
  ) Trends and Trend Lines(روندھا و خطوط روند 

  )Trends(روندھا 

  

بوجود مي آيد كه نتیجـه ايـن    ) resistance(و مقاومت ) support(در بخش قبل ديديم كه چگونه با تغییر در رفتار و انتظارات سھامداران، حمايت             

اسـتوار بـوده و عمومـا    } و يـا شـايعات    {یرات معموال بر پايه اخبار      اينگونه تغی . حمايت يا مقاومت در صفھاي خريد يا فروش قابل مشاھده است          

  .ناگھاني بوجود مي آيد

مثال تغییـر در انتظـارات   (در يك دوره زماني است } مثبت يا منفي{روند، گوياي يك تغییر مداوم . در اين بخش، به روند تغییرات قیمت میپردازيم     

چـون حمايـت و مقاومـت سـدي در     . ساس درجه حمايت يا مقاومت يـك سـھم متغیـر اسـت    روند قیمت بر ا). و توقعات سھامداران يك شركت  

  . برابر تغییرات ھستند و در مقابل تغییرات روند قیمت مقاومت میكنند

يعنـي قیمـت حـداقل    ( ھمچنان كه در نمودار زير پیداست، يك روند قیمت صعودي توسط روز به روز باالتر رفتن قیمت يك سھم بوجود مي آيـد                 

)Minimum ( يك ديد ديگر نسبت به يك روند قیمت صـعودي بـاالتر رفـتن درجـه حمايـت سـھم اسـت، بـاين         ). سھم روند صعودي داشته باشد

  .صورت كه مثبت نگرھا كنترل كننده بوده و قیمت را بسمت باالتر رفتن ھل میدھد

  

  

  

. رفتن قیمـت حـداكثر روزانـه در طـي يـك دوره زمـاني تـشكیل میـشود        اين روند از پايین تر    . نمودار زير نشاندھنده يك روند نزولي قیمت است       

كاھش دھنده ھاي قیمت فعال ترند و قیمت را بـسمت پـايین   . میتوان يك روند نزولي را بصورت افت درجه مقاومت يك سھم نیز در نظر گرفت           

  .میكشند
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را چـه در حالـت   ) trendline(قیمـت میتوانـد خـط رونـد       . ر میكنـد  وقتي قیمت به مرزھاي حمايت يـا مقاومـت میرسـد، انتظـارات از سـھم تغییـ                 

يعنـي قیمـت   .  دربرابر روند نزولـي قیمـت اسـت     merickنمودار زير نشاندھنده مقاومت سھم شركت       . صعودي و چه در حالت نزولي قطع كند       

  . نتظار آنھا براي مثبت شدن قیمت داردچند بار خط روند را قطع كرده و حكايت از عدم رضايت سھامداران از روند منفي شدن سھم و ا

دقت كنید كه چطور پس از تقاطع خط روند و نمودار قیمت، حجم معـامالت بـاال   . توجه كنید) نمودار ستوني زير نمودار قیمت   (به حجم معامالت  

يـده میـشود در مـاه نـوامبر در     ھمانطور كه د{. در حال تغییر است) نزول قیمت سھم(اين شاھدي مھم بر اين مدعاست كه روند قبلي      . میرود

گذاشته شده اين موضوع ثابت میشود و روند نزولي برعكس شده و از اين پـس صـعود                » شكست روند « بمعني   breakoutمحلي كه عالمت    

  .}قیمت را شاھد ھستیم

  

  

  

يادتـان ھـست كـه؟    { ن ھـستیم شبیه به موضوع حمايت و مقاومت، بعضي مواقع نیز شاھد پشیماني سھامداران يك سھم و رويگرداني از آ             

  } چون ما چارتیست ھستیم! دلیلش خیلي مھم نیست

  .يعني پس از يك تقاطع خط روند با نمودار قیمت، شاھد كاھش قیمت بخاطر عرضه سھم و دست برداشتن سھامداران از آن سھم ھستیم

  

  

  

در مثال باال حجم معامالت پس از قطـع شـدن خـط رونـد       . میباشديك روند بر روند قبلي      ) میزان نفوذ (بازھم نمودار حجم معامالت گوياي قدرت     

  .باال رفته است ولي اين میزان معامالت ضعیف بوده و قدرت كافي براي راندن قیمت به حدود روند قبلي ندارد

  

  http://www.equis.comمتن ترجمه شده از سايت 

  ياسر رشیدي: ترجمه
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  نگاھي دقیق تر به روندھا و خطوط روند

  

ــت     ــه اسـ ــكل گرفتـ ــد شـ ــا رونـــد دارنـ ــرض كـــه قیمتھـ ــن فـ ــر ايـ ــال بـ ــراي   . تحلیـــل تكنیكـ ــي بـ ــال ابـــزار مھمـ ــد در روش تكنیكـ خطـــوط رونـ

 نقطه روي نمودار قیمت را بـه  اچندیيك خط روند خط راستي است كه دو       .  روند ھستند  کی) confirmation(و اثبات ) identification(شناسايي

خیلي از اصولي كه دربـاره  .  نیز امتداد داده میشود تا يك خط حمايت يا مقاومت را تشكیل دھد     آيندهھم وصل میكند و سپس بسوي روزھاي        

  .حمايت و مقاومت وجود دارد درباره خطوط روند نیز قابل كاربرد است

  

  )صعودي( رو به باال روندھاي

  

  

  

نقطـه مینـیمم دوم بايـد    . بدسـت مـي آيـد   } نسبي{مینیمميك روند رو به رشد يك خط با شیب مثبت است كه از وصل كردن دو يا چند نقطه              

(= روندھاي رو به باال بصورت حمايت عمل میكنند و نشاندھنده اينست كه تقاضاي خـالص    .باالتر از مینیمم اول باشد تا شیب خط مثبت شود         

ايش پیدا كند سھم رشد زيادي خواھد داشـت   وقتي با باال رفتن قیمت سھم تقاضا نیز افز        .با باال رفتن قیمت افزايش مي يابد      )  عرضه –تقاضا  

. تا زماني كه قیمت سھم باالي خط روند باقي بماند روند مثبت، محكم و بـدون تغییـر بـاقي میمانـد     . و نشان از عزم جزم خريداران سھم دارد       

  . بايد در نظر گرفتيك شكست قیمت بزير خط روند مثبت، نشاندھنده ضعیف شدن تقاضاي خالص بوده و احتمال تغییر در روند را
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  )نزولي( روندھاي رو به پايین

نقطـه حـداكثر دوم بايـد پـايین     . بدست مي آيد} نسبي{يك روند نزولي خطي با شیب منفي است كه از وصل كردن دو يا چند نقطه ماكزيمم      

نـشاندھنده افـزايش در عرضـه    رونـد منفـي بـصورت مقاومـت عمـل كـرده و            . تر از نقطه اول باشد تا خطـي بـا شـیب منفـي را تـشكیل دھـد                  

وقتي افت قیمت ھمزمان با افزايش عرضه اتفاق مي افتد شـاھد افـت در سـھم    . علي رغم افت قیمت سھم است )  تقاضا –عرضه  (=خالص

ییـر و  تا زماني كه قیمت ھا زير خـط رونـد قـرار دارنـد رونـد بـدون تغ      .  موضوع حكايت از تصمیم راسخ سھامداران بر فروش سھم دارد         نیبوده وا 

 و باالتر رفتن قیمـت ازخـط رونـد نـشاندھنده كـم شـدن عرضـه خـالص بـوده و بايـد           یمتيك شكست ناگھاني در ق. ثابت در نظر گرفته میشود    

  . احتمال تغییر در روند قیمت سھم را در نظر داشت

  

   مقیاس نمودارتنظیمات

ايـن موضـوع مخـصوصا وقتـي     .  مقیاس لگاريتمي بھتـر نتیجـه میدھـد    میرسد رسم خطوط روند از نقاط حداقل يا حداكثر نمودار قیمت، در       بنظر

اكثر نرم افزارھـاي رسـم   .خطوط روند بلند مدت رسم میشوند يا زمانیكه تغییر بزرگي در روند قیمت سھم بوجود آمده بیشتر خودنمايي میكند          

درمقیـاس حـسابي فواصـل ارقـام روي     . قیـاس لگـاريتمي  مقیاس حسابي و م: نمودار،اجازه رسم نمودار با دو نوع مقیاس را به كاربر میدھند    

 دالر رشـد داشـته و چـه از    ٢٠ دالر بـه  ١٠ دالري در قیمت يك سھم، چه قیمت سھم از ١٠يعني يك رشد  .با ھم يكسان است   ) y(محور قائم 

 ی بـصورت درصـد  y محـور ی روریقـاد  میتمی لگـار مهی نمودار نکی در کهیدر حال.شودی داده م  شی نما شد،يكسان با دهی دالر رس  ١١٠ دالر به    ١٠٠

 ١٠٠ از مـت ی رشـد ق کـه ی درحالشودیمحسوب م% ١٠٠ بازده کی دالر ٢٠ دالر به ١٠ سھم از متی عنوان مثال رشد ق    شوند،بهی داده م  شینما

  .است% ١٠ بازده کی دالر نشاندھنده ١١٠دالر به 

  

  

  

ھمـانطور کـه مـشخص اسـت در     .اتفاق افتاده اسـت } سال٢{ی طوالن ی بازه زمان  نی در طول ا   ادی ز یمتی رشد ق  کی) EMCشرکت(درنمودار باال 

 اسـت و نـسبت بـه    بی شریی و تغی بدون شکستگیتمی لگاراسی خط روند در مقی خط روند وجود ندارد ولری به ز  متی افت ق  ی حساب اسیمق
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 خـط  یتمی لگـار مـه ی ناسیـ در مق.ست بار دوبرابرشده ا٣ سال،٢ کمترازی سھم درمدت زماننی امتیق. دارد ی ھموارتربی شی حساب اسیمق

 سـھم الزم اسـت   مـت ی مشخص کردن روند صعود ق   ی خط روند جداگانه برا    ،سهی حساب اسیدر مق .  ثابت است  بی و با ش   یروند کامال صعود  

  .که رسم شوند

  

  

  

 ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ یا کـه در طـول سـالھ   ستیـ  در حال نیـ  بـسمت بـاال شکـسته اسـت و ا          یدو بار به صورت غلط انـداز      ) BDشرکت  (در مثال دوم  

 مـت ی مشخصا بعد از ھـر دو ق ی از ھنگام درست شود ولشی پ دی باعث گول خوردن و خر     تواندی شکستھا م  نیا. سھم افت داشته است    متیق

 مـه ی ناسیـ مق.  سقوط کرده اسـت ی قبلمتی ساله سه بار به نصف ق    ٢ دوره   نی شرکت،در طول ا   نیاسھم  . سھم باز ھم سقوط کرده است     

  .دھدی در خط روند نشان می سھم را بصورت ھموار و بدون شکستگمتی درصد سقوط ق باز ھمیتمیلگار
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   اعتبار خطوط روندتشخیص

)  مقاومـت ای(تی درجه حمای باشد اعتبار و درستشتریھر چقدر تعداد نقاط رسم خط روند ب   . می چند نقطه دار   ای به دو    ازی رسم خط روند ن    یبرا

علـي رغـم   .  نقطـه بـراي رسـم خـط رونـد دشـوار باشـد       ٢بعضي مواقع ممكـن اسـت يـافتن بـیش از           . شودیثبات م  ا شتریمربوط به خط روند ب    

گـاھي اوقـات مینـیمم    .  خطوط روند در تحلیل تكنیكال،ھمیشه امكان رسم خط روند روي ھر نمودار قیمتي وجود ندارد          ودنكاربردي و كلیدي ب   

. ر مواقع بھتر است خط روند رسم نگردد،بجاي اينكه به اجبار خط روند اشتباھي رسـم كنـیم         ھا يا ماكزيمم ھا با ھمديگر جور نیستند و اينطو         

  .قاعده اصلي در رسم خط روند اين است كه با دو نقطه خط رسم میشود و نقطه سوم براي تائیذ اعتبار خط روند بكار مي آيد

  

  

  

.  بار توسط نمودار قیمت لمـس شـده و سـپس رشـد كـرده اسـت      ۴ يك خط روند صعودي رسم شده كه MSFTدر نمودار باال مربوط به شركت       

حاال كه قیمت براي چھارمین بـار بـه سـوي بـاالي خـط      .،خط روند يك خط حمايت معتبر در نظر گرفته میشود٩٩بعد از چھارمین لمس در نوامبر    

اينجـا بمـساوي بـا خـط     (تـا زمـاني كـه قیمـت بـاالي خـط رونـد          . روند جھش میكند،اطمینان نسبت به خط حمايت بیش از پیش قابل اتكاسـت            

يك شكست قیمت بزير خط رونـد گويـاي عالمـت ھشداريـست كـه حكايـت از           .باقي میماند،روند تحت كنترل خريداران قرار دارد      ) حمايت است 

  .عرضه خالص در حال افزايش است و تغییر در روند قیمت ممكن است بزودي اتفاق بیافتد
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  فواصل نقاط رسم خطوط روند

. خط روند صعودي را رسـم میكننـد  ) مینیمم(،خطوط روند نزولي را تشكیل میدھند و نقاط حداقل)ماكزيمم(ھمانطور كه گفته شد نقاط حداكثر     

عـواملي از ايـن قبیـل    فاصـله مناسـب بـین ايـن نقاط،توسـط      .اين نقاط حداكثر يا حد اقل نبايد خیلي از ھم دور يا نسبت به ھم نزديـك باشـند          

اگر دو نقطـه مینـیمم بـه ھـم خیلـي      . مقیاس زماني رسم نمودار،محدوده تغییرات قیمت و نظرات شخصي تحلیل گر     : تشخیص داده میشوند  

يعني نمیتوان مطمئن بود ايـن مینـیمم باعـث بوجـود آمـدن      {بزير سوال میرود    ) يعني ماكزيمم بعدي  (نزديك باشند،اعتبار عكس العمل مینیمم    

اگـر  .}ماكزيمم قابل توجھي در آينده بشود،در حالیكه اگر خط روند معتبر و قابل اتكا باشد،اتفاق افتادن اين موضوع تقريبا اجتنـاب ناپـذير اسـت         

 از يك خط روند ايده آل و قابـل اعتمـاد  . دو نقطه مینیمم از ھم بسیار دور باشند ارتباط مابین اين دو نقطه حداقل مشكوك و غیر قابل اتكاست                

خـط رونـد رسـم شـده در     . با فواصل منطقي كه بصورت ھمـوار و پـي در پـي خـط رونـدي را تـشكیل میدھنـد           ) يا حداكثر (تعدادي نقطه حداقل  

  . يك نمونه از فاصله خوب و مناسب بین نقاط حداقل براي رسم خط روند میباشدMSFTنمودار باال براي شركت 

  

  

  

م دوم بنظر خیلي نزديك به نقطه حداكثر اولي میرسد و خط روند بدسـت آمـده خیلـي قابـل اتكـا و                    نقطه ماكزيم ) WMTشركت  (در نمودار باال  

بوجـود  ) ماكزيمم(العمل را به عكس) ٢شماره (بھر حال خط روند بھتري نیز قابل رسم است به اين صورت كه نقطه دومِ  حداكثر       . معتبر نیست 

  . آمده بخاطر مینیمم ماه فوريه، وصل كنیم
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  زوايا و شیبھا در خطوط روند

يـك خـط رونـد تنـد      . از اعتبار درجه حمايت يا مقاومت كاسته میـشود        ) قیمت با روند تندتري تغییر كند     (ھر چقدر شیب خطوط روند بیشتر شود      

ت ناگھاني، بعید است كه يك خـط  خط روند بوجود آمده بدلیل اينگونه تغییرا     . ناگھاني دريك بازه كوتاه زماني است     ) يا افت (حاصل از يك جھش   

حتي اگر سه نقطه معتبر وجود داشته باشند كه خطي با شیب بـه ايـن تنـدي را    . حمايت يا مقاومت معني دار و قابل اعتماد را مشخص كند       

  .بعنوان يك خط حمايت يا مقاومت معرفي كند باز ھم بسختي میتوان به آن اطمینان كرد

  

  

  

فاصـله بـین نقـاط مناسـب اسـت      .  ماه، چھار بار توسط نمودار قیمت تماس يافته اسـت      ۵در طول   ) YHOOنمادبا  (خط روند سھم شركت ياھو    

. بنظر میرسد سقوط سھم به زير خط روند محتمل تر از باالي خط روند ماندن قیمـت باشـد        . ولي شیب خط روند زياد بوده و قابل قبول نیست         

میـزان اطالعـات در   . بازي كردن با سھم پس از قطع خط روند، كاري دشوار بنظـر میرسـد    در ھر حال تشخیص زمان اين سقوط و تصمیم براي           

نمودارھاي كوتاه و عريض كمتر حاوي خطـوط رونـد بـا شـیب تنـد بنظـر مـي        . حال نمايش در نمودارو اندازه چارت در زاويه خط روند تاثیر گذارند         

سـعي كنیـد ايـن موضـوع را ھمیـشه موقـع       . روند با شیب تند به چـشم مـي آينـد   آيند، در حالیكه در نمودارھاي بلند و كم عرض، اكثر خطوط  

  .تخمین و ارزيابي میزان اعتبار يك خط روند در ذھن داشته باشید
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  خطوط روند قطع کننده

ر يـا حـداقل در محـل    مـثال نقـاط حـداكث   . بعضي مواقع امكان رسم يك خط روند وجود دارد، ولي نقاط، دقیقا يك خـط رونـد را مـشخص نمیكننـد            

اما اگر يك يـا چنـد   . ممكن است شیب خط زياد باشد يا نقاط حداقل و حداكثر به ھم نزديك باشند    . مناسب براي تماس با خط روند قرار ندارند       

 و عـدم تعـادل   دای زراتیی اوقات زمان وجود تغیگاھ. نقطه را در نظر نگیريم، يك خط روند مناسب و منطبق روي نمودار قیمت میتوان رسم كرد     

 موضوع باعث بوجـود آمـدن نقـاط حـداکثر و حـداقل       نی از حد معمول نوسان کند که ا       شی داشته و ب   یرعادیدر بازار، ممکن است سھم رفتار غ      

د  خط رونـ کی که یالبته در صورت. می است که خطوط روند قطع کننده رسم کننی ادی شدراتیی تغنگونهی برخورد با ا وش ر کی. شودینامنعارف م 

  . باشدی منطقلی ھدفمند و با دالدی موضوع بانی ارد،ی را در نظر نگیمتیقطع کننده پرش ق

  

  

  

 قطـع کـرده   مـت ی نقاط حداقل را در نمودار قری زی بوده و در ماھھای صعود٩۴از اواخر سال ) S&P500شاخص (در نمودار باالخط روند بلند مدت    

 فـوق الـذکر بوجـود آمـده انـد و      ی بوجـود آمـده در دوره ھـا   ینقـاط حـداقل در اثـر اوج فروشـھا          نیا. ٩٨ و اکتبر    ٩٨، سپتامبر   ٩۶ یجوال: است  

 نقـاط  نیـ با رسـم خـط رونـد از داخـل ا    . شوندی خط روند مری به ز متی باعث نفوذ ق   ی ھستند که حت   متی ق ی و دفعت  دی شد راتیی تغ هنشاندھند

  . خوب و منطبق بر خط روند قرار دارندیلی خممینیط م نقای و خوب بوده و مابقی خط روند منطقبی شرسدیحداقل بنظر م
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 اسـت  ی بـازه زمـان  کیـ  یمتـ یگروه ق. ماندی می باقزی نی و چند مدتدی آیبوجود م " یمتیگروه ق " کی حد اکثر ای اوقات در نقاط حداقل      یگاھ

 کیـ  را بعنـوان  یمتـ ی گـروه ق کیـ محدود را در نظر نگرفت و کل  نوع نوسانات نی اتوانیم. کندی محدود نوسان م هی ناح کی ھا در    متیکه در آن ق   

که در بـاال آورده شـده   ) KOبا نماد (نمودار شرکت کوکا کوال.  رسم کردیمتی گروه قانیدر نظر گرفت و خط روند را از م   )  حداکثر ای اقلحد(نقطه

 خـط رونـد   یمتـ یرسم خط روند، با اسـتفاده از گـروه ق   در متی قی خط روند قطع کننده است که بعوض در نظر گرفتن پرش ھا       کینشاندھنده  

 بـاالتر از مـاه   ی نوامبر کمـ ممی کرده که ماکزجادی ا متی ق ممی شرکت کوکا کوال دو ماکز     ٩٨در اکتبر و نوامبر سال      .  است ه رسم شد  یمناسبتر

 شتریـ  خـط رونـد ب  بی شـ  م،یریـ روند در نظر بگ    رسم خط    یرا برا } ی اول ممیماکز{ ماه نوامبر  ممیاگر نقطه ماکز  ).  نمودار ی رو ١نقطه  (قبل است 

 یدر ھر حـال خـط رونـد خاکـستر        . می ھست متیدر ق ) یسقوط ناگھان ( دره کی لی در ماه دسامبر شاھد تشک     و) یخط خاکستر (شودی م یمنف

 را اهی سـ یافلـشھ (کنـد ی بـه ھـم نزد  یلـ ی خ٩٩سـال  ) July(یو ژوال) June( ژوئـن ی ماھھاممی است و دو نقطه ماکز   ی خط روند دو نقطه ا     کی

 قطـع کننـده از نقـاط    ی تـا خـط رونـد   دیـ  آ ی بوجـود مـ    دی امکان جد  کی)  سبز رنگ  شفل( شکل گرفت  ٩٩ ماه دسامبر  ممی که ماکز  یزمان). دینیبب

بـصورت انطبـاق کامـل و    { خط روند دوم بر سه نقطه معتبر بنا شـده      نیا).  رنگ یخط روند آب  ( رسم نمود  ٩٩ و دسامبر  ٩٨نوامبر/  اکتبر ممیماکز

  ). رنگی محل فلش آب– ٢٠٠٠ هی ژانوممیدر ماکز (شودی مبت بودن آن ثای خط روند مقاومتینی بشیو اعتبار آن در پ} قطع کنندهنه 
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  یری گجهینت

 و فـروش  دیـ  خری عکـس داده و اخطارھـا  جـه ی نتتوانـد ی اگر درست و بموقع بکار بـرده نـشوند م   ی ول بخشند،ی گر م  لی به تحل  ی خوب دی د روندھا

 بکارگرفته شـوند تـا بتـوان    دی بازین) رونق و رکود(بینش/  فرازلی تحلایمقاومت  / تی ھمچون درجات حما   یگری د یلیعوامل تحل ! غلط اعالم کند  

 بندرت ی ھستند ولیکی تکنلی تحلی و اصل  ی خطوط روند، مشخصه عموم    نکهیبا وجود ا  .  خطوط روند اعتماد کرد    بی ش ریی تغ و یبه شکستگ 

 بکـار  یی بعنوان ابزار قضاوت نھـا دیخطوط روند نبا. روندی روندھا بکار می سھم و اعتبار سنجمتی روند قی و بررسلی تحل ی برا ین ابزار تک  بعنوا

 صی گر با اسـتفاده از خطـوط رونـد بعنـوان ابـزار تـشخ      لیتحل. شوندی بکار گرفته ممتی روند قریی درباره احتمال تغ  ییخطارھاروند، بلکه بعنوان ا   

  . کندی سھم را بررسمتی بالقوه در قریی تغی عالئم و نشانه ھاگری تر، دقی بصورت دقتواندی ممت،ی روند قریی و تغیستگشک

  

  

  

. دیـ  آی معتبـر بنظـر مـ    تی خط حما  کیو  } ۴تا١نقاط{ تماس داشته است   متیچھار بار با نمودار ق    ) نمودار فوق (VRSN شرکت   یخط روند صعود  

 ۴ واقـع در نقطـه   ممینـ یم{ی بر برگشتن روند باشد، عکس العمل قبل       ی نشانه ا  تواندی خط روند قطع شده و م      ٢٠٠٠ هی در ژانو  نکهی رغم ا  یعل

 را باعـث  ی قبلـ ممی بـاالتر از مـاکز  یممی ودر عـوض مـاکز  کنـد ی نمدیشکست خط روند را تائ  } شودی محسوب م  ی قبل ممیزکه عکس العمل ماک   

  ). استیو ادامه داشتن روند صعود موضوع نشاندھنده شکسته نشدن روند نیا{.شودیم
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