آموزش تحلیل تکنیکال  -حمایت و مقاومت

گردآورنده  :امیر دندانساز بهاری

معامله با خطًط ريود
اکٌَى کِ تا هقذهات کاس آضٌا ضذُ ایذ صهاى آى سسیذُ تا ایي هفاّین هقذهاتی ٍ تسیاس هْن تحلیل تکٌیکال سا دس هؼاهالت
خَد تکاس گیشیذ .اص آًجایی کِ ّذف ها سادُ تش کشدى دسک هفاّین است .ها سطَح حوایتی ٍ هقاٍهتی دس هؼاهالت سا تِ دٍ
تخص تقسین کشدُ این  :بزگشت ٍ شکست

بزگشت
ّواًطَس کِ اص ًاهص پیذاست یکی اص سٍش ّای هؼاهلِ ی سطَح حوایتی ٍ هقاٍهتی
تالفاصلِ تؼذ اص تشگطت سْن است .ػوذُ هؼاهلِ گشاى تا قشاس دادى ًقط ٍسٍد ٍ خشٍج
خَد دقیقا سٍی ًَاحی حوایتی ٍ هقاٍهتی دچاس اضتثاُ هی ضًَذ ٍ هذت ّا صثش هی
کٌٌذ تا تحلیل آًْا هحقق ضَد .ضایذ ایي سٍش دس تشخی هَاسد دسست تاضذ اها ایي ًَع
هؼاهلِ فشض سا تش ایي هی گیشد کِ قیوت هقذاسی قثل اص سسیذى تِ ًقطِ حوایتی یا
هقاٍهتی تشگطت خَاّذ خَسد.
هوکٌِ تا خَد تگیذ ! چشا خشیذ ٍ فشٍش خَد سا دقیقا سٍی ًقاط هقاٍهتی ٍ حوایتی
اًجام ًذم؟ تا ایي کاس تْتشیي قیوت سا اًتخاب کشدُ ام.
حیي تاصی تا ًَساًات ّویطِ سؼی تش ایي داسین تا تِ ًَػی تا یافتي کَچکتشیي ػالئن تاییذ تِ خَد تلقیي کٌین کِ سطَح
حوایتی یا هقاٍهتی تشقشاس تَدُ ٍ هؼاهلِ خَد سا اًجام دّین .تِ جای خشیذ ٍ فشٍش ّای ػجَالًِ  ،کوی صثَس تاضیذ تا
ًَاساًات اضافی خاتوِ یاتٌذ ٍ سپس اقذام ًواییذ .تا ایي کاس هاًغ اص صیاى خَد تِ ٌّگام حشکت ّای سشیغ قیوت دس هَاقغ
ضکستي ًَاحی حوایتی ٍ هقاٍهتی خَاّیذ ضذ .تجشتِ ثاتت کشدُ کِ گشفتي چاقَیی کِ دس حال افتادى است هی تَاًذ هٌجش
تِ صخوی ضذى ضوا ضَد.
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شکست
دس یک دًیای هؼاهالت ایذُ آل هی تَاى ٌّگام تشخَسد قیوت تا ًَاحی حوایتی ٍ هقاٍهتی تِ دسٍى هؼاهالت پشیذ ٍ تا کَلِ
تاسی پش اص پَل اص آًْا خاسج ضذ .اها ٍاقؼیتی تلخی ٍجَد داسد ٍ آى ضکست ایي ًَاحی است.
پس تٌْا تا ًَساًات تاصی کشدى کافی ًیستً .حَُ تشخَسد تا ًَاحی حوایتی ٍ هقاٍهتی ضکستِ ضذُ سا ًیض تایذ تذاًیذ .دٍ ساُ
تشای هَاجِْ تا آى ٍجَد داسد  :ساّکاس پشخاضگشاًِ ٍ هحافظِ کاساًِ.

راهکار پزخاشگزاوه
سادُ تشیي ساُ تشخَسد تا تشیک اٍت ( ضکستي حوایت یا هقاٍهت ) خشیذ ٍ فشٍش قاطؼاًِ ٌّگام ضکستِ ضذى ًَاحی حوایتی
یا هقاٍهتی است .ػلت استفادُ اص کلوِ قاطؼاًِ تِ ایي خاطش است کِ هی خَاّین جلَی ضشس سا تگیشین.

راهکار محافظه کاراوه
ٍاقغ ضذى خَد دس چٌیي ضشایطی سا تصَس کٌیذ  :هقذاسی اص سْن کپطیش سا تا تصَس ایٌکِ دس کَتاُ هذت افضایص خَاّذ یافت
دس ًاحیِ ی حوایتی خشیذاسی کشدُ ایذ .چٌذ لحظِ تؼذ حوایت ضکستِ ضذُ ٍ سْن ضوا دس حال صیاًذّی است ٍ پشتفَی
حساب تاى دس حال کاّص است.

آیا ...
 -1ضکست خَد سا پزیشفتِ ٍ اص سْن خاسج هی ضَیذ

یا
 -2تِ اهیذ ایٌکِ دٍتاسُ قیوت تشگشدد سْاهذاسی هی کٌیذ.
اگش هَسد دٍم سا اًتخاب کشدُ تاضیذ .پس دسک ایي ساّکاس تشایتاى سادُ تش خَاّذ تَد .تِ یاد داضتِ تاضیذ ّش گاُ اص سْن خاسج
هی ضَیذ ضوا سًٍذی خالف سًٍذ تاصاس سا اتخار هی کٌیذ .فشٍش کپطیش تِ هؼٌی خشٍج اص آى خَاّذ تَد .اکٌَى اگش افشادی کِ
ًقطِ ی فشٍش تشای جلَگیشی اص صیاى سا پاییي تش اص حوایت اًتخاب کشدُ تاضٌذ تِ اًذاصُ ای تاضذ کِ حجن هؼاهالت تاال سفتِ
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ٍ هٌجش تِ تشگطت ضَد ایي تاس تا هقاٍهت تشخَسد خَاّذ کشد ٍ هجذدا سًٍذ ًضٍلی اداهِ خَاّذ یافت یؼٌی آى حوایت ایي
دفؼِ ًقص هقاٍهت سا تاصی خَاّذ کشدً .قطِ حوایتی ضکستِ ضذُ دس هؼاهالت آیٌذُ تِ ػٌَاى ًقطِ هقاٍهتی هطشح هی ضًَذ
بىابزایه وباید وقطه ی يريد را دقیقا ريی مقايمت قزار داد چًن ممکه است پًلبک رخ دهد
تْشُ گیشی اص ایي ساّکاس هٌاسة افشاد صثَس ٍ داسای پطتکاس تاالست .تِ جای ایٌکِ دقیقا دس ًقطِ ضکست ٍاسد سْن ضَیذ
صثش کٌیذ تا پَلثک سخ دادُ ٍ تؼذ اص ًَساًات قیوت ٍاسد سْن ضَیذ.

به اشتزاک گذاری ایه فایل در اوجمه ها  ،شبکه های
اجتماعی  ،يبالگ ها ي يب سایت ها ي با ديستان تان
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