیـل و معاملـه در بـورس اوراق بهـادار تهـران       یکی از مواردي که همیشه 
. کرد عدم وجود کتاب مرجع تکنیکـال کـاربردي بـا محوریـت بـورس اوراق بهـادار تهـران بـود        میآزرده خاطر

آینـد  میاز سایر اساتید منتشر شده که هر کدام گنجی با ارزش در دنیاي تکنیکال فارسی به حسابهایی کتاب
و سایر بازارهاي جهـانی نوشـته   )Forex(مرجعی هستند که براي فارکس هاي اما بیشتر آنها صرفًا ترجمه کتاب

را بـه زحمـت  کـار  تـازه و اغلب به موضوعی خاص یـا بخشـی از علـم تکنیکـال پرداختـه و دانشـجویان       اند هشد
.اندازندمی

هـا،  مجـازي همچـون تلگـرام، وبـالگ    هـاي  ي بـه سـراغ شـبکه   به دنیاي بورس براي یادگیرواردانتازهبرخی از 
اطالعات بسیار ناقصی در این منابع قـرار دارد و هـیچ کـدام آموزشـی مـدون و      متأسفانه روند کهها میوبسایت

اصولی ندارند بنابراین پس از مدتی سردرگمی و ضرر در معامالت، گناه را بر گردن علـم تکنیکـال انداختـه و از    
کنند یا اینکه بعد از تحمل ضررهایی گاهاً سـنگین  میرس خارج شده و دیگران را هم تشویق به خروجدنیاي بو

علم تکنیکال بـوده و  هاي رسند که اشکال از خود آنها و در استفاده نادرست از ابزارها و تکنیکمیبه این نتیجه
بـه هـر   . یادگیري صحیح این علـم بپردازنـد  کنند از صفر شروع به میو یا حتی سالها معامله سعیها پس از ماه

حال، این کتاب منبعی مناسب براي آنها و همچنین نوآموزان است زیرا عـالوه بـر مرجـع بـودن، کـاربردي هـم       
.فراوان و مناسب نگارش شده استهاي و نکاتها هست یعنی به مانند یک جزوه کالسی همراه با مثال

کند و مناسب براي تمامی سطوح مخاطبان میرا بی نیاز از سایر منابعکاربردي، مخاطبهاي این کتاب با مثال
آموزشـی هـم بـه عنـوان مرجـع و جـزوه       هـاي  بوده و حتی به اساتید برگزار کننده کالساي هاز مبتدي تا حرف
.شودمیکالسی پیشنهاد

قادات و پیشنهادات خـود  کنم که منت گذاشته و انتاز همه عزیزانی که کتاب را مطالعه می کنند درخواست می
بدسـت مولـف رسـانده تـا در     ) AmirZangeneh.BourseGram@Gmail.Com( را از طریق پست الکترونیکی 
.چاپ هاي بعدي لحاظ شود

1398امیر زنگنه ، برازجان ، بهارمهندس 



مقدمه

تـوان آینـده   مـی این است که چطورپرسدمیمهمترین سوالی که هر تازه وارد به بازار سرمایه از خود و دیگران
کـار وجـود   ؟ به هر حال باید روش و تکنیکی براي ایـن تا بر اساس آن معامله انجام دادکردبینی پیشقیمت را 

موثق، سرمایه را درگیـر  برهاي صادره از منابع موثق و غیربر اساس شانس یا خداشته باشد زیرا نمی توان  فقط 
اسـت کـه   اي هدر ضمن خصوصیت بازارهاي سهام و بیشتر بازارهاي دیگر به گونـ دگاهاً بزرگ کرهایی با ریسک

د بنـابراین  نـ شوند دیگر قابلیت مالك قرار گرفتن براي معامالت را ندارمیوقتی خبرها به صورت عمومی منتشر
تحلیـل باشـد   باید مسلط به علمگرمعاملهتوان گفت که میبراي پاسخ به سوال مطرح شده در ابتداي پاراگراف

یا اینکه بررسی گذشته و حـال قیمـت   بودهتواند بررسی متغیرهاي مالی مرتبط با سهام مربوطه میکه این علم
.باشد

بـه  شـده اسـت   ریـزي  پایه"همه چیز در قیمت نهفته است "ي هتحلیل تکنیکال علمی است که بر اساس جمل
ر که رخ دهد منجر بـه معـامالت بـزرگ و کوچـک از سـمت      از بازااي هدلیل که هر اتفاق و خبر در هر جنباین 

توان بـدون درگیـر شـدن بـا خبرهـا یـا       میبنابراین با دقت در قیمتخواهد شداي هان مبتدي و حرفگرمعامله
کنـد، اقتصـاد کـالن کشـور و یـا حتـی       مـی مالی در بعد شرکت، صنعتی که شرکت در آن فعالیـت هاي تحلیل

.شودمیآن کاستهارزشتیجه رسید که قیمت در آینده رشد خواهد کرد یا اینکه از بازارهاي جهانی به این ن
تحلیـل  که ریشـه آمـاري دارنـد   هایی و روشبا استفاده از ابزارهاآیندهبینی پیشگذشته قیمت براي به تحلیل
. مورد بحث ما در این کتاب استگویند ومیتکنیکال



فصل اول

اولیهمفاهیم

:انواع تحلیل
نیاز به تحلیل وضعیت سهم مورد نظر گرمعامله، فرد سهام در بورس اوراق بهادار تهراندانیم که براي معامله می

اقـدام بـه خریـد   خواهـد کـرد  یمت سهم در آینـده صـعود   دارد و اگر بر اساس تحلیل به این نتیجه برسد که ق
، تعویض سهم یـا هـر عمـل    سهامدار هست با تحلیل آینده سهم تصمیم به فروش، خرید دوبارهکند و یا اگر می

. گیردمیمدیریتی دیگري در مورد سبد سهام خویش
کـه بـه بـازارخوانی و تـابلوخوانی     )Sentimental(، تحلیل حسی یا روانشناسی )Fundamental(تحلیل بنیادي 

از انواع مختلف تحلیل در بازارهاي سرمایه هستند که در بـورس اوراق  )Technical(معروف است و تحلیل فنی 
.شود و در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداختمیبهادار تهران هم از آنها استفاده

:تحلیل بنیادي
هـاي  آن قـرار دارد، وضـعیت بازارهـاي مـوازي، متغیر    درکه شرکت شرکت، صنعتی به مطالعه و بررسی شرایط 

را )یـا صـادرکننده  کننـده  شـرکت وارد (ارهاي جهانی یا کشور مبـدا و مقصـد   وضعیت بازور، مالی کالن در کش
هاست و معموالً بر اطالعات منـدرج  تعیین ارزش ذاتی سهام شرکتگویند که هدف اصلی آنمیتحلیل بنیادي

بـه درسـتی   انگـر معاملـه توسـط  نماید تا مشخص نماید آیا قیمت سهاممیمالی شرکت تمرکزهاي در صورت
ارزشیابی شده است یا خیر ؟

:تحلیل روانشناسی یا حسی
مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، نظم معامالتی و روانشناسی معامالت :این سبک تحلیلی از چهار رکن اساسی

سیار مهمی در انجام معامله دارند اما موضوع بحث این کتاب نیستند و بـه آنهـا   سهم بهر کدامتشکیل شده که
.نخواهیم پرداخت
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:تحلیل تکنیکال
بینی پیشگذشته آن با هدف هاي مختلف براي مطالعه رفتار سهام و بررسی قیمتآماري به بکارگیري ابزارهاي 

تکنیکـال بـه دنبـال تحلیـل عوامـل مختلـف       گـران تحلیلدر واقع . گویندمیقیمت را تحلیل تکنیکالي هآیند
تاثیرگذار بروي قیمت نیستند زیرا آنها معتقدند که تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضا است و هر عاملی که 

پس اگر بتوانیم فرآیند گذار خواهد بودتأثیرقیمت همبگذارد در نهایت بروي تأثیر بروي عرضه و تقاضاي سهام
گذار را که گـاهی دسترسـی و تحلیـل    تأثیرتمامی آن عواملایم هقیمت را تحلیل کنیم در واقع توانستتغییرات 
. ار سخت است را بررسی کنیمآنها بسی

:مختلف تحلیلهاي مقایسه روش
گـر  تحلیـل میان خریداران و فروشـندگان بـه وجـود آمـده و هـدف      هر سهم بر اثر جنگ عرضه و تقاضاقیمت
تکنیکی همواره در پی این هستند کـه بفهمنـد   گرانتحلیلبنابراین . حرکت آینده قیمت استجهتبینی پیش

بنیـادي بـه   گـران تحلیـل برخالف؟ پس آنها رکت قیمت در گذشته چطور بوده استو ح؟قیمت جاري چیست
از دید تکنیکالیست خیلی ساده اسـت و جـواب آن ایـن    در واقع اینکه چرا قیمت باال رفته. دنبال چراها نیستند

پس ارزش یک سهم آن مقداري است کـه افـراد   . است که قیمت باال رفته چون تقاضا بیشتر از عرضه بوده است
.حاضر به پرداخت آن هستند

آن هـم روانشناسـی نسبت به گذشته قیمت و عرضه و تقاضا را در نظر نمی گیردتحلیل بنیادي عالوه بر اینکه 
در شرایط تقریباً یکسان در آینـده فعاالن بازار است زیرایاین موضوع هم نقصان بسیار بزرگتفاوت است کهبی

مـورد  هـاي  از طرفی باید این حقیقت را در نظر داشت کـه داده گیرندمیبا حال و گذشتهاي همشابهاي تصمیم
نه منتشـر ساالماهه یاسه،بصورت ماهانهها این دادهده و وببنیادي همیشه در دسترس نگرتحلیلاستفاده یک 

شـرکت بـوده امـا بـروي     ازخارجمسائل که مربوط به ها به برخی از دادهگر تحلیلو حتی ممکن است شوندمی
اطالعـات مـورد اسـتفاده    ایـن در حـالی اسـت کـه    است اصًال نتواند دسترسی پیـدا کنـد  گذار تأثیرعملکرد آن

.کامل در اختیار وي استي ههمراه با تاریخچاي هبه صورت لحظتکنیکالگر تحلیل
در آخر باید گفت که قیمت یک سهام، زمان خیلی کمی را در ارزش واقعی خودش که محصول تحلیل بنیـادین  

تنها دستاورد تحلیـل بنیـادین ایـن اسـت کـه     بنابراین. استکمتر یا بیشترماند و اغلب از این ارزشمیتهس
در حالی که براي معامله باید بـدانیم آیـا ایـن    از آن استیا بیشتربودهبدانیم قیمت از ارزش واقعی سهم کمتر 

چطـور و در چـه مـدت زمـان اینکـار را      وقیمت سهام فاصله خود را از ارزش واقعی کمتر یا بیشتر خواهد کـرد  
ز پاسخ به آن عاجز است زیـرا بـه تحلیـل رونـد     ت دیگر که تحلیل بنیادین اسؤاالانجام خواهد داد و بسیاري از

.پردازدنمیحرکتی کنونی و گذشته قیمت

:ال نسبت به تحلیل بنیاديتکنیکتحلیلمزایاي

:استفاده از این روش در تمامی نمودارها·
ي استفاده کنـد نموداری بازارها و روي هر نوعتواند از روش تحلیلی خود در تماممیتکنیکالگر تحلیل

مالی خـود در بـازار   هاي تواند از نتیجه بررسی اطالعات و صورتمیبنیادي فقطگر تحلیلکه حالیدر 
حاضـر در بـورس اوراق بهـادار    هـاي  روشی که در تحلیل بنیادي شـرکت حتی و مربوطه استفاده نماید

حاضـر در کشـور   غیر بورسـی و سـایر بازارهـاي    هاي تهران کاربرد دارد قابل استفاده براي دیگر شرکت
.سهام در خارج از کشور بکار بردبراي سایر بازارهاي سهام یا غیرتوان از آن روشنمینیست همچنین
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:تمرکز بروي قیمت·
شدن روي تغییـرات قیمـت   متمرکزآینده قیمت استبینی پیشاگر هدف همانطور که قبالً هم گفته شد

در بیشتر مواقع در قیمتی کمتـر  ها سهمگیرند ومیتغییرات قیمت بر روش بنیادي پیشیو منطقی است
.شوندمییا بیشتر از ارزش واقعی خود معامله

:حمایت و مقاومت·
ونـد  تحلیل بنیادین توانایی نمایش سطوح حمایتی و مقاومتی را براي قیمت ندارد زیـرا در ایـن علـم بـه ر    

مقاومـت بسـیار حیـاتی بـوده و     / در حالی که یـافتن سـطوح حمایـت    شودنمیقیمت در گذشته توجهی
د که قیمت بروي این سـطوح قـرار داشـته باشـد یـا اینکـه آنهـا را        پردازمیتنها زمانی به معاملهگرمعامله

.شکسته و عبور کرده باشد

:تاریخچه قیمت به صورت نمودار·
.کندنمیزیرا از آن استفادهبنیادي به نمودار گذشته قیمت دسترسی نداردگر تحلیل

:قبل و بعد از اتفاقات مهمهاي واکنش·
قیمت را نـدارد  هاي و مقاومتها بنابراین توانایی تشخیص حمایتبیندنمیگذشته قیمت راتحلیل بنیادي

قبـل و بعـد از اتفاقـات مهـم     هـاي  تواند واکـنش نمی،ل در اختیار نداشتن تاریخچه قیمتهمچنین به دلی
.گذاشته را رصد کند

:حجم معامالت گذشته و حال·
دسـت  قـدرت در در سطوح مختلف قیمت نشان دهنده این است کهحجم معامالت در بورس اوراق بهادار، 

رود که این موضوع هـم  میبنابراین یکی از ارکان اصلی تحلیل به شمارخریداران بوده یا فروشندگان است
.و تحلیل بنیادي از آن محروم استبودهنقطه قوت تحلیل تکنیکال 

:یک سهم به نسبت تحلیل بنیاديتکنیکال سرعت باالي تحلیل ·
قـرار گـر  تحلیـل تمامی ابزارهاي تحلیل تکنیکال تنها با چند کلیک در نـرم افزارهـاي مختلـف در اختیـار     

دسـترس نیسـت یـا در    گیرد در حالی که براي تحلیل بنیادي گاهی برخی موارد مورد نیاز تحلیل یا در می
.توان به آنها دسترسی داشتنمیلحظه

:عدم نیاز به دانش باالي علوم اقتصادي و سیاسی·
درگیر با مباحث مختلف اقتصادي و سیاسی نیست بنابراین نیـازي بـه دانـش    گر تحلیل،در روش تکنیکال

. گذار بروي بازار نداردتأثیرمالی یا سایر علوم اقتصادي و

...و ·

اما بایـد بدانیـد   اند هسختگیرترین مخاطبان کتاب هم مجاب به استفاده از تحلیل تکنیکال شدقطعاً تا بدین جا،
تکنیکال در ابتداي فراگیري این علم باید به جنگ دو عیب بـزرگ برونـد کـه ریشـه در     کار تازهگرانتحلیلکه 

رد اما در بیشتر مواقع به نادرست بـه گـردن خـود    داگر تحلیلاستفاده اشتباه از ابزار تکنیکال و روحیات شخص 
:شودمیتکنیکال انداخته
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:گرتحلیلتمایالت و سالیق )1
براي . داردگر تحلیلدر تحلیل اثرگذار است و این موضوع ریشه در روان گر تحلیلعالیق و سالیق شخصی 

ماننـد اینکـه در گذشـته    مثال، فرد اگر سهامدار یک سهم باشد و یا تعصب خاصـی روي آن داشـته باشـد   
بـا دقـت کمتـري بـه زوایـاي      خواهد شد کـه باعثسودهاي بزرگی را از آن سهام خاص کسب کرده باشد

پردازد و بجاي آنکه بیطرفانه تحلیل را انجام بدهد آنـرا همـراه بـا خوشـبینی    موجود در روند قیمت بمنفی 
ادق اسـت کـه بـه هـر دلیلـی ماننـد       هم صـ کند و البته برعکس این موضوع یعنی تحلیل با دید منفی می

.استگذشته فرد از آن سهام یا صنعت هاي ضرر

:امکان تفاسیر مختلف)2
امـا  م اینکه استانداردهایی وجود داردعلی رغ. مختلف تفسیر نمودهاي توان به شکلمیتحلیل تکنیکال را

یک نمودار به دو دیدگاه متفاوت یا حتی جهت گیري مخالفی نسـبت  با نگاه بهگر تحلیلدو ها یلی وقتخ
در حـالی  . توانند دالیل منطقی آورده و بر درستی تحلیل خود اصرار کننـد میرسند و هر دو نیزمیبه هم

اما اشکال در تکنیکـال نیسـت بلکـه تفـاوت در اسـتراتژي      برسدبنظر کننده امیدناتواندمیکه این موضوع
.استگرانتحلیلتحلیلی میان هاي معامالتی یا توانایی

:اصول تحلیل تکنیکال
وال اسـتریت  مؤسـس  ، )Charles Henry Dow(چـارلز داو هاي تکنیکال بر اصولی استوار است که از نظریهعلم 

برخی از . استبه همین خاطر به نظریه داو هم معروف گرفته شده است و البته)Wall Street Journal(ژورنال 
ربط به بورس اوراق بهادار تهران بوده کـه بـه آنهـا نخـواهیم پرداخـت امـا       بیموارد مطرح شده توسط آقاي داو

پس بهتر و ابزارهاي تکنیکال هستند ها ور کلی اصول مطرح شده توسط وي، اساس تمامی روشطبدانید که به 
. است که با دقت آنها را فرا بگیرید تا در ادامه درك بهتري از ابزارهاي تکنیکال داشته باشید

.همه چیز در قیمت لحاظ شده است·
، نوسـانگیران شـامل  در معامالت سهام مربوطـه بـوده کـه   قیمت برآیندي از نظریات همه شرکت کنندگان 

کـه هـر کـدام   اسـت ان تکنیکی و بنیادین گرتحلیلبازار، هاي استراتژیستها، سرمایه گذاران، سبد گردان
توان گفت که نتیجه تمامی اخبار و اتفاقـات  میپس. باشندآن سهامتوانند در نقش خریدار یا فروشنده می

عـدم توافـق بـا قیمتـی کـه ایـن طیـف وسـیع از        خوب و بد مرتبط با سهام در قیمت لحاظ شده اسـت و  
برابر با پولی اسـت کـه یـک فـرد     سهامارزش هر بنابراین عاقالنه نیستزنندمیمبازار رقکنندگان شرکت

.حاضر است براي آن بپردازد

.کندمیقیمت همواره بر اساس روندها حرکت·
و شاید بسیار سختگذشته قیمتدرآمد از طریق تحلیل کسبباشدبدون روندقیمت همیشه حرکتاگر

قیمت تصادفی نیست و داراي روند است هر چنـد گـاهی حرکـت داراي    شود بنابراین حرکاتمینا ممکن
در . رسد اما اگر به دید زمانی بلندتري به آن نگاه شود حتماً داراي روند خواهد بودنمیروند خاصی به نظر

.شوندمیهر چه بازه زمانی تحلیل را بزرگتر کنید روندها شفاف ترواقع
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.خود داردگذشته همیشه سعی در تکرار ·
تحلیل تکنیکال بنابراین . آن استي هگذشتي هبازار از دریچي هفرض اساسی تحلیل تکنیکال، تحلیل آیند

الینفکی از عوامل نوسانات قیمـت اسـت و   ءبازار جزکنندگان معتقد است از آن جایی که احساسات شرکت
بنـابراین  مشـابه اسـت  فـاوت تقریبـًا  متهاي در دورهکنندگان با توجه به این که روانشناسی جمعی شرکت

ان پـل  گـر معاملـه در واقـع احساسـات   . آن باشدي هتواند شبیه به نوسانات گذشتمیبازاري هنوسانات آیند
،تکراري  مشـابه هاي تکیه به الگوها و حرکت،با قبول این توضیحات. بازار استي هارتباطی گذشته و آیند

.رسدمیبه نظربازار منطقیي هآیندبینی پیشجهت 
این موضوع حتی ونیستتکیه به وقایع تکراري گذشته براي یافتن مسیر آینده محدود به تحلیل تکنیکال 

مبناي اعتماد تجار و کسبه به یکدیگر در روابـط کـاري و مـالی شـان     . در سطح بازار سنتی نیز وجود دارد
به طور کلـی . د آنها در گذشته استچک، عملکرکاري و یا پذیرفتن هاي و تضمینها مانند وفاداري به قول

. نگاه به گذشته است،آیندهبینی پیشمتداول ترین راه اولین و

. اینکه چه اتفاقی افتاده از چرا اتفاق افتاده مهم تر است·
کـه  شود نه بر اساس ارزش ذاتی آن میکه قیمت سهم بر اثر جنگ عرضه و تقاضا در بازار تعییندانیدمی

شود مهم نیسـت و البتـه جـواب    میبنابراین چرا سهم در این قیمت معاملهاستبرگرفته از تحلیل بنیادي
.قیمت را تعیین کرده است) عرضه و تقاضا(بازار االت یکسان است و آن این است کهدر همه ح

.تغییرات قیمت تصادفی نیست·
قیمت به خاطر عرضه و تقاضاي موجود در بـازار  تغییرات . اصل هم به مانند اصل قبلی استتوضیحات این 

.است و هیچگونه شانس و تصادفی باعث باال و پایین شدن قیمت نخواهد شد

:مفاهیم اولیه
و قرار است که از علم تکنیکـال بـراي تحلیـل سـهام مختلـف اسـتفاده       ایم هحال که مسیر خود را مشخص کرد

مختلف استفاده از آنها به تعریف مفاهیمی بپـردازیم  هاي و روشابزارهاکنیم، زمان آن رسیده که قبل از معرفی 
.در مباحث مختلف اشاره خواهیم کردکه از مقدمات کار یادگیري تکنیکال هست و در ادامه بارها به آنها 

Ø مفهوم تایم فریم)Time Frame(:

شود که بر اساس دید زمانی و استراتژي معامالتی خـود، اجـزاي   میدر نرم افزارهاي تکنیکال به شما اجازه داده
)کنـدل (براي مثال با انتخاب تایم فریم هفتگی هر واحـد یـا جـزء نمـودار     . را به دلخواه بسازید)Chart(نمودار 

ات قیمت سهم حاوي اطالع،هر جزءیم ساعتهحاوي اطالعات قیمت یک هفته معامالتی است و در تایم فریم ن
.نمودار حاصل کنار هم قرار گرفتن این اجزا استیکو البتهیم ساعت استدر ن
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:تایم فریم استاندارد در بورس اوراق بهادار تهران

برخـی از  مورد استفاده در بورس اوراق بهادار تهـران، بهتـر اسـت بدانیـد کـه      هاي قبل از پرداختن به تایم فریم
یـا از روي منـابع آموزشـی    کننـد  مـی فعالیـت )Forex(که همزمان در بـازار جهـانی جفـت ارزهـا     گرانتحلیل

چهارسـاعته و یـک سـاعته و تـایم     هـاي  عادت به استفاده از تایم فـریم اند هآموزش دیداختصاصی بازار نامبرده 
وراق بهـادار تهـران مناسـب    براي بـورس ا ها که باید دقت کنید که این تایم فریمدارندزیر نیم ساعتهاي فریم

سه ساعت و نیم بوده و نیازي بـه  در یک روز به میزان بورس اوراق بهادار تهراننیستند زیرا مدت زمان فعالیت 
بجـاي آن استفاده از تایم فریم چهار ساعته نیست و در صورت نیاز به چنین بازه زمانی باید از تایم فریم روزانـه 

شـود امـا   مـی زمانی نیم ساعته تقسیمهاي همچنین مدت زمان سه ساعت و نیم به راحتی به بازه. استفاده کرد
کند یک جـزء  میاگر از تایم فریم یک ساعته به جاي نیم ساعته استفاده کنیم نرم افزار به صورت خودکار سعی

ایـن عمـل بـا    ه ساعت و نـیم بـودن بـازار،    ل سجز یکساعته کند که به دلی4روزانه نمودار را تبدیل به )کندل(
.احتمال باالیی ممکن است منجر به اشتباهاتی در تحلیل شود

مناسب براي تحلیل به جهت سرمایه گذاري در هاي با توجه به توضیحات ارائه شده در پاراگراف قبل، تایم فریم
قصد معامالت کوچک گرمعاملهته است و اگر ، روزانه و نیم ساعهفتگیهاي بورس اوراق بهادار تهران، تایم فریم

کنـد هرچنـد کـه    کوچکتر از نیم ساعت استفادههاي تواند از تایم فریممیروزانه داشته باشدهاي و نوسانگیري
یار کوچک ارجحیـت دارد،  بسهاي بازارخوانی نسبت به استفاده علم تکنیکال در تایم فریمهاي تمرکز بر تکنیک

.ا در این کتاب بروي چنین معامالت نوسانی کوچک نیستتمرکز مبه هر حال

Øمفهوم دید زمانی تحلیل:

بـوده دید زمانی تحلیل در واقع ترکیبی از انتخاب تایم فریم مناسب و انتخاب محدوده زمانی از گذشته قیمـت  
و زمـان در نظـر گرفتـه    در ارتباط مستقیم با نوع معاملـه ها که البته این انتخاباستکه براي تحلیل مورد نیاز 

.استگر تحلیلو به طور کلی استراتژي معامالتی شده براي کسب سود از آن
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:انواع معامله از نظر زمان

üنوسان روزانه ، نوسان هفتگی و نوسان گیري باالي یک هفته تا زیر یک ماه
ü و )یک تا سه سـال (، بلندمدت )سه ماه تا یکسال(، میانمدت )یک تا سه ماه(سرمایه گذاري کوتاه مدت

)سه سال به باال(سرمایه گذاري طوالنی مدت 

که دو دسته از افراد در بـورس اوراق بهـادار تهـران    توان گفتمیبا توجه به دسته بندي که در باال انجام گرفته
گـري  به دی)ماهکمتر از یک(، دسته اول افرادي هستند که سهمی را خریده و در زمان کوتاهی کنندمیتفعالی

دسته دوم افـرادي هسـتند کـه    . گویندمیگردند که به آنها نوسانگیرمیمنتفعفروخته و از محل نوسان قیمت
.معامله می کنندو به دید سرمایه گذاريسهمی را با دید زمانی بلندتري 

:و تایم فریمانتخاب دید زمانی

کوچکتر از یک روز یا حداکثر یک هفته هستید باید بدانید که اهمیت هاي اگر به دنبال نوسانگیري در بازه·
شـود اهمیـت   روانشناسی سهم و بازارخوانی، هم اندازه بـا تکنیکـال اسـت و هرچـه بـازه زمـانی کـوچکتر        

کنـد بایـد بیشـتر بـه حجـم      بیشتر از اینکه به نمودار قیمت توجـه گرمعاملهیابد و میافزایشروانشناسی
و اخبار پیرامون سهم و بازار دقت کند و نهایتاً از تکنیکال در تایم فریم نـیم  و فروشه خرید نحومعامالت،

.کم ریسک تر براي معامله استفاده کنداي هساعته یا روزانه به جهت پیدا کردن نقط
ي یک هفته تا حداکثر یک ماه هستید از تایم فریم روزانـه بـه عنـوان مرجـع بـرا     اگر به دنبال نوسانگیري ·

تشخیص روند و وضعیت قیمت استفاده خواهید کرد و از تایم فریم کوچکتر یعنی نیم ساعته براي گـرفتن  
.کنیدمیمعامله در سطوح مشخص شده در تایم فریم مرجع استفاده)Signal(سیگنال 

به عنـوان  کوتاه مدت و میانمدت هستید از تایم فریم هفتگی هاي در بازههاي اگر به دنبال سرمایه گذاري·
.مرجع و از تایم فریم روزانه به عنوان سیگنال باید استفاده کنید

بعد از انتخاب تایم فریم باید اندازه محدوده مورد نیاز در گذشته قیمـت کـه بـراي تحلیـل مـورد نیـاز اسـت را        
نشده اید یک پیشنهاد مختلف تکنیکال آشنا هاي انتخاب کنید که البته تا اینجاي کار که هنوز با ابزارها و روش

و قطعاً در ادامه هرچه بیشتر با ابزارها و روش هاي مختلف تکنیکال آشـنا شـوید مـی توانیـد     شودمیکلی ارائه
:انتخاب محدوده مورد نیاز براي تحلیل را دقیق تر انتخاب کنید

د نظـرش برسـد را تعیـین    ابتدا مدت زمانی که قرار است در آینده متنظر بماند تا قیمت به هدف مورگر تحلیل
براي مثـال اگـر قـرار    . گیردبرا در گذشته براي تحلیل در نظرآن محدوده زمانی حداقل سه برابرکرده و سپس 

هفته باشیم باید مدت زمانی حداقل سه برابر یعنی 14با هدف اي هباشد که در تایم فریم هفتگی به دنبال معامل
ابتدایی محدوده انتخابی بجـاي  ي هالبته بهتر است که نقط. نتخاب کنیمهفته را در گذشته آن براي تحلیل ا42

تـوان عـدد بدسـت    میاینکه مابین نقاط برگشتی حرکت قیمت باشد بروي آنها قرار گرفته باشد به همین خاطر
. کم یا زیاد کردمقداري آمده را 
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در دید زمانی درجه باالتر هسـت کـه در   بهترین انتخاب براي نقطه شروع محدوده تحلیل، نقاط عطف برگشتی 
به هر حال تا رسیدن به آن آمـوزش از همـین روش ارائـه شـده در     . مباحث آینده درباره آن بحث خواهیم کرد

.کنیممیتصویر قبل استفاده

:اولویت انواع مختلف تحلیل براي دیدهاي زمانی مختلف

لف تحلیل نیاز دارد هر چند کـه نیـازي نیسـت کـه بـر      براي یک تحلیل کامل به انواع مختگر تحلیلگاهی یک 
تواند براي مثال به جهت تحلیل بنیادي از متخصصـین ایـن امـر    میهمه آنها به طور کامل تسلط داشته باشد و

جهانی برخی از کاالهـا و همچنـین نـرخ تغییـرات     هاي مشاوره بگیرد به هر حال تغییرات بنیادینی مانند قیمت
.استند حرکتی قیمت در برخی از سهامبراي تغییر رواي هخارجی به خصوص دالر بهانارزهاي

شـود زیـرا اگـر    مـی و توصیه بـه تسـلط کامـل بـروي آن    بودهتکنیکال در همه ابعاد زمانی مورد بحث مشترك 
یـرات آن  متوجه تغیحتی اگر متوجه دلیل آن هم نشود ،کنیکال مسلط باشد با تحلیل قیمتتحلیلگري که به ت

کمک گرفتن از سـایر  معامله انجام گیرد، به هر حال خواهد شد زیرا نهایتاً بروي قیمت و تغییرات آن قرار است
.کند بلکه در کاملتر شدن تحلیل وي هم کمک خواهد کردنمیضرري واردگر تحلیلانواع تحلیل نه تنها به 

مـی اشارهتحلیل براي دیدهاي زمانی متفاوت معامله مختلفهاي به اولویت مدلجدولی که در ادامه ارائه شده
.به معناي اولویت باالتر است در جدول اعداد کوچکتر دقت کنید که. کند

دید زمانی
اولویت انواع تحلیل

بنیاديتکنیکالروانشناسی و بازارخوانی
--1نوسان روزانه

-12نوسان هفتگی
-21نوسان باالي یک هفته تا یک ماه

213سرمایه گذاري کوتاه مدت
312سرمایه گذاري میانمدت
21-سرمایه گذاري بلندمدت

1--سرمایه گذاري طوالنی
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Ø نمودارنوع نوع داده و مفاهیم:
هر نرم افزاري را که براي تحلیل انتخاب کنید باید در ابتدا نـوع داده ورودي بـه آن و همچنـین نحـوه نمـایش      

مختلف تکنیکال باید با انـواع داده  هاي را در آن مشخص کنید بنابراین قبل از پرداختن به ابزارها و روشنمودار
. پردازیممیآشنا شوید که در ادامه به آنها)انواع نمودارها(و همچنین انواع نمایش قیمت 

:انواع داده
شود که تفاوت آنها در این اسـت کـه   میقسیمداده ورودي به نرم افزار به دو دسته تعدیل شده و تعدیل نشده ت

تقسیم سـود نقـدي و   لی همچون افزایش یا کاهش سرمایه،تعدیل شده اثرات عوامهاي در نمودار قیمت با داده
.افتدنمیدر حالی که در نمودار تعدیل نشده این اتفاقشودمیتعدیل سود از نمودار حذف

هـاي  که در آنها سود شرکت نسبت بـه گـزارش  هایی هنگام ارائه گزارشو همچنین در ها قبل از مجامع شرکت
کند یا در هنگامی که عرضه و تقاضا دچار گره معامالتی شده یا هر دلیل دیگـري کـه   میقبل تغییر محسوسی

به خاطر آن متوقـف  شرکت موردنظرنماد شده وقانون جدید توسط ناظر اعمال ممکن است در آینده به عنوان 
کاهش سرمایه یـا شـفاف سـازي در    /بعد از تقسیم سود نقدي یا افزایش به هر حال . شودمیطالحاً بستهاصیا

در بیشتر مواقع در هنگام بازگشـایی بـراي مـدت زمـانی     که البتهشود میبازنمادمورد تغییر میزان سود دهی 
بزرگتـر از محـدودیت عـادي    اي هبـاز ، نماد بدون محدودیت نوسان یا با ص مانند همان روز اولیه بازگشاییمشخ

توانـد خیلـی   مـی شکاف قیمتی است که گـاهی ود که قطعًا نتیجه آن،شمیبورس اوراق بهادار تهران بازگشایی
می توانید به نمودار تعدیل شده و نشده نماد ومعـادن در بـازه بلندمـدت در تـایم    در تصویر بعدي . بزرگ باشد

. مشاهده کنیدهفتگی دقت کرده و تفاوت را فریم

ایجاد شده بر اثر تغییر سـرمایه شـرکت، تعـدیالت و تقسـیم     )GAP(قیمتی هاي توانید شکافمیدر تصویر باال
در واقـع در  . که نمودار تعدیل شده است وجود نخواهنـد داشـت  بعدسودها را مشاهده کنید که البته در تصویر 

شوند کـه  میتغییر دادهاي هگذشته  به گونهاي شده و قیمتقیمتی برداشته هاي نمودار تعدیل شده آن شکاف
.قیمت هم وجود نداشته باشندهاي اثر تعدیل یا تقسیم سود و یا تغییر سرمایه در آن لحاظ شود و شکاف
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کامالً گویاست و تحلیل بروي این دو نمودار به احتمال بسـیار  نوع نمودار براي نماد انتخاب شدهاختالف این دو 
راوان به نتایج متفاوت و شاید کامالً معکوسی به سرانجام برسد پس ناگریز هستیم که یکی از این دو مدل داده ف

شرطی که داده اصلی را تایید کنـد به عنوان داده اصلی قبول کرده و از دیگري بهیکی رارا انتخاب و یا حداقل
.کنیمفاده استمشخص شدهصرفاً در جهت تایید سطوح حمایتی و مقاومتی 

بـه  به طـور همزمـان بکـار مـی برنـد     را هر دوهماي هطرفداران خاص خود را دارند و عددادهانواع هر کدام از 
کننـد،  مـی در نمودار مرجع استفادهصورتی که یکی را مرجع و دیگري را براي تایید سطوح معامله بدست آمده

. دهندمیطرفداران هر دو نوع از داده، دلیل انتخاب خود را به اصول تکنیکال ارجاعبه هر حال
گویند کـه  میدر اصول تکنیکال اشاره کرده و"شود میتاریخ تکرار"تعدیل نشده به اصل هاي طرفداران داده

چـرخش حرکـت   نقـاط مهـم  (مهـم  هـاي  دهد و کف و سقفمیگذشته را تغییرهاي نمودار تعدیل شده قیمت
آینـده دانسـت و البتـه طرفـداران     هـاي  تـوان آنهـا را مـالك قیمـت    نمیشوند ومیجابجا)قیمت و تغییر روند

همه چیز در قیمت نهفته است و قیمت ناشـی از عرضـه و تقاضـا    "ي تعدیل شده هم با توجه به اصل نمودارها
، پرداخت سود یا تغییر سرمایه بر اثر عرضـه و  حاصل از تعدیل سودهاي د که شکافکننمیبه این اشاره"است 

.پس نباید در نمودار جایگاهی داشته باشنداند هتقاضا ایجاد نشد
تعدیل شده و نشده بـه اصـول تکنیکـال    هاي همانطور که در پاراگراف قبل اشاره شد هر کدام از طرفداران داده

تحلیل انتخاب کرد و یا حداقل یکـی را بـه عنـوان مرجـع     اما در اینجا باید یک نوع داده را براي اند هاشاره داشت
بنابراین باید دید که انتخـاب  . صادره آن استفاده کردهاي دیگر براي تایید سیگنالي هپذیرفت و از نمودار با داد

.هر نوع داده  چه مزایا و چه معایبی را نسبت به دیگري در پی خواهد داشت
تاریخی محروم خواهـد کـرد امـا در عملکـرد     هاي را از دانستن قیمتگر تحلیلتعدیل شده هاي استفاده از داده

تعدیل نشـده بـه دلیـل وجـود     هاي در نمودار با دادهکه این موضوع در حالی . کندنمیبقیه ابزارها خللی ایجاد
ده اختاللی تعدیل شهاي توان اینطور نتیجه گرفت که دادهمیبنابراین. بزرگ قیمتی، برعکس است هاي شکاف

اسـت پـس بهتـر    گرانتحلیلکنند و همچنین مورد استفاده بیشتر نمیرا در استفاده از ابزارهاي تکنیکال ایجاد
است که از آن براي تحلیل استفاده کرد و حتی اگر قرار است که از هر دو نمودار تعدیل شده و نشـده اسـتفاده   

.استفاده کنیدصادره از آنهاي اي تایید سیگنالیل نشده برکنید باید تعدیل شده را مرجع قرار داده و از تعد
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Ø شکاف قیمتی مفهوم)GAP(:

دهـد  میشود که در اثر جهش ناگهانی قیمت رخمیشکاف قیمتی به ناپیوستگی واقع بروي نمودار قیمت گفته
در ضـمن بدانیـد کـه    . صـورت نگرفتـه اسـت   اي هکند که در آن هیچ معاملمیرا مشخصاي هو در واقع محدود

بسیار کوچکتري دارند که بـه طـور   هاي ي تعدیل شده هم وجود دارند ولی اندازهنمودارهاقیمتی در هاي شکاف
.گذارندنمیزیادي بروي ابزارهاي تکنیکالتأثیر معمول

:انواع شکاف قیمتی

.شکاف ناشی از افزایش یا کاهش سرمایه·
.تقسیم سود نقديشکاف ناشی از ·
.با اهمیتهاي شکاف ناشی از رقابت در عرضه و تقاضا بعد از بازگشایی سهم در تعدیل·
.شکاف ناشی از رقابت در عرضه و تقاضا بعد از بازگشایی سهم در رفع گره معامالتی·
.شدشکاف ناشی از رقابت در عرضه و تقاضا بعد از بازگشایی سهم که به هر دلیل دیگري بسته شده با·

انـد  همورد اول و دوم در نمودار تعدیل شده وجود ندارند و در واقع تعدیل شـد هاي دانید شکافمیهمانطور که
و در واقـع  نیسـتند شـوند قابـل حـذف و تعـدیل     مـی اما موارد سوم، چهارم و پنجم بر اثر عرضه و تقاضا ایجـاد 

.استرد سوم، چهارم و پنجم در این دسته بندي بینید بر اثر موامیکه در نمودارهاي تعدیل شدههایی شکاف

:انواع نمودار
توان به دو صورت دسته بندي کرد که در دسته بندي اول نمودارها بر اساس نحـوه نمـایش داده   میها رانمودار

شوند و در دسته بندي دوم نمودار بر اساس نحـوه نمـایش اجـزا    میبه دو گروه حسابی و نیمه لگاریتمی تقسیم
.شود که در ادامه به آنها خواهیم پرداختمیمختلفی تقسیمهاي حالتبه 

:نیمه لگاریتمی یا حسابی
ه بـ قیمـت را در محـور عمـودي   وبـوده و در محور افقی نمایش دهنده زمـان هستندبیشتر نمودارها دو بعدي 

شـود امـا قیمـت   مـی یش دادهها زمان به صورت استاندارد و بدون تغییـر نمـا  در همه نمودار. گذارندمینمایش
.شودمیتواند به دو صورت حسابی یا نیمه لگاریتمی ارائهمی

بودهگیرند به صورت حسابی میشما قرارافزارنرمکه از طرف سرورها در اختیار کامپیوتر و هایی بدانید که داده
در ضـمن  . به نیمه لگاریتمی تبـدیل کننـد  توانند آنرامیبا استفاده از امکانی که در آنها تعبیه شدههاافزارنرمو 

و بعد زمـان بـدون   شودمیشود که تنها بعد قیمت دچار تغییرمیلفظ نیمه لگاریتمی به این خاطر به کار برده
. ماندمیتغییر

دار که در همین ابتدا باید به آن بپردازیم این است که ابزارهاي فیبوناچی و اندیکاتورهایی که بروي نمـو اي هنکت
گر تحلیلزیرا نمایش داده به صورت نیمه لگاریتمی بوده و گیرند عملکردي اشتباه دارند مینیمه لگاریتمی قرار

در محاسـبات  حسابیهاي در باطن از دادهافزارنرمکند اما میهم ابزارهاي مورد نیاز خود را بر اساس آن ترسیم
بـا انـدکی   گـر  تحلیـل که البتـه  شودنتیجه کار ابزار اشتباه و این کار باعث خواهد شد کهکندمیخود استفاده

به هر حـال ایـن موضـوع اولـین اشـکال و نقطـه       . دقت در نتیجه کار ابزار مربوطه متوجه این اشکال خواهد شد



مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردي�20

هـا ها تعداد انـدکی از ابزار افزارنرمبرخی از (. ضعف نمودارهاي نیمه لگاریتمی در مقابل نمودارهاي حسابی است
).که متخص استفاده در نمودار نیمه لگاریتمی هستنداند هطراحی کرداي هرا به گون

:در نمودارهاي حسابی و نیمه لگاریتمیها اختالف عملکرد و نحوه نمایش داده
. شودمیبه صورت ریاضی حسابی نمایش دادهها همانطور که از نام نمودار حسابی مشخص است اختالف قیمت

در هر دو است زیراریال60به ریال 50همانند صعود از ریال 20به ریال 10از نمایش رشد قیمت،براي مثال
اي هبـا انـداز  )محـور قیمـت  (نمـودار  عمـودي محـور در است بنابراینصعود شکل گرفته )ریال(واحد10مورد 

صـورت درصـدي انـدازه گیـري    در نمودارهاي نیمه لگاریتمی تغییرات قیمت به اما . دنشومییکسان نشان داده
60تـا  ریـال  50بسیار بزرگتر از حرکـت قیمـت از   ریال 20تا ریال10به بیان دیگر، حرکت قیمت از . شودمی

20معـادل  ریـال  60تا ریال50از لحاظ درصدي، صعود از ل آن هم این است کهدلی. شودمینشان دادهریال
.استرشددرصد 100معادل ریال20تا ریال 10اما صعود از بودهدرصد رشد 

شود که کدام نوع نمودار را باید براي تحلیل استفاده کرد ؟میمطرحسؤال حال این
کنـد کـه ایـن    نمـی برد مهم است و تفاوتیمی، درصد سودي کهگرمعاملهساده است براي یک سؤال پاسخ این

بنابراین نمودار درصدي یا همان نیمـه لگـاریتمی نمـایش    . باشد)قیمت هایی(سود حاصل اختالف چه اعدادي 
. استگرانتحلیلصحیح تري از تغییرات قیمت براي 

توانید نمودار حسابی و در تصویر دوم نمودار نیمه لگـاریتمی  میدر تصویر اول. به مثال تصویري بعد دقت کنید
، دو بـازه زمـانی یکسـان را    حسابی و نیمـه لگـاریتمی  ر دو حالت در ه. را در دید زمانی بلندمدت مشاهده کنید

و قرار است که در ادامه این تغییرات یکسان قیمـت را در هـر   اند هنام گذاري شدBو Aکه با ایم همشخص کرد
.دو نوع نمودار مقایسه کنیم

کـه حاصـل اخـتالف    بـوده ریال 335برابر با Aقسمت قیمت درکنید که اندازه رشدمیدر تصویر باال مشاهده
ریـال بـوده کـه حاصـل اخـتالف      555برابر بـا  Bو رشد قیمت در قسمت استریال 390ریال و 55هاي قیمت
یک اي هبوده و اندازAبزرگتر از قسمت Bبینید که قسمت میدر ضمن. ریال است750ریال و 195هاي قیمت




