
   کالی تکنلی آن در تحلریحجم معامالت و تأث

بطـور خالصـه،   . شـود  جلـب مـي  “ حجم معاملـه ”مختلف، توجه شما به سوي ) Chart Patterns( از مشاھده و بكارگیري الگوھاي نموداريبعد

ل اينكه حتي الگوھـاي معتبـر و   بدلی. انجام میشود} مثال يك روز كاري{حجم عبارت است از تعداد معامالت خريد و فروش كه در يك بازه زماني           

توانـد بعنـوان ابـزار ديگـري بـراي تـشخیص آنچـه در بـازار اتفـاق           قابل اطمینان، ممكن است گاھي درست از آب در نیايند، حجم معـامالت مـي   

نـستن الگوھـاي نمـوداري    يعني از ابـزار حجـم معـامالت بـراي تـصديق و يـا مـردود دا       {.افتد، بكار رود افتد، و بويژه آنچه در الگوھا اتفاق مي    مي

  }مختلف استفاده كنیم

  

  

بايـست در   اگر روند غالب قیمت به طرف باالسـت، حجـم مـي   . بايست در جھت قیمت افزايش پیدا كند حجم مي بر اين است كه  اعتقاد

بنظر میرسد چون در رونـد  اين قضیه از نگاه عقل و منطق نیز درست . باشد) كمتر(و در روزھاي منفي سبكتر ) بیشتر(تر  روزھاي مثبت سنگین  

بايست بیشتر از تعداد فروشندگان باشـد و در رونـد نزولـي قیمـت، تعـداد فروشـندگان بیـشتر از تعـداد خريـداران               مي نصعودي، تعداد خريدارا  

دھـد    دست مياگر زماني حجم معامالت شروع به كم شدن كند، اين میتواند اخطاري باشد مبني بر اينكه روند، قوت و رمق خود را از          . است

  .اتفاق بیفتد} Reversal Pattern{يا شايد يك الگوي برگشت قیمت} Consolidation- روندتايس{و ممكن است بزودي تثبیت قیمت

  

 در نمــودار قیمـت ســھمي تابحــال رونـد صــعودي قیمـت را داشــته ايــد و حـاال شــاھد حجـم معــامالت بیــشتري روي افـت ھــاي موضــعي       اگـر 

میتـوان ايـن موضـوع را زنـگ خطـري مبنـي بـر        ) Rally-در مقايسه با حجـم معـامالت روي قطعـات افـزايش قیمـت     (ھستید} Dip -حفره  {قیمت

  . جناح فروشندگان دانستدنكمرنگ شدن قدرت خريداران و قويتر ش

  

  .دگفته میشود كه معموال در يك روند صعودي اتفاق مي افت) dip(معموال به افت ھاي موضعي قیمت : توضیح{

  

  

  

رالي ھـا در رونـد نزولـي    . ھا اتفاق مي افتند) dip(رالي ھا معموال پس از حفره . گفته میشود ) Rally(عات با شیب مثبت رو به باال رالي       به قط 

  .كوتاه و در روندھاي صعودي بلندترند
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} اي عمـده بوجـود میاينـد   كـه در اثـر فـروش ھـ     {اگر حجم معامالت روي قطعات نزولي     . عكس اين حالت نیز در روند نزولي قیمت درست است         

شروع به كم شدن كند و معامالت بیشتري روي رالي ھا اتفاق بیافتد، نـشانگر اينـست كـه رونـد قیمـت مـورد ترديـد واقـع شـده و خريـداران                         

نامیـده  ) Divergence(كنـد، واگرايـي   حالتي كه حجـم معـامالت در جھـت عكـس قیمـت حركـت مـي       . اند شروع به مطرح كردن نقش خود كرده   

  .شود مي

  

حركـات  (در مـدت حركـت بـي جھـت     . اين موضوع يكي از داليلي است كه حجم در زمان ترديد و بي تصمیمي بـازار تمايـل بـه كـم شـدن دارد         

دھنـد منتظـر بماننـد تـا در صـورت تـشخیص يـك رونـد           كنند و ترجیح مي     ، اغلب معامله گران از خريد و فروش خودداري مي         )Sideway –فرعي  

بغیر از اين موضوع كـه در مواقـع بـي تـصمیمي بـازار معمـوال       . براي آينده سھم ھر چه زودتر با فروش آن سھم، از آن موقعیت فرار كنند     نزولي  

به اين صورت ; تواند نشانه ھايي از روند آتي قیمت به ما بدھد تصمیمي مي شود، بررسي حجم معامالت در دوران بي        حجم معامالت كم مي   

مـشاھده اينكـه آيـا در    . میتوان غلبه يك گروه بر ديگري را حـدس زد }در ھمان حركتھاي بي جھت{رت خريداران و فروشندگانكه با مقايسه قد  

و يا حتـي شـكل گیـري    (تواند براي موضع گیري در دوره حركت بي جھت  روزھاي مثبت حجم سنگین تري وجود دارد يا در روزھاي منفي، مي 

، )نـسبت بـه روزھـاي منفـي    (ين است كه اگر حجم معامالت بیشتري در روزھاي مثبت وجود داشته باشـد         ايده ا . مناسب باشد ) الگوي آينده 

اگـر  : عكس اين موضـوع نیـز درسـت اسـت     . احتماال خريداران جدي تر ھستند و وضعیت محتمل براي آينده بازار يك صعود به سمت باال است                

  . تري به سمت پايین سقوط میكندحجم در روزھاي منفي سنگین تر است، بازار با احتمال بیش

  

الزم به ذكر است علي رغم اينكه الگوھـاي نمـودار قیمـت، حجـم معـامالت و كـال آنـالیز تكنیكـال، داراي قابلیتھـاي پـیش بینـي ھـستند، امـا                     

شما كمـك كنـد، امـا در    تواند كامال به سرمايه گذاري و خريد و فروشھاي  استفاده ھمزمان از اين روشھا مي. ھیچكدام مصون از خطا نیستند    

  .نیز توجه كافي داشت.... عین حال بايد به مسائل مھم ديگري ھمچون جھت گیري و قضاوت بازار و 
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