
 مفهوم مومنتوم و استراتژی مومنتوم در بورس

که همچنان در حرکت  مفهومی است در علم فیزیک، که بیان می دارد یک جسم در حال حرکت گرایش دارد مومنتوم

مصداق این قانون در بازار این است که یک روند حرکتی  . باقی بماند مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود

ل شام که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد . این استراتژی قیمت و سود تمایل دارد

یا منفی گذشته تا دوره مشخصی از آینده  سرمایه گذاری در جهت بازار می باشد و ادعا می نماید که بازدهی مثبت

معروف بوده و امروزه در حال تأیید گرفتن  تحلیل تکنیکال همیشه به عنوان تداوم خواهد داشت این استراتژینیز 

ومنتوم بر خالف جامعه دانشگاهی است. بر اساس استراتژی سرمایه گذاری م از سرمایه گذاران بنیادگرا و حتی

باشد و می توان با  بازار کارا، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می فرضیه

 .نظر، بازده بیش از بازده بازار بدست آورد بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری متناسب با افق زمانی مورد

 .کندو تکنیکالی دنبال می (fundamental) تحلیل بنیادی صت معامله را از طریق ادغاماین استراتژی فر .1

مله اتحلیل کند و برای یک مع های بنیادی ارز ) یا سهام ( مورد معامله راگر دارد تا جنبهیک معامله نیاز به .2

سپس از مومنتوم قیمت و خطوط حمایت و مقاومت جهت  .گیری کندمیان مدت یا بلند مدت اقدام به تصمیم

 .کندمی تعیین برگشت بازار استفاده

سود زیاد  دهد که با ریسک کم وارد بازار شوید وبرگشتی مومنتوم به شما این امکان را می استراتژی .3

 .نمایدپیشرفته فراهم میای را از طریق مدیریت مالی بالقوه

در هر زمانی وارد بازار  گر فرصتی فراهم کنند تااند تا برای معاملهریزی شدهمعامالت از قبل برنامه همه .4

 .شودنشست و جلسات لندن اجرا می شود. اکثر معامالت، سفارش محدود دارند و اغلب در

سیگنال  ۵تا  1بین  تراتژی مومنتوم برگشتیکند. اساستراتژی به خوبی بر روی دالر آمریکا کار می این .5

پرایس اکشن )حرکت  تا چندین ماه با توجه به انددهد. تمام معامالتی که وارد پوزیشن شدهدر هر ماه می
 .شوندو بنیادی بازار نگهداری می قیمت(

در بخش گیرد و عملکرد آن به وضوح ماه در بازار مورد استفاده قرار می 1۵این استرانژی به مدت  .6

 .عملکردی ، مستند شده است

 :گیرداین استراتژی فقط از چندین اندیکاتور بهره می

o )اسیالتور استوکاستیک )با چندین تایم فریم 

o حمایت و مقاومت 

o فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci retracements) 

درآورید و در جستجوی  (daily) و روند بلند مدت، چارت خود را به صورت روزانه (bias) بعد از قرار دادن بایاس

 .مرحله برگشت قیمت باشید

 :جهت تعیین برگشت قیمت ، ابتدا بایستی قیمت را روی چارت روزانه تحلیل نمایید و به سه سوال ساده پاسخ دهید

o داشته است؟ آیا بازار اخیرا نزول یا صعود 

o  آیا استوکاستیک روزانه یا هفتگی ، سطحی از اشباع خرید یا اشباع فروش را در چارت روزانه نشان

 دهد؟می

o کند؟آیا قیمت در اطراف خطوط حمایت و مقاومت اصلی حرکت می 
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 .قیمت را مشاهده کنید هایی از مرحله برگشتیتوانید مثالدر چارت جفت ارز دالر به ین، می

   :بر روی چارت ۱تنظیمات

گر داشته است. معامله است و روند بازار تا قبل از آن، رالی قابل توجهی ۰۷روزانه و هفتگی باالی  استوکاستیک

سپس روی آن قسمت در چارت روزانه خطی رسم کنید  بایستی این محدوده را به عنوان روند نزولی مشخص کند و

 .نزولی را بیابد تا الگوهای قیمتی برگشتی

 :بر روی چارت ۲تنظیمات 

گردد و حاال معامله باز می (۰۷ ، قیمت بعد از چند روز رالی، به محدوده اشباع استوکاستیک )باالی1تنظیمات مشابه

گر بایستی این محد.وده را به عنوان روند نزولی مشخص کند و معامله .گیرددر محدوده مقاومت اصلی قرار می

 .بیابد آن قسمت در چارت روزانه خطی رسم کنید تا الگوهای قیمتی برگشتی نزولی را سپس روی

 :بر روی چارت ۳تنظیمات 

گر بایستی قرار دارد. معامله مومنتوم در اشباع خرید قرار دارد و به طور آشکار قیمت در محدوده مقاومت دوباره

نزولی مشخص کند و سپس روی آن قسمت در چارت روزانه خطی رسم  این محدوده را به عنوان ناحیه مستعد روند

 .قیمتی برگشتی نزولی را بیابد کنید تا الگوهای

  :بر روی چارت ۴تنظیمات 
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گر فروش است. معامله در محدوده اشباعشود. اکنون مومنتوم نزدیک می  یافته و به محدوده حمایت قیمت کاهش

مشخص کند و و سپس روی آن قسمت در چارت روزانه  بایستی این محدوده را به عنوان ناحیه مستعد روند صعودی

 .قیمتی برگشتی صعودی را بیابد خطی رسم کنید تا الگوهای

باشد. ابتدا سه تنظیم باال  تحلیل بنیادی گر در حینسعی شود، تنظیمات باال بر اساس روند ایجاد شده توسط معامله

یا سرمایه کمتری وارد  (Lot)نادیده گرفته شود و یا با الت بایستی بررسی شود، سپس چهارمین تنظیم یا بایستی

 .روند مخالف شوید پوزیشن درجهت
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