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 :  (Support&Resistance)حمايت و مقاومت 

در بازارهای . حمایت و مقاومت ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمي هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم مي رسند 

عرضه با کاهش قیمت ها . بیش از حد هدایت مي شوند ( به سمت باال)و تقاضای  ( به سمت پائین)اقتصادی، قیمت ها توسط عرضه 

(Bearish)  فروش هم ردیف است ؛ تقاضا با افزایش قیمت ها ، فروشندگان و(Bullish)  این . ، خریداران و خرید هم ردیف است

هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمتها باال مي روند و هر گاه عرضه . عبارات بطور متناوب در این مقاله یا مقاالت دیگر بکار مي روند 

رضه و تقاضا برابر هستند ، قیمتها نیز همگام با مبارزه ی کند خریداران و فروشندگان هنگامیکه ع. افزایش یابد قیمت ها پائین مي آیند 

 . به کندی باال و پائین مي روند 

 :حمايت 

حمایت سطحي از قیمت است که تصور مي شود در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری مي کند ، 

اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح . فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند شوند و  خریداران به خرید راغب تر 

حمایت   در تصویر زیر خط. حمایت مي رسد، تقاضا بر عرضه غلبه مي کند و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری مي کند 

 .است   های قرمز رنگ مشخص شده نماد وبانك با رنگ آبي و نقاط برخورد نمودار با خط حمایت با فلش

سقوط . خط حمایت همیشه پایدار نمي ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان دهنده ی غلبه ی فروشندگان بر خریداران است 

شکست خط حمایت و حضیض . یا انگیزه ی کمتر برای خرید است / قیمت به زیر این سطح نشان دهنده یك تمایل جدید به فروش و 

بعالوه . های جدید قیمت نشان مي دهد که فروشندگان توقعات خود را پائین آورده اند و حاضرند بازهم به قیمتهای کمتری بفروشند 

وقتي خط حمایت  .  خریداران تا زمانیکه قیمتها به زیر خط حمایت و کمتر از حضیض قبلي سقوط نکند ، وادار به خرید نخواهند شد 

 . حمایت جدید در سطح پایین تری ایجاد شود شکسته شود باید یك خط

. معموال سطوح حمایت پایین تر از قیمت جاری هستند، اما خرید و فروش اوراق بهادار نزدیك به سطح حمایت نیز غیرعادی نمي باشد 

رات قیمت ممکن است بعالوه تغیی. تجزیه و تحلیل فني ، یك علم دقیق نمي باشد و گاهي اوقات تعیین سطح حمایت دقیق مشکل است 

بعضي اوقات منطقي به نظر نمي رسد اگر بخاطر اینکه معامله با قیمت . ناپایدار باشد و بعضي اوقات به زیر سطح حمایت سقوط کند 

بدین دلیل برخي از سرمایه گذاران و . یك هشتم زیر سطح حمایت صورت گرفته است تصور کنیم که خط حمایت شکسته شده است 

 . منطقه حمایت را تشکیل مي دهند   معامله گران
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 :مقاومت 

منطق . مقاومت سطحي از قیمت است که تصور مي شود در آن فروش آنقدر قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری مي کند 

تمایل کمتری حکم مي کند که هنگامیکه قیمت بسمت سطح مقاومت باال مي رود ، فروشندگان به فروش راغب تر شوند و خریداران 

اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت مي رسد ، عرضه بر تقاضا غلبه مي کند و از افزایش قیمت به . به خرید پیدا کنند 

 .در تصویر زیر خط مقاومت فوالد خوزستان مشخص شده است . باالی سطح مقاومت جلوگیری مي کند 

افزایش . زایش قیمت به باالی این خط نشان دهنده ی غلبه ی خریداران بر فروشندگان است خط مقاومت همیشه پایدار نمي ماند و اف

شکست خط مقاومت و اوج . یا انگیزه ی کمتر برای فروش است / قیمت به باالی این سطح نشان دهنده ی یك تمایل جدید به خرید و 

بعالوه . ه اند و حاضرند باز هم به قیمتهای بیشتری بخرند های جدید قیمت نشان مي دهد که خریداران توقعات خود را باال برد

وقتي خط مقاومت . فروشندگان تا زمانیکه قیمتها به باالی خط مقاومت و بیش از اوج قبلي صعود نکنند وادار به فروش نخواهند شد 

 . شکسته شود باید یك خط مقاومت جدید در سطح باالتری ایجاد شود 

 

. التر از قیمت جاری هستند، اما خرید و فروش اوراق بهادار نزدیك به سطح مقاومت نیز غیرعادی نمي باشد عموال سطوح مقاومت بام

بعضي اوقات منطقي بنظر نمي رسد . بعالوه تغییرات قیمت ممکن است ناپایدار باشد و بعضي اوقات به باالی سطح مقاومت صعود کند 

. ی سطح مقاومت صورت گرفته است تصور کنیم که خط مقاومت شکسته شده است اگر بخاطر اینکه معامله با قیمت یك هشتم باال

 . را تشکیل مي دهند  برخي از سرمایه گزاران و معامله گران منطقه مقاومت لبدین دلی

 

 .حمایت و مقاومت مانند تصاویر قرینه در آیینه هستند و خصوصیات مشترك زیادی دارند
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 : فرود ها   و  اوج ها  (1

در . حمایت مي تواند با استفاده از نقاط عطف پایین قبلي ایجاد شود و مقاومت مي تواند با استفاده از نقاط عطف باالی قبلي ایجاد شود 

 . مشخص شده است  تصویر زیر نقاط اوج ها و فرود ها پاالیشگاه نفت اصفهان

 

 

وقتیکه قیمت . تواند به سطح مقاومت تبدیل شود و برعکس  یك اصل دیگر تجزیه و تحلیل فني تصریح مي کند که سطح حمایت مي

شکست حمایت ، نشان دهنده ی غلبه ی . به زیر سطح حمایت سقوط کند ، سطح حمایت شکسته شده مي تواند تبدیل به مقاومت شود 

محتمل ( ابراین وقوع مقاومت و بن) بنابراین اگر قیمت به همین سطح برگردد کاهش عرضه . نیروی های عرضه بر نیروهای تقاضا است 

 . معادن فلزات مشاهده مي شود که به خط مقاومت تبدیل شده است  در تصویر زیر خط حمایت. است 
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. صعود قیمت به باالی سطح مقاومت ، تغییر در عرضه و تقاضا را نشان مي دهد . روی دیگر سکه تبدیل مقاومت به حمایت است 

سطح بازگردد افزایش   اگر قیمت به همین. که نیروهای تقاضا ، نیروهای عرضه را در هم شکسته اندشکست مقاومت ثابت مي کند 

حفاری شمال مشاهده مي شود که به خط حمایت تبدیل   در تصویر زیر خط مقاومت. محتمل است ( و بنابر این وقوع حمایت )تقاضا 

 .شده است 
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 : محدوده ي معامله  (2

مي توانند نقش مهمي را در تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت یك نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار محدوده های معامله 

این نشان  . محدوده ی معامله یك دروه زماني است که در آن قیمت ها در یك دامنه ی نسبتا محدود تغییر مي کند. شدني ، ایفا کنند 

بدین معني  „وقتي که قیمت از این محدوده خارج شود باال یا پایین رود . ادل هستند مي دهد که نیروهای عرضه و تقاضا با هم در تع

. برنده شده اند( عرضه)و اگر پایین تر رود یعني فروشندگان (تقاضا)اگر باالتر رود یعني خریداران . است که یك برنده پیدا شده است 

 . شود در تصویر زیر محدوده معامله شرکت مخابرات ایران مشاهده مي

 

 

 

  : (Support and Resistance Zone) مناطق حمايت و مقاومت  (3

اوراق بهادار مشخصات . بعضي اوقات تشکیل مناطق حمایت و مقاومت مفید است    از آنجائیکه تجزیه و تحلیل فني ، علم دقیقي نیست

قات خطوط دقیق بهترین انتخابند و بعضي اوقات گاهي او. خاص خود را دارد و تحلیل آن باید پیچیدگي های آن را مشخص سازد 

اگر محدوده ی معامله . ، سطح دقیقتر است  معموال هر چه محدوده کوچکتر باشد . مناطق حمایت و مقاومت بیشتر به کار مي آیند 

اگر محدوده معامله . د ، سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دقیقتری دار کمتر از دو ماه دوام آورد و تغییر قیمت نیز نسبتا کم باشد 

این نکات فقط راهنمایي . بهتر است از مناطق حمایت و مقاومت استفاده نمود  چندین ماه ادامه یابد و تغییرات قیمت نیز نسبتا زیاد باشد 

فاری در تصویر زیر مناطق حمایت و مقاومت شرکت ح. های کلي هستند و هر محدوده ی معامله باید با شرایط خودشت قضاوت شود 

 .شمال مالحظه مي شود
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 : نتيجه گيري 

اگر چه گاهي اوقات تعیین خطوط دقیق . تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یك جزء اساسي تحلیل فني موفقیت آمیز است 

ر قیمت اگ. حمایت و مقاومت مشکل است اما گاهي از وجود و موقعیت آنها توانایي تحلیل و پیشگویي را به شدت بهبود مي بخشد 

باید آنرا به عنوان یك هشدار برای توجه مضاعف به نشانه های افزایش فشار  اوراق بهادار به یك سطح حمایت مهم نزدیك مي شود ، 

باید آنرا بعنوان یك هشدار  „اگر قیمت اوراق بهادار به یك سطح مقاومت نزدیك مي شود . خرید و یك تغییر روند بالقوه تلقي نمود 

شکسته شدن یك سطح حمایت و مقاومت . ضاعف به نشانه های افزایش فشار فروش و یك تغییر روند بالقوه تلقي نمود برای توجه م

و شکسته شدن ( خریداران )دهنده ی پیروزی تقاضا   شکسته شدن خط مقاومت نشان . نشانه ی تغییر رابطه ی بین عرضه و تقاضا است 

 .  است( روشندگان ف) خط حمایت نشان دهنده ی پیروزی عرضه 
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