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در مورد خطوط روند کتاب ها و جزوات زیادی نوشته شده است، اما همه نوشته ها همان مطالب بی فایدۀ گذشته 

را بدون اثبات گسترش داده اند. این فصل به بررسی ویژگی های مرسوم خطوط روند می پردازد و اثبات عملکرد آن 

را نشان می دهد.

دو نوع خط روند وجود دارد که معامله گران برای آن ها اهمیت قائل هستند: خطوط روند صعودی و نزولی. 

البته خط روند افقی هم وجود دارد که در بازار بدون روند  ایجاد می شود. در این فصل خطوط روند نزولی بررسی 

این خطوط  ترسیم  برای  ابزارهایی توضیح دهم که  باید در مورد  از بحث در مورد خطوط روند،  قبل  خواهد شد. 

استفاده می کنم.

ابزارها: مقیاس های حسابی  یا لگاریتمی 

اشکال 1.1 و 1.2 سری داده های یکسانی در یک بازۀ قیمتی و محدودۀ زمانی را به همراه خطوط روند نزولی رسم شده 

با نقاط پایانی مشابه نشان می دهند. چرا اولین خط روند مستقیم و دومی خمیده است؟ شاید در نگاه اول فکر کنید 

که ِاشکال از چشمان شماست، اما چشمانتان به درستی می بیند. به مقیاس نشان داده شده در سمت راست اَشکال 

توجه کنید. شکل 1.1 از مقیاس لگاریتمی استفاده کرده، درحالی که شکل 1.2 از مقیاس حسابی استفاده می کند. 

مقیاس لگاریتمی نقاط را بر اساس درصد ترسیم می نماید. یک افزایش 10 نقطه ای از قیمت 10 به 20 رشد 100 درصدی 

محسوب می شود، اما همان افزایش 10 نقطه ای از 20 به 30 رشد 50 درصدی را نشان می دهد. در مقیاس لگاریتمی، 

افزایش قیمت از 10 به 20 بزرگ تر از افزایش قیمت از 20 به 30 به نظر می رسد. در مقیاس حسابی، میزان فاصله بین 

10، 20 و 30 یکسان می ماند.

این بدان معناست که خط مستقیم رسم شده در مقیاس لگاریتمی، در مقیاس حسابی خمیده به نظر می رسد. 

معکوس این جمله نیز درست است به طوری که یک خط مستقیم رسم شده در مقیاس حسابی، در مقیاس لگاریتمی 

خمیده به نظر می رسد.

1

خطوط روند نزولی 
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استفاده  لگاریتمی  مقیاس  از  حرفه ای  گران  معامله  از  بسیاری  نمایید؟  استفاده  مقیاس  کدام  از  باید  شما 

می کنند و من هم از مقیاس لگاریتمی استفاده می کنم. زمانیکه به نمودار سهم یک شرکت اینترنتی می نگرید، 

ممکن است قیمت های این سهم از 2 به 200 افزایش یافته و یا بالعکس از 200 به 2 کاهش یافته باشد. اگر نمودار این 

سهم را با مقیاس حسابی نشان دهیم، هر الگوی نموداری در محدودۀ پائین قیمت این نمودار شکل درستی ندارد 

و به صورت خطوط مسطح  به نظر می رسد. این مشکل در مقیاس لگاریتمی برطرف می شود و الگوهای نموداری 

کاماًل قابل تشخیص هستند. به همین دلیل است که من از مقیاس های حسابی استفاده نمی کنم و به جای آن از 

مقیاس های نیمه لگاریتمی در نمودارها استفاده کرده ام. مقیاس نیمه لگاریتمی یعنی یک محور نمودار از مقیاس 

لگاریتمی و محور دیگر از مقیاس حسابی استفاده می کند.

نشان  نقاط  است.  مستقیم  خط  این  می دهد.  نشان  را  لگاریتمی  نیمه  مقیاس  با  نزولی  روند  خط  یک   .1.1 شلک 
داده شده با حرف A، اوج های فرعی هستند.

اوج ها  و فرودهای فرعی 

شکل 1.1 همچنین تعدادی اوج فرعی را نمایش می دهد که با حرف A نشان داده شده اند. اوج فرعی یک قّلۀ قیمتی 

کوچک  است که قیمت در هر دو طرف آن قّله برای چندین روز یا هفته کاهش می یابد. اوج های فرعی نقاط عطف 

کوچکی در روند قیمت هستند. شما می توانید اوج های فرعی را همچون قسمت باالیی یک تپه در دامنۀ کوه تصور 
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نمائید. زمانی که میگویم پایین ترین اوج فرعی را پیدا کنید، مثل آن است که شما در دره ای ایستاده اید و به دنبال 

نزدیک ترین تپه می گردید.

شکل 1.2 فرودهای فرعی را نشان می دهد. یک فرود فرعی درست شبیه یک اوج فرعی وارونه است. قیمت ها 

کاهش می یابد، به کف می رسد و سپس رشد می کند و یک فرورفتگی  یا گودی  را در نمودار قیمت ایجاد می کند. 

فرودهای فرعی همچنین نقاط عطف کوچکی در روند قیمت هستند. به این فرودها همچون دره های کوچک بین 

کوه ها بنگرید. زمانیکه میگویم باالترین فرود فرعی را بیابید، مثل این است که در باالترین قله ایستاده اید و به دنبال 

نزدیک ترین دره می گردید.

 A شلک 1.2. همان خط روند نزولی در مقیاس حسابی قرار دارد. خط با این مقیاس خمیده به نظر می رسد. نقاط
تعدادی از فرودهای فرعی را نشان می دهد.

شکل الگو

شکل 1.1 را به عنوان یک خط روند نزولی در نظر بگیرید. درمجموع من رسم خط روند را از باالترین اوج در نمودار 

تا نقطۀ موردعالقه ام انجام می دهم و مطمئن می شوم که آن خط تا جایی که ممکن است بیشتر اوج ها را در برگیرد 

و آن اوج ها خط روند را نشکنند. من در این فصل تنها از خط روندهایی استفاده می کنم که حداقل سه برخورد با 

اوج های فرعی داشته باشند.
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شما از هر مقیاس زمانی که دوست دارید می توانید استفاده نمایید و می توانید هم از مقیاس حسابی و هم از 

مقیاس لگاریتمی بهره ببرید. من اغلب از مقیاس هفتگی  استفاده می کنم و خطوط روند بلندمدت را در امتداد 

قله ها رسم می نمایم و به دنبال مکان های برخورد قیمت با خط روند هستم.

خط روند تصویر شده در شکل 1.1 چهار برخورد با اوج های فرعی دارد و قیمت طی ماه آوریل به خط روند نفوذ 

می کند. توجه کنید که من خط روند را از باالترین اوج این شکل رسم نکردم. برخی ممکن است بابت این موضوع 

از من انتقاد کنند، اما فکر می کنم که خط روند خوب به نظر می رسد. بعداّ در مورد روش تغییر روند 1-2-3 توضیح 

خواهم داد که به باالترین اوج به عنوان نقطۀ شروع وابسته است.

خطوط روند داخلی  و دنباله ها 

به هم متصل می کند که  را  را نشان می دهد. چنین خط روندی  میله های قیمت  شکل 1.3 یک خط روند داخلی 

سقف های مسطح مناطق تثبیتی هستند، نه باالترین قیمت در اوج های فرعی. خط روند در نزدیکی و یا مماس با 

سقف های قیمت است و این سقف ها باالترین قیمت در هر اوج فرعی است.

روند  خطوط  که  می کنند  استدالل  تکنیکی  تحلیلگران  برخی  می کنند؟  استفاده  داخلی  روند  خطوط  از  چرا 

داخلی به شیوۀ بهتری رفتار تودۀ معامله گران را نشان می دهد. دنباله ها که میله های قیمتی یک روزه هستند و در 

نقاط A و B و C و D قرار دارند، نقاط عطف و فرصت های معامالتی کوتاه مدت هستند. بیشتر تحرکات قیمت در 

ناحیۀ تراکمی اتفاق افتاده است نه در دنباله ها.

گاهی اوقات به دلیل آنکه اوج های فرعی کاماًل در یک خط قرار نمی گیرند، باید به رسم خطوط روند داخلی 

اقدام نمود. خط روند ممکن است میله های قیمتی را قطع کند، اما سقف های باقی مانده را پوشش می دهد. من در 

صورتی از این شیوه استفاده می کنم که ضرورت ِاقتضا کند. البته من معموالً از کشیدن خطوط روند داخلی اجتناب 

می کنم، اما این تنها ترجیح شخصی من است و شما می توانید به شکل دیگری عمل نمایید. من در این فصل آمار 

مربوط به خطوط روند داخلی را لحاظ نکرده ام.

فاصلۀ نقاط  و تعداد برخوردها 

اگر به نوشته های موجود در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید و مطالب مربوط به فاصلۀ نقاط و تعداد برخوردها با خط 

روند را مطالعه نمایید، نویسندگان آن آثار میگویند که فاصلۀ نقاط مهم است و هر چه قیمت با خط روند برخورد 

بیشتری داشته باشد، آن خط روند مهم تر می گردد، اما من این سخنان را درک نمی کنم و نظر متفاوتی دارم. آیا 

کلمۀ »مهم« بدین معناست که گریز از خط روند با سه برخورد، کم اهمیت تر از خط روند با پنج برخورد است؟ آن 

نویسندگان پاسخی برای این سؤال ندارند.

قبل از مرور آمار، اجازه دهید بگویم که هیچ معیاری برای فاصلۀ نقاط یا تعداد برخورد با خط روند وجود ندارد. 
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ممکن است شما تعداد باالیی برخورد قیمت با یک خط روند کوتاه و یا تعداد کمی برخورد با یک خط روند بلند 

داشته باشید. برخورد قیمت با خط روند ممکن است طی سه ماه مکرراً رخ دهد و سپس برخورد بعدی شش ماه بعد 

ایجاد گردد و درست پس ازاین برخورد، گریز رخ دهد. با در نظر گرفتن فاصلۀ نقاط و تعداد برخوردها نمی توان هیچ 

قانونی وضع نمود؛ درنتیجه کشیدن خط روند را تمرین نمایید و از مثال های این فصل کمک بگیرید.

شلک 1.3. خط روند داخلی و دنباله های A، B، C و D. این خط روند نواحی متراکم  را به هم وصل می کند نه 
اوج های فرعی را.

با خطوط روند  ارزیابی فاصلۀ نقاط و تعداد برخوردهای قیمت  با  نتایجی را نشان می دهد که من   1.1 جدول 

یافته ام. من در 82 سهم 210 خط روند نزولی رسم نمودم. در حقیقت می خواستم که حداقل 200 نمونه داشته باشم، 

اما توانستم بیشتر از آن تعداد پیدا کنم.

ابتدا فاصلۀ نقاط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آیا خطوط روندی که فاصلۀ نقاط برخورد در آن ها نزدیک تر 

است، بهتر از آن هایی عمل می کنند که فاصله دورتری دارند؟ خیر. هر چه فاصلۀ بین نقاط برخورد بیشتر باشد، 

عملکرد بهتر خواهد بود. برای پاسخ به این سؤال، من میانگین فاصله را از اولین برخورد قیمت با خط روند تا آخرین 

برخورد محاسبه نموده و به عملکرد قیمت پس از گریز نگریستم. سپس با استفاده از اندازۀ میانه ، فواصل را به دو 

قسمت کم و زیاد تقسیم نمودم. بدین معنا که من داده ها را دسته بندی و یک میانۀ 29 روزه را انتخاب کردم، طوری 

که نصف نمونه ها فاصلۀ کمتری از 29 روز و نیم دیگر فاصلۀ بیشتری از آن داشتند.
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جدول 1.1
عملکرد بر اساس فاصلۀ نقاط و تعداد برخوردها

امتیاز نتایج شرح

-1 )105( %36 فاصلۀ کم )کمتر از 29 روز(
+1 )105( %41 فاصلۀ زیاد )بیشتر از 29 روز(

)85( %33 سه برخورد
)63( %38 چهار برخورد
)40( %57 پنج برخورد
)10( %23 شش برخورد
)10( %42 هفت برخورد
)2( %42 هشت برخورد

-1 )148( %35 چهار برخورد یا کمتر
+1 )62( %48 بیشتر از چهار برخورد

توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

خطوط روندی که فاصلۀ نقاط آنها کمتر از 29 روز بود، به طور میانگین 36 درصد افزایش یافتند. زمانیکه فاصله 

نقاط بیش از 29 روز بود، میانگین افزایش پس از گریز به 41 درصد رسید و این تفاوت قابل توجه است. اجازه دهید 

با مثالی این بخش را توضیح دهم. شکل 1.1 یک خط روند با چهار نقطۀ برخورد و طول 79 روز است. این طول از 

اولین برخورد قیمت با خط روند در 11 دسامبر 2000 تا آخرین برخورد در 28 فوریه 2001 اندازه گیری شده است. توجه 

نمایید که من طول تمام خط روند  را اندازه نگرفته ام، بدین معنا که نقطۀ گریز در محاسبات در نظر گرفته نمی شود 

و تنها طول خط روند از اولین تماس تا آخرین تماس اندازه گیری شده است؛ بنابراین میانگین فاصلۀ نقاط در این 

خط روند از تقسیم کردن عدد 79 که طول روند است بر عدد 4 که تعداد برخورد قیمت با خط روند است به دست 

می آید که حدوداً برابر با 20 روز می شود.

 آیا خطوط روندی که برخوردهای بسیار زیادی با قیمت دارند مهم تر از آن هایی هستند که تنها سه برخورد 

دارند؟ بله. من عملکرد قیمت پس از گریز رو به باال را بر اساس تعداد برخوردها ارزیابی و دسته بندی نمودم که 

نتایج آن در جدول 1.1 آمده است. برای مثال در بررسی های من 85 خط روند دقیقاً سه برخورد داشتند و میانگین 

افزایش قیمت در آن ها 33 درصد بود. همچنین تعداد برخوردها در 40 سهم 5 تا بود که میانگین افزایش 57 درصدی 

را ثبت نمود. خطوط روند با تعداد برخوردهای شش یا بیشتر دارای نمونه های بسیار کمی بود و درنتیجه ارزش 

بررسی کردن ندارند.

در دو قسمت پائینی جدول 1.1، آمار خطوط روند با بیش از 4 برخورد و کمتر از آن آمده است؛ بنابراین خطوط 

روند را به آن هایی که بیش از 4 برخورد داشته و آن هایی که چهار برخورد یا کمتر داشته اند تقسیم نمودم. نتیجه 
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این شد که هر چه تعداد برخورد قیمت با خط روند بیشتر باشد، قیمت پس از گریز عملکرد بهتری نشان خواهد داد. 

خطوط روندی که تعداد برخورد آن ها چهار تا یا کمتر بوده، میانگین افزایش 35 درصدی داشتند و آن هایی که بیش 

از 4 برخورد داشتند، افزایش 48 درصدی پس از گریز را ثبت نمودند.پیش از آنکه در مورد طول خط روند بحث کنم، 

اجازه دهید امتیازات را هم بگویم. بسیاری از جداول این فصل شامل ستون امتیازات است که با رفتار خط روند 

ارتباط دارد. در حال حاضر آن ها را در نظر نگیرد زیرا در ادامۀ فصل در موردشان توضیح خواهم داد.

طول خط روند 

آیا در مورد رابطۀ طول خط روند و اهمیت آن چیزی شنیده اید؟ این گفته که هر چه خط روند بلندتر باشد، اهمیت آن 

افزایش می یابد صحیح است. من طول خطوط روند را در جدول 1.2 دسته بندی نمودم و طول آن ها را از اولین نقطۀ 

برخورد تا گریز اندازه گرفتم؛ سپس یک اندازۀ میانه به عنوان وجه تمایز بین خطوط کوتاه و بلند انتخاب کردم. در 

بررسی های من، میانه 139 روز بود که به میانۀ 137 روزۀ خطوط روند صعودی بسیار نزدیک است.

میانگین  روز  باشند،  از 139  آن خطوط روندی که کوتاه تر  نشان داده شده است،   1.2 همان طور که در جدول 

افزایش 33 درصدی پس از گریز دارند و خطوط روندی که بلندتر از 139 روز بودند، میانگین رشدشان 43 درصد بود. 

تفاوت این دو رقم نه تنها قابل توجه است، بلکه از منظر آماری هم اهمیت دارد و بدین معناست که کار با خطوط 

روند به شانس وابسته نیست.

بلندمدت نشان می دهد که هر  به مقوالت آشناتر مانند کوتاه مدت، میان مدت و  دستبه بندی خطوط روند 

دارند،  روند کوتاه مدت رشد 34 درصدی  بهبود می یابد. خطوط  نیز  روند طوالنی تر می شود، عملکردش  چه خط 

درحالی که خطوط روند بلندمدت رشد 46 درصدی را نشان می دهند. من خطوط روند بسیار بلندمدت را نیز تنها 

برای آشنایی اضافه نمودم تا مشاهده نمایید که این خطوط چگونه عمل می کنند. برای این منظور 23 خط روند 

شناسایی شد که بیش از یک سال درازا داشتند و پس از گریز 52 درصد رشد کردند. اگر از همۀ خطوط روند میانگین 

بگیریم، متوسط افزایش قیمت همه 210 خط روند پس از گریز به 38 درصد می رسد.

زاویۀ خط روند 

آیا زاویۀ خطوط روند بر عملکرد آن ها تأثیرگذار است؟ بله و جدول 1.3 نتایج مربوط به آن را نشان می دهد. پیش از 

توضیح جدول، نیاز است که در مورد نسبت ها به شما هشدار دهم. منظور از این مسئله، نسبتی است که از پهنای 

الگو بر ارتفاع آن می گیرند. در شرایط بهینه این نسبت یک به یک است، یعنی برای هر واحد تغییر در پهنا، یک واحد 

تغییر در ارتفاع وجود خواهد داشت. نمودارهای این کتاب احتماالً نسبت یک به یک نخواهند داشت و این شرایط 

در صفحه نمایش من هم وجود دارد. آنچه در این کتاب شبیه یک زاویۀ مورب 45 درجه است، ممکن است در 

صفحه نمایش من یا شما مانند زاویۀ 30 درجه به نظر برسد.
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جدول 1.2
عملکرد بر اساس طول خط روند

امتیاز نتایج شرح

-1 )104(%33 خطوط روند کوتاه )کوتاه تر از 139 روز(
+1 )104(%43 خطوط روند بلند )بلندتر از 139 روز(

)56(%34 خطوط روند کوتاه مدت )صفر تا سه ماه(
)82(%35 خطوط روند میان مدت )سه تا شش ماه(
)72(%46 خطوط روند بلندمدت )بیش از شش ماه(
)23(%52 خطوط روند بسیار بلندمدت )بیش از یک سال(

توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

جدول 1.3
عملکرد بر اساس زاویۀ خط روند

امتیازنتایجاندازۀ درجه

1--60 تا 90
54)1(%20-1
48)1(%37-1
42)4(%58-1
36)6(%220
30)16(%250
24)32(%310
18)44(%280
12)61(%41+1
6)33(%45+1
0)12(%75+1

توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

ممکن است زیاد به این جمالت اهمیت ندهید، اما مسئلۀ نسبت پهنا به ارتفاع برای بسیاری از افراد اهمیت 

دارد. اجازه دهید این موضوع را شفاف کنم تا هیچ کج فهمی باقی نماند. زاویه هایی که من اندازه گرفتم مانند 
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آنچه شما در این کتاب یا صفحه نمایش کامپیوتر خود می بینید نیستند. حتی در صفحه نمایش، من می توانم محور 

عمودی یا اُفقی را حرکت داده و کاری کنم تا زاویۀ خط روند تقریباً مسطح یا بسیار شیب دار به نظر برسد.

جدول 1.3 نشان می دهد که با افزایش زاویه بین محور افقی و خط روند، عملکرد کاهش می یابد. یک خط روند با 

زاویۀ 54 درجه، رشد 20 درصدی را پس از گریز ثبت نموده، اما 12 خط روندی که تقریباً مسطح هستند و زاویۀ صفر 

دارند، رشد 75 درصدی را نشان می دهند. البته اندازۀ نمونه ها در هر دو مورد کوچک است و درنتیجه مثال های 

خوبی نیستند، اما 33 نمونۀ زاویۀ 6 درجه که رشد 45 درصدی را نشان می دهند، کاماًل باالتر از افزایش 31 درصد 

در زاویۀ 24 درجه با 32 نمونه است.

بررسی منفرد یک زاویه به اندازۀ اهمیت بررسی روند کلی آن ها نیست. روند کلی نشان می دهد که هر چه زاویه 

تندتر باشد، عملکرد کاهش می یابد. به جای وابسته شدن به اندازۀ زاویه ها، از خودتان بپرسید که آیا خط روند شیب 

تندی دارد )امتیاز 1-( یا کم شیب است )امتیاز 1+(، در غیر این صورت خط روند احتماالً در وسط این دو حالت 

است که امتیاز صفر بدان تعلق می گیرد. بیشتر از آنکه به زاویۀ خط روند توجه کنید، به امتیاز آن ها توجه نمایید.

حجم معامالت در طول خط روند 

از »رِگرِسیون َخطی« برای تشخیص  بله. من  از گریز دارد؟  بر عملکرد قیمت پس  تأثیری  آیا روند حجم معامالت 

روند صعودی یا نزولی حجم معامالت استفاده نمودم. رگرسیون خطی در برخی کتب معموالً با عنوان »تابع روند«  

نامیده می شود و استفاده از آن آسان است. اگر چنین نرم افزارهایی ندارید، بنابراین باید از ریاضیات استفاده کنید. 

البته قصدم آموزش این موضوع نیست، بلکه همین قدر کافی است که بدانید رگرسیون خطی بهترین روش انجام 

این کار است و شیب خط روند را به شما نشان می دهد.

قرار دادن رگرسیون خطی در تمام طول خط روند )از اولین برخورد قیمت تا روز قبل از گریز( نشان می دهد که 

اگر روند حجم معامالت نزولی باشد، عملکرد بهبود می یابد.

جدول 1.4
عملکرد بر اساس حجم معامالت در طول خط روند

امتیاز روند نزولی حجم معامالتامتیاز روند صعودی حجم معامالتشرح

1+45%)116(1-30%)94(کل خط روند
36%)139(42%)71(یک سوم ابتدایی

44%)103(33%)107(یک سوم میانی
34%)96(43%)114(یک سوم پایانی

توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

http://abcbourse.ir/


حجم معامالت هنگام گریز     18

جدول 1.4 نشان می دهد که اگر روند حجم معامالت نزولی باشد، رشد قیمت پس از گریز 45 درصد است. 

همچنین اگر روند حجم معامالت صعودی باشد، میانگین افزایش قیمت پس از گریز تنها 30 درصد خواهد بود.

آیا حجم معامالت باال در نزدیکی نقطۀ گریز، باعث عملکرد بهتری می گردد؟ برای پاسخ به این سؤال، من خطوط 

روند را به سه بخش تقسیم نمودم. یک سوم ابتدایی و یک سوم پایانی در زمانی که روند حجم معامالت صعودی 

است، نسبت به روند حجم معامالت نزولی بهتر عمل می کنند. تنها یک سوم میانی در روند حجم معامالت نزولی 

عملکرد بهتری نسبت به روند حجم معامالت صعودی دارد )44 درصد در برابر 33 درصد(.

روند  از  که  می کنم  پیشنهاد  بدهد.  شما  به  سرنخی  شاید  جدول  امتیازات  معناست؟  چه  به  مطالب جدول 

حجم معامالت در تمام طول خط روند استفاده نمایید؛ زیرا این کار آسان تر و بامعناتر است. بنا بر اعتقاد من، اگر 

می خواهید بهترین عملکرد را در خطوط روند نزولی داشته باشید، روند حجم معامالت هم باید نزولی باشد.

حجم معامالت هنگام گریز 

آیا حجم معامالت باال در هنگام گریز، منجر به صعود بیشتر قیمت سهم خواهد شد؟ این مسئله در خطوط روند 

مورد مطالعه مشاهده نشد. من میانگین حجم معامالت در فاصلۀ سه ماه پیش از گریز را محاسبه کردم و حجم 

معامالت را به پنج بخش تقسیم نمودم: خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم. سپس حجم معامالت در روز 

گریز را با این 5 بخش مقایسه نمودم.

بر اساس جدول 1.5، هنگامی که حجم معامالت در هنگام گریز زیاد یا خیلی زیاد بود، میانگین رشد قیمت 36 

درصد ثبت شد. زمانی که حجم معامالت متوسط یا کمتر از متوسط بود، میانگین رشد قیمت به طور متوسط 39 

درصد ثبت شد. این تفاوت از منظر آماری مهم نیست.

جدول 1.5
عملکرد بر اساس حجم معامالت هنگام گریز

نتایجشرح

36%)52(میانگین افزایش در هنگامی که حجم معامالت هنگام گریز باالتر از میانگین است
39%)158(میانگین افزایش در هنگامی که حجم معامالت هنگام گریز برابر یا پایین تر از میانگین است

توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

نیز  من  تحقیقات  و  دارند  اعتراف  گریز  هنگام  در  معامالت  اهمیت حجم  به  تکنیکی  تحلیلگران  از  بسیاری 

اهمیت حجم معامالت در چگونگی کارکرد الگوهای نموداری را تائید می کند. در نظر داشته باشید که یک خط روند 

درنهایت یک الگوی نموداری مانند دیگر الگوهای نموداری است. به نظر من ازآنجایی که میانگین طول خطوط روند 
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موردبررسی در این فصل 194 روز و میانگین زمان رسیدن قیمت به اوج نهایی 174 روز است، حجم معامالت یک روز 

چندان اهمیت ندارد و درنتیجه حجم معامالت در روز گریز نمی تواند خیلی مهم باشد.

حرکت سریع ، پیچش  و قانون اندازه گیری 

من معتقد بودم که بین حرکت سریع و آهستۀ قیمت قبل از گریز، تفاوتی وجود دارد. اولین مورد از چنین حرکاتی 

»پیِچش« نام دارد که در شکل 1.4 مثالی از این نوع حرکت مشاهده می شود. قبل از گریز، یک انباشتگی بزرگ ایجاد 

می شود. گاهی اوقات حرکت قیمت افقی است و به نظر می رسد تا نقطۀ گریز می لغزد.

شکل 1.5 نوع دیگر را نشان می دهد که من آن را »حرکت سریع« نام نهادم. این مفاهیم در فصل بعد نیز اهمیت 

و کاربرد دارند. تعریف این مفهوم در خطوط روند صعودی و نزولی یکسان است. حرکت سریع زمانی رخ می دهد 

که قیمت به سمت باال صعود می کند و ممکن است یک انباشتگی کوچک و یا هیچ انباشتگی قبل از گریز رخ ندهد 

و به جای حرکت افقی، قیمت به سمت باال پرتاب  شود.

شاید تمام این توضیحات وقت تلف کردن باشد، زیرا نتایج بسیار ناامیدکننده است. بر اساس جدول 1.6، زمانی 

که قیمت با حرکت سریع به سمت نقطۀ گریز می رود، میانگین رشد قیمت تا اوج نهایی 36 درصد است. همچنین 

زمانی که قبل از گریز پیچش وجود دارد، میانگین رشد قیمت 40 درصد است. تفاوت نتایج از منظر آماری مهم 

نیست و بدین معناست که نتایج ممکن است شانسی رخ داده باشند.

بااین حال قانون اندازه گیری به درستی عمل می کند. پیش از توضیحات، به شکل 1.4 بنگرید. بر اساس قانون 

اندازه گیری، اگر فاصلۀ پائینترین کف قیمتی که مابین آخرین برخورد با خط روند تا نقطۀ گریز قرار دارد را تا خط 

روند به شکل عمودی محاسبه نموده و به قیمت گریز اضافه کنید، حداقل حرکت مورد انتظار به دست می آید. در 

شکل 1.4، خط روند را از نقطۀ D )آخرین برخورد قیمت با خط روند پیش از گریز( تا نقطۀ گریز در C بررسی نمایید. 

بیشترین فاصله بین نقاط A و B است که به صورت عمودی اندازه گیری می گردد. تفاوت قیمت بین A و B را به 

نقطۀ گریز اضافه کنید تا هدف قیمت به دست آید.

جدول 1.6
عملکرد قیمت پس از حرکت سریع و پیچش قیمت

نتایجشرح

36%)100(حرکت سریع قیمت
40%)110(پیچش قیمت

80%میزان موفقیت قانون اندازه گیری 
توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.
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B را نشان  A )که نقطۀ  A در سطح 27/57 واقع شده و خط روند درست در باالی نقطۀ  فرود قیمت در نقطۀ 

می دهد( در سطح 30/11 است. تفاوت این دو عدد )2/54( است که آنرا به قیمت گریز یعنی 29/29 اضافه می کنیم 

و هدف قیمت در 31/83 به دست می آید. قیمت طی دو هفته به هدفش رسید و سپس در دورۀ اصالح  یک الگوی 

»حرکت شمردۀ صعودی«، به صورت افقی نوسان نمود.

شلک 1.4. پیچش قیمت ها و قانون اندازه گیری. پیچش قیمت قبل از گریز با یک انباشتگی بزرگ یا یک حرکت افقی 
نمایان می شود. قانون اندازه گیری حداقل حرکت قیمت را محاسبه می کند. از بزرگ ترین فاصله ای استفاده کنید 

که بین آخرین برخورد در نقطۀ D و نقطه گریز C قرار دارد )B-A( و آن را به طور عمودی اندازه گرفته و به نقطۀ گریز 

در C اضافه کنید که در این صورت هدف قیمت به دست می آید. قیمت در 80 درصد از مواقع، به هدفش می رسد. 

همچنین بعد از خط CFFG، یک الگوی حرکت شمردۀ صعودی  شکل می گیرد.

جدول 1.6 نشان می دهد که قیمت ها در 80 درصد مواقع به هدف پیش بینی شدۀ خود می رسند. من رقم 80 

درصد موفقیت و ارقام باالتر از آن را قابل اعتماد می دانم. متأسفانه برخی نکات در مورد این مباحث گمراه کننده 

هستند. در صفحۀ نمایش من، نقطۀ E تقریباً با خط روند برخورد می کند؛ بنابراین نقطۀ D آخرین نقطۀ برخورد با خط 

روند قبل از گریز نیست. اگر بیشترین فاصله بین نقطۀ E تا گریز را به دست آورید، هدف جدید در 30/19 است 

و این در حالی است که قیمت سهم یک روز پس از گریز از آن سطح عبور نمود. ازآنجایی که میزان موفقیت قانون 

اندازه گیری به صورت میانگین محاسبه می شود، زیاد به این روش دل نبندید.
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شلک 1.5. حرکت سریع. یک حرکت سریع رو به باال به سمت نقطۀ گریز در این شکل مشاهده می شود.

محدودۀ قیمت ساالنه 

گریز قیمت باید در کدام قسمت محدودۀ قیمت ساالنه رخ دهد تا بهترین عملکرد اتفاق بیفتد؟ برای فهمیدن این 

موضوع، من محدودۀ قیمت 12 ماه اَخیر را به سه بخش یک سوم باالیی، یک سوم میانی و یک سوم پائینی تقسیم 

نمودم. همان طور که جدول 1.7 نشان می دهد، بهترین عملکرد زمانی اتفاق می افتد که گریز در نزدیکی یک سوم 

باالیی ایجاد گردد که میانگین افزایش 46 درصدی دارد. بدترین عملکرد متعلق به گریز در محدودۀ یک سوم میانی 

است که میانگین رشد 33 درصدی را نشان می دهد.

رخ  چه  باشد،  صعودی«  شمردۀ  »حرکت  الگوی  اصالحی  فاز  از  بخشی  به عنوان  نزولی  روند  خط  که  زمانی 

می دهد؟ شکل 1.4 نشان می دهد که یک الگوی حرکت شمردۀ صعودی چه شکل و شمایلی دارد. حرکت صعودی 

قیمت از نقطۀ C آغاز می شود و وارد فاز اصالحی بین دو نقطۀ F می گردد، سپس به رشد خود تا نقطۀ G به صورت 

پلکانی  ادامه می دهد. خط روند نزولی کوچکی که در امتداد سقف ها از اولین نقطۀ F رسم شده است، ممکن است 

گریز را در نزدیکی اوج ساالنه  قرار دهد. گریزهایی که در محدودۀ باالی ساالنه رخ می دهند، تمایل دارند که مانند 

عقاب به پرواز درآیند نه مانند بوقلمون.
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جدول 1.7
میانگین عملکرد بر اساس محل گریز در محدودۀ قیمت 12 ماه گذشته

امتیازنتایجمحدودۀ قیمت ساالنه

1+46%)38(یک سوم باالیی
1-33%)74(یک سوم میانی
1+41%)72(یک سوم پایینی

توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

شکاف ها 

بسیاری از تحلیلگران تکنیکی معتقدند که ایجاد شکاف قیمت در روز گریز، باعث بهبود عملکرد الگو خواهد شد. 

حداقل یک مدیر صندوق سرمایه گذاری به من گفت که وقوع شکاف را به عنوان عامل بهبوددهندۀ عملکرد در نظر 

می گیرد، اما آیا این معامله گران درست می گویند؟ پاسخ: بله و این موضوع حداقل در خطوط روند نزولی صادق 

است.

در روزی که قیمت باالی خط روند بسته می شود )روز گریز(، اگر شکافی رخ دهد بدین معناست که قیمت 

پائین امروز، باالتر از قیمت باالی دیروز است و این اتفاق باعث بروز شکاف در نمودار قیمت می گردد. همان طور که 

جدول 1.8 نشان می دهد، آن خطوط روندی که در روز گریز شکاف دارند، به طور میانگین 44 درصد رشد کرده اند و 

زمانی که شکافی رخ نمی دهد، این عملکرد به 38 درصد کاهش می یابد. این تفاوت ازنظر آماری بسیار زیاد است؛ 

درنتیجه ایجاد شکاف اهمیت دارد.

جدول 1.8
شکاف ها و عملکرد

امتیازنتایجشرح

1+44%)30(میانگین افزایش پس از ایجاد شکاف در روز گریز
1-38%)180(میانگین افزایش بدون ایجاد شکاف در روز گریز
توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

روند بازار 

از بررسی شاخص بازار قبل از ورود به معامله چه می توان آموخت؟ جدول 1.9 پاسخ این سؤال را با بررسی شاخص  
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S&P500  فراهم کرده است. من عدد این شاخص را در روز آغاز و پایان خط روند و همچنین در روزی که قیمت 

به اوج نهایی رسید ثبت نمودم و نتایج شگفت انگیز و بسیار جالبی به دست آمد.

زمانی که از آغاز تا پایان شکل گیری خط روند، شاخص S&P500  نزولی بود، میانگین افزایش قیمت پس از 

گریز 43 درصد و زمانی که شاخص صعودی بود، میانگین افزایش تنها 36 درصد بود.

اگر  و  به 40 درصد  افزایش  بود میانگین  اگر شاخص صعودی  نهایی،  اوج  تا  پایان خط روند  از زمان  همچنین 

شاخص نزولی بود، میانگین افزایش به تنها 16 درصد رسید. به نظر من میانگین رشد 16 درصدی بسیار کم است؛ 

اما ممکن است این نتایج به دلیل تعداد بسیار کم نمونه ایجاد شده باشد. معموالً تعداد 30 نمونه می تواند نتایج 

آماری درستی را ارائه دهد، اما نمونه این بررسی تنها 15 عدد است و ممکن است در صورت افزایش نمونه ها، نتایج 

تغییر کند.

بودم.  نموداری گرفته  الگوهای  دیگر  از  من  است که  نتیجه ای  1.9 گرفتم مشابه  از جدول  من  نتیجه ای که 

نتیجه گیری به این شکل است که در زمان شکل گیری خط روند، بهترین عملکرد در بازار کاهشی ایجاد می گردد و 

در مسیر حرکت به سمت اوج نهایی، بهترین عملکرد در بازار افزایشی رخ می دهد.

جدول 1.9
میانگین عملکرد خطوط روند در طول بازارهای افزایشی و کاهشی

پایان خط روند تا اوج نهاییامتیازآغاز تا پایان خط روندروند بازار

S&P 500)138( %36-1)195( %40 افزایشی
S&P 500)72( %43+1)15( %16 کاهشی

توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

ارزش بازار ی سهام

سهام  بازاری  ارزش  به  توجه  با  بار  این  که  می دهد  نشان  را  نزولی  روند  خط  گریز  از  پس  عملکرد   1.10 جدول 

دسته بندی شده است. اگر تعداد سهام شرکت را در قیمت گریز ضرب کنیم، ارزش بازاری آن به دست می آید.

طبق داده های جدول، ارزش بازاری کوچک بهترین عملکرد را دارد و میانگین رشد 45 درصدی را نشان می دهد. 

پس ازآن ارزش بازاری بزرگ با میانگین رشد 43 درصدی در رتبه دوم قرار می گیرد و در رتبۀ آخر نیز ارزش بازاری 

متوسط که با میانگین افزایش تنها 26 درصد، فاصلۀ زیادی با دو مورد دیگر دارد. در دیگر انواع الگوهای نموداری، 

بهترین عملکرد به ترتیب از آن ارزش بازاری کوچک، متوسط و سپس بزرگ است. شاید نتایج جدول با نمونه های 

بیشتر، دچار تغییر شود.  
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جدول 1.10
میانگین عملکرد خطوط روند بر اساس ارزش بازاری سهم

امتیازنتایجسرمایه

1+45%)117(ارزش بازاری  کوچک )کمتر از 1 میلیارد دالر(
1-26%)55(ارزش بازاری متوسط )1 تا 5 میلیارد دالر(

1+43%)35(ارزش بازاری بزرگ )بیشتر از 5 میلیارد دالر(
توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

تغییر روند 1-2-3 

یک روش برای شناسایی زمان تغییر روند وجود دارد که »ویکتور اسپرندیو«1 در کتابش به نام »روش های یک استاد 

وال استریت«  این بحث را مطرح کرده بود. بیشتر تحلیلگران تکنیکی توافق دارند که شکسته شدن خط روند، تنها 

اولین نشانه از تغییر روند بازار است. پیش از بحث دربارۀ روش تغییر روند 3-2-1، اجازه دهید تا شیوۀ ترسیم خط 

روند با روش اسپرندیو را آموزش دهم.

برای خط روند نزولی، خطی را از باالترین اوج تا پایین ترین اوج فرعی رسم نمایید، اما در نظر داشته باشید که 

خط روند نباید قیمت ها را قطع نماید بلکه باید با آن ها مماس گردد. گیج کننده است؟ اجازه دهید گام به گام پیش 

رویم و از شکل 1.6 کمک بگیریم. از یک مقیاس زمانی که مناسب خودتان است استفاده نمایید. ازآنجاکه من در 

اغلب موارد از مقیاس روزانه استفاده می کنم، این مقیاس در این مثال مورداستفاده قرار می گیرد. باالترین اوج و 

پایین ترین فرود  را پیدا کنید. در شکل مشخص است که نقطۀ A باالترین اوج و نقطۀ C پایین ترین فرود پس از نقطۀ 

A است. تصور کنید که در باالی نقطۀ C ایستاده اید و به سمت چپ و باالی خود می نگرید تا نزدیک ترین تپه را پیدا 

کنید. این نقطه در B قرار دارد که پایین ترین اوج فرعی قبل از نقطۀ C است. خط روند را از باالترین اوج در نقطۀ 

A تا پایین ترین اوج فرعی در نقطۀ B رسم کنید و آن را به سمت پائین امتداد دهید. مطمئن شوید که این خط هیچ 

برخوردی با سطوح قیمت تا پس از نقطۀ پایین ترین فرود )نقطۀ C( ندارد.

و  اوج  باالترین  قبل  مانند شکل  پیچیده تر است.  اندکی  اّما  نزولی است،  از خط روند  شکل 1.7 مثال دیگری 

پایین ترین فرود را بیابید و سپس به عقب بنگرید تا نزدیک ترین تپه را پیدا کنید. اگر به شکل بنگرید متوجه دو نقطۀ 

A و B می شوید که در سمت چپ پایین ترین فرود قرارگرفته اند. توجه کنید که هم نقطۀ A و هم نقطۀ B می تواند 

نقاط درستی باشند و تفاوتی ندارد که کدام یک را انتخاب نمایید. خطی بین باالترین اوج تا نقطۀ A یا نقطۀ B رسم 

نمایید و اطمینان یابید که این خط تا بعد از نقطۀ پایین ترین فرود، با قیمت ها برخورد نکند. خطی که رسم می کنید 

باید شبیه خط شکل 1.7 باشد. همچنین نباید نسبت به فاصلۀ ایجادشده بین خط روند و نقاط A یا B نگران باشید.

1.Victor Sperandeo 
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شلک 1.6. روش تغییر روند 3-2-1. خط روند را از باالترین اوج تا پایین ترین اوج فرعی رسم نمایید، اما مراقب باشید 
که خط روند در فاصلۀ بین این دو نقطه، با قیمت ها برخورد نکند. تغییر روند زمانی رخ می دهد که: )1( قیمت 

باالی این خط روند بسته شود، )2( بازگشت دوباره به پایین ترین فرود رخ دهد و )3( قیمت باالی اوج فرعی قبلی 

در نقطۀ 1 بسته شود.

روش تغییر روند 3-2-1 سه قانون دارد. قانون اول: قیمت باید باالی خط روند مذکور بسته شود. در هر دو شکل 

1.6 و 1.7، این اتفاق در نقطۀ 1 رخ می دهد. قانون دوم: قیمت نباید فرودهای پائینتری بسازد، اما کف قیمت باید 

مجدداً لمس  شود. این بدین معناست که ممکن است یک الگوی کف دوگانه  ایجاد شود و دو کف این الگو در 

قیمتهای نزدیک به هم قرار گیرند. در بسیاری از مواقع، کف دوم دقیقاً سطح قیمت کف قبلی را لمس نمی کند 

که این اتفاق در شکل 1.7 افتاده است، اما تالش برای ایجاد کف جدید باید آشکار و واضح باشد. بازگشت دوباره به 

کف قبلی در هر دو شکل با شمارۀ 2 نشان داده شده است. برخی اوقات نیز قیمت در هنگام ایجاد کف دوم، ممکن 

است اندکی از کف قبلی پایین تر رود، اما این مسئله مشکلی ایجاد نخواهد کرد. قانون سوم: قیمت باید باالی اوج 

فرعی قبلی بسته شود. این اوج فرعی بین پایین ترین فرود و نقطۀ 2 قرار دارد. زمانی که قیمت باالی اوج فرعی 

قبلی بسته شد که در هر دو شکل با نقطۀ 3 نشان داده شده است، روند قیمت از نزولی به صعودی تغییر می کند.
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شلک 1.7. یک خط روند نزولی دیگر. باالترین اوج و پایین ترین اوج فرعی را بیابید. خط روند را بین این دو نقطه 
رسم کنید و مراقب باشید که با قیمت ها برخورد نکنند.

آیا شیوۀ تغییر روند 3-2-1، واقعاً یک تغییر روند را پیش بینی می کند؟ پاسخ: بله و جدول 1.11 نتایج را نشان 

 38 رقم  از  کمتر  رشد  میزان  این  است.  درصد   35 میزان  به   1-2-3 روند  تغییر  از  پس  افزایش  میانگین  می دهد. 

درصدی ثبت شده توسط انواع خطوط روند است. بااین حال، ازآنجاکه من تغییر روند را افزایش حداقل 20 درصد پس 

از خط روند نزولی تعریف می کنم، 74 خط روند از 101 خط موردبررسی یا 73 درصد از آن ها، افزایش قیمت حداقل 

20 درصدی را با استفاده از روش 3-2-1 نشان دادند. این رقم بیشتر از میزان 69 درصدی دیگر خطوط روند است.

جدول 1.11
عملکرد روش تغییر روند 1-2-3

نتایجشرح

35%میانگین افزایش
73%)101(افزایش بیش از 20 درصد

توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

http://abcbourse.ir/


   27 خطوط روند نزولی 

امتیازات 

ستون امتیازات در بسیاری از جداول این فصل نشان داده شده است. خط روندتان را بر اساس امتیاز هر جدول 

ارزیابی کنید و امتیاز خط روندتان را تعیین نمایید. سپس امتیازها را باهم جمع کنید و اگر مجموع امتیازات باالتر 

از صفر بود، بدین معناست که خط روند احتماالً عملکرد خوبی خواهد داشت و عملکردش باالتر از میانۀ مندرج 

در جدول 1.12 خواهد بود. امتیازات زیر صفر عملکرد ضعیف تری را نشان می دهد و به معنی عملکرد پایین تر از 

میانۀ مندرج در جدول 1.12 است. امتیاز صفر هم بدین معناست که دادوستد با آن خط روند اختیاری است و به 

خودتان بستگی دارد.

جدول 1.12
عملکرد خطوط روند بر اساس امتیازات

نتایجامتیاز

56%میانگین افزایش خطوط روندی که امتیاز باالی صفر دارند
27%میانگین افزایش خطوط روندی که امتیاز زیر صفر دارند

30.5%میانه
60%)84(درصد الگوهایی که امتیاز باالی صفر دارند و بیشتر از اندازۀ میانه رشد می کنند

60%)80(درصد الگوهایی که امتیاز زیر صفر دارند و کمتر از اندازۀ میانه رشد می کنند
توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

استفاده   1-2-3 روند  تغییر  روش  از  که  روندی  خطوط  )به جز  نزولی  روند  خطوط  انواع  برای  افزایش  میانگین 

می کنند( 38 درصد است. اگر به جدول 1.12 بنگرید، مشاهده خواهید کرد که با استفاده از سیستم امتیازدهی، 

جمع  که  زمانی  کرده اند.  ثبت  را  درصدی   56 افزایش  میانگین  داشته اند،  صفر  باالی  امتیاز  که  روندی  خطوط 

امتیازات کمتر از صفر باشد، میانگین افزایش تنها 27 درصد خواهد بود.

اگرچه نتایج جدول بهبود مهمی را نشان می دهد، اما تصویر کامل را ارائه نمی دهند. من از افزایش قیمت 30.5 

درصدی به عنوان میانه استفاده کردم و سیستم امتیازدهی را بر آن اساس قرار دادم. 

30.5 درصد رشد  از  بیش  دارند،  باالی صفر  امتیاز  که  الگوهایی  از  60 درصد  که  نشان می دهد   1.12 جدول 

کرده اند. الگوهایی که امتیازات زیر صفر داشتند نیز در 60 درصد مواقع به درستی پیش بینی کردند که میانگین 

افزایش کمتر از 30.5 درصد خواهد بود. نتایج به دست آمده با توجه به اندازۀ میانه، بسیار مناسب است.

بااین حال، سیستم امتیازدهی کامل نیست و باید با دقت از آن استفاده نمود. بهتر است ابتدا سعی کنید که 

از روش تغییر روند 3-2-1 استفاده نمایید و سپس به خط روند بر اساس عملکرد آن امتیاز دهید. اگر از این روش 

استفاده کنید، ممکن است افزایش قیمت مناسبی پس از گریز رو به باال ایجاد شود.
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مثال اول

شکل 1.8 سهمی را نشان می دهد که امتیاز کل آن بر اساس اصول مندرج در این کتاب باالی صفر است. در این 

شکل، از مقیاس نیمه لگاریتمی در نمودار هفتگی استفاده شده است. قیمت با شروع سال 1994 به اوج خود رسید و 

سپس به سمت پائین نزول کرد و روند نزولی آن توسط یک خط روند نزولی محدودشد. در اواسط فوریۀ 1996، قیمت 

باالی خط روند بسته شد و یک گریز رو به باال را ایجاد نمود. قیمت سهم تا پایان شکل به صورت پلکانی رشد کرد.

چگونه می توان با استفاده از سیستم امتیازدهی، این خط روند را رتبه بندی کرد؟ با اولین جدول فصل یعنی 

جدول 1.1 آغاز نمایید. این جدول، عملکرد بر اساس فاصلۀ نقاط و تعداد برخوردها را نشان می دهد. به شکل 1.8 

بنگرید و تعداد دفعات برخورد قیمت با خط روند را بشمارید. من این برخوردها را در شکل 1.8 با شماره های 1 تا 5 

نشان داده ام. فاصلۀ زیاد به معنای این است که فاصلۀ نقاط برخورد باهم حدود یک ماه )به طور میانگین 29 روز( 

باشد. برای خط روندی که 5 برخورد دارد، طول خط روند باید حدود 5 ماه باشد تا فاصلۀ نقاط برخورد زیاد تلقی 

گردد. من فاصلۀ زمانی بین شماره های 1 تا 5 را اندازه گرفتم و زمان پس از برخورد پنجم را در نظر نمی گیرم. در 

این شکل مقیاس ما هفتگی است و مشخص است که فاصله بین نقاط بیش از چند ماه است و تشخیص پهنای خط 

روند آسان می گردد. در حقیقت فاصلۀ بین نقاط 136 روز است و درنتیجه خط روند بر اساس جدول 1.1، امتیاز 1+ 

می گیرد.

جدول 1.1 همچنین امتیاز خطوط روندی که بیشتر از 4 برخورد دارند را نیز نشان می دهد. ازآنجاکه این خط 

روند 5 برخورد دارد، این اتفاق یک امتیاز دیگر بدان می افزاید و جمع امتیازها را به 2+ می رساند.

جدول 1.2 در مورد طول خط روند است. واضح است که این یک خط روند طوالنی است و طول آن از ابتدا تا انتها 

767 روز است که بیشتر از مقیاس 139 روزۀ تعیین شده در جدول 1.2 است؛ درنتیجه یک امتیاز مثبت دیگر اضافه 

می گردد و جمع امتیازات را به 3+ می رساند.

جدول 1.3 زاویۀ خط روند را موردبررسی قرار می دهد. در کل سه نوع خط روند امتیازدهی می شود: خط روند 

با شیب تند که امتیازش 1- است، خط روند با شیب بسیار کم که امتیازش 1+ است و خط روندهایی که بین این 

دو مقدار قرار می گیرند که امتیازشان صفر است. بر روی صفحه نمایش کامپیوترم، این خط روند کم شیب به نظر 

می رسد، اما بر صفحۀ کتاب زاویه ای حدود 45 درجه دارد. این جدول هم یک امتیاز مثبت برای این خط روند ثبت 

می کند و جمع امتیازات به 4+ می رسد.

آیا روند حجم معامالت از آغاز تا پایان خط روند صعودی است یا نزولی؟ فکر می کنم که حجم معامالت در نیمۀ 

اول خط روند، بیشتر از نیمۀ دوم آن است. جدول 1.4 به ما می گوید که این خط روند نزولی یک امتیاز مثبت دیگر 

هم می گیرد و جمع امتیازات را به 5+ می رساند.

زمانی رخ  یادآوری می کنم که یک گریز  قیمت ساالنه رخ می دهد؟  روند در کجای محدودۀ  این خط  گریز 

می دهد که قیمت باالی خط روند بسته شود و این اتفاق در شکل 1.8 در هفتۀ منتهی به 16 فوریه 1996 رخ داده 

است. با نگاه کردن به نمودار هفتگی، مشاهده می شود که اوج قیمت طی دورۀ 12 ماهۀ قبل از گریز در نقطۀ 3 
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و قیمت 9.38 و کف قیمت طی دورۀ 12 ماهۀ قبل از گریز نیز در قیمت 7.38 رخ می دهد؛ بنابراین نقطۀ گریز به 

اوج ساالنه خیلی نزدیک است و بر اساس جدول 1.7، این رخداد امتیاز 1+ را نصیب این خط روند می کند و جمع 

امتیازات را به 6+ می رساند.

شلک 1.8. خط روند نزولی در مقیاس هفتگی. امتیاز این خط روند 5+ است که به معنای عملکرد باالتر از میانۀ 
30.5 درصدی است. در این شکل قیمت پس از گریز 86 درصد افزایش یافت.

آیا در روز گریز، شکافی ایجاد شده است؟ پاسخ: خیر، اّما برای اطمینان از این موضوع، باید نمودار روزانه را هم 

بررسی نمود. پس از بررسی نمودار روزانه، مشخص می گردد که قیمت طی یک حرکت معمولی خط روند را شکافته 

است و هیچ شکاف رو به باالیی در نمودار روزانه مشاهده نمی گردد. بر اساس جدول 1.8، نبود شکاف در روز گریز 

امتیاز 1- دارد و درنتیجه جمع امتیازات به 5+ می رسد.

روند شاخص کل در طول خط روند چگونه بود؟ در آغاز خط روند، شاخص در سطح 466 و در پایان خط روند، 

شاخص در 646 قرار داشت که افزایش قابل مالحظه ای است. بر اساس جدول 1.9، اگر در طول شکل گیری خط روند، 

روند بازار صعودی باشد، امتیاز آن 1- است. درنتیجه خط روند یک امتیاز منفی کسب می کند و جمع امتیازات به 

4+ می رسد.

ارزش بازاری سهم، آخرین جدول موردبررسی است. برای محاسبۀ ارزش بازاری سهم، ابتدا تعداد سهام را )شما 

این اطالعات را می توانید از گزارش های مالی، اینترنت و کارگزارتان بگیرید( در قیمت گریز ضرب کنید. قیمت 

گریز در مثال 1.8 در سطح 8.88 قرار دارد؛ درنتیجه سهم در ردۀ ارزش بازاری کوچک قرار می گیرد. ارزش بازاری 
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کوچک بر اساس جدول 1.10، امتیاز 1+ دارد و جمع امتیازات را درنهایت به 5+ می رساند.

امتیازات باالی صفر به معنای این است که عملکرد آن خط روند بیشتر از میانۀ 30.5 درصدی خواهد بود. 

باوجودآنکه تمام افزایش قیمت این سهم پس از گریز نشان داده نشده است، اّما سهم پس از گریز 86 درصد صعود 

نمود. آشکار است که دلیل استفادۀ من از این سهم در این مثال، امتیازات و نتیجۀ عملکردش بوده است. نتایج 

معامالت شما ممکن است متفاوت باشد و رشد 86 درصدی سهم در این مثال، به معنای آن نیست که نتایج شما 

هم به همین خوبی خواهد بود.

الزم است در اینجا نکته بسیاری مهمی تذکر داده شود و آن اینکه نتایج به دست آمده در این کتاب ناشی از 

یک عملکرد کامل است. عملکرد کامل بدین معناست که خرید در نقطۀ گریز و فروش دقیقاً در اوج نهایی انجام 

می گیرد و هیچ هزینۀ معامالتی هم در نظر گرفته نمی شود. مطمئناً متوجه هستید که شرایط ذکرشده غیرممکن 

است و به همین دلیل نتایج معامالت شما در دنیای واقعی به دلیل تأخیر در ورود و خروج و وجود هزینۀ معامالت، 

متفاوت خواهد بود.

مثال دوم

زمانی که جمع امتیازات کمتر از صفر است چه رخ می دهد؟ شکل 1.9 مثالی از این مورد را نشان می دهد. قیمت 

پس ازآنکه برای سومین بار با خط روند نزولی رسم شده برخورد نمود، آن را تائید کرد. امتداد دادن خط روند تا ماه 

سپتامبر، مکان نقطۀ گریز را نشان می دهد.

توضیح دادم،  را  امتیازدهی  قبل، شیوۀ  مثال  ازآنجاکه در  امتیازدهی می کنید؟  را  روند  این خط  شما چگونه 

می توانیم در این مثال مختصرتر در مورد امتیازدهی بحث نماییم.

جدول 1.1: فاصلۀ نقاط و تعداد برخوردها. سه برخورد با خط روند در طول یک ماه به معنای آن است که فاصله 

نقاط برخورد کم است. میانگین فاصلۀ بین نقاط 12 روز است که کمتر از معیار 29 روزه است. امتیاز این خط روند بر 

اساس جدول 1- است. همچنین تعداد برخوردها کمتر از چهار عدد است و امتیاز این هم 1- است که کل امتیازات 

را به 2- می رساند.

جدول 1.2: طول خط روند. طول خط روند 109 روز است که کمتر از معیار 139 روزه جدول 1.2 است و درنتیجه 

امتیاز 1- به آن تعلق می گیرد و کل امتیازات را به 3- می رساند.

جدول 1.3: زاویۀ خط روند. در صفحه نمایش کامپیوترم، خط روند کم شیب به نظر می رسد و امتیاز آن طبق 

جدول 1+ است که جمع امتیازات را به 2- می رساند.

جدول 1.4: روند حجم معامالت. واضح است که روند حجم معامالت در نیمۀ دوم خط روند، باالتر از نیمۀ اول 

آن است. روند حجم معامالت صعودی طبق جدول امتیاز 1- می گیرد و جمع کل امتیازات به 3- می رسد.

جدول 1.7: محدودۀ قیمت ساالنه. گریز قیمت در یک سوم میانی محدودۀ قیمت ساالنه رخ می دهد؛ درنتیجه 

امتیاز آن 1- است و کل امتیازات به 4- می رسد.
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شلک 1.9. یک خط روند با امتیاز زیر صفر. سهم پس از گریز 22 درصد رشد کرد.

جدول 1.8: شکاف ها. هیچ شکاف قیمتی در روز گریز وجود ندارد و درنتیجه امتیاز آن بر اساس جدول 1- است 

و کل امتیازات را به 5- می رساند.

جدول 1.9: روند بازار. از آغاز تا پایان خط روند، شاخص S&P500  افزایش یافت. بازار افزایشی امتیاز 1- دارد 

و جمع کل امتیازات را به 6- می رساند.

جدول 1.10: ارزش بازاری سهم. سهم دارای ارزش بازاری متوسط است که امتیاز آن 1- است و امتیاز نهایی این 

خط روند به 7- می رسد.

از نقطۀ گریز در سطح 18.17 تا نقطۀ اوج قیمت در 22.25، سهم به میزان 22 درصد رشد کرد و سپس پس ازآن 

بیش از 20 درصد نزول نمود. رشد 22 درصدی پایین تر از میانۀ 30.5 درصدی است و این همان چیزی است که 

سیستم امتیازدهی پیش بینی کرده بود.
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