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  گرايش و مقاومت
 

   )Trendline ( خطوط گرایش
 

گرايش به معناي حرکت قيمت در جهت افزايش و . تحليل فني بر اين فرض استوار است که قيمتها داراي گرايش هستند
اگر مينيمم و ماکسيمم هاي موج قيمت در حال حرکت به سمت باال باشد، يک گرايش باال رو را تشکيل . يا کاهش است

ساده ترين . براي گرايش پايين رو نيز به همين ترتيب نقطه اکسترمم نمودار به سمت پايين حرکت مي کند. مي دهد
خطوط گرايش در تحليل فني براي شناسايي . ابزاري که براي شناسايي گرايش ها استفاده مي کنيم خط گرايش است

ط مستقيمی است که دو يا چند نقطه قيمت خط گرايش قيمت، خ. و تائيد گرایش بازار، ابزار مهمي محسوب مي شوند
  .را به هم وصل مي کند و سپس به سوی آينده امتداد مي يابد تا به عنوان يک خط مقاومت یا حمایت عمل کند

  

  
  3-1شکل 

  
 (Up Trendline)خط گرايش صعودي 

 
. 3-1شکل مي گيرد، مانند شکل) مينيمم( پائين خط گرايش صعودی شيبی مثبت دارد و از اتصال دو يا چند نقطه قيمت

خطوط سر باال به عنوان . دومين قيمت پائين بايد از اولين قيمت پايين باالتر باشد تا خط، شيبي مثبت داشته باشد
عمل مي کنند که با جزئيات بيشتر به شرح آن مي پردازيم و نشان مي دهند  تقاضاي (Support) مقاومت پشتيبان 

قيمت رو به افزايش با .  که با تقاضا منهاي عرضه محاسبه مي شود، در حال افزايش است(Net Demand)خالص 
ميزان افزايش قيمتها به قدرت و ميزان تقاضا . تقاضاي رو به افزايش همراه و نشان دهنده اراده قوي خريداران است

صعودي، يکدست و دست نخورده محسوب مي مادامي که قيمتها باالي خط گرايش باقي بمانند، گرايش . بستگي دارد
شکاف احتمالي در خط گرايش صعودي نشان مي دهد تقاضاي خالص تضعيف شده و تغيير در گرايش قريب الوقوع . شود

خواهد بود که به چنين وضعي در اصطالح شکسته شدن خط گرايش مي گوييم ومنظورمان از شکسته شدن خط 
  . خط گرايش استگرايش حرکت قيمتها به پايين تر از
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  شکست در خط گرايش
 

از خط گرايش قرار دارد، غالب بودن ) در گرايش نزولي(يا پايين تر ) در گرايش صعودي(نمودار قيمت تا زماني که، باال تر 
قدرت تقاضا يا عرضه را نشان مي دهد، اگر شکستي در خط گرايش پديد آيد، نشان دهنده آن است که عرضه يا 

 . رو به کاهش است و تغيير در روند قريب الوقوع به نظر مي رسدتقاضاي خالص
  

 
 3-2 شکل
  

 هرگاه به خط گرايش نزديک شده، قدرت 2000، قيمت سهام شرکت مايکروسافت تا قبل از آوريل سال 3-2در شکل 
يمم ها بر روي خط گرايش در حال باال مطابق اين شکل مين. شکست آن را نداشته و به حرکت باال رو ادامه داده است

 با شکسته شدن خط گرايش روند افزايشي خاتمه پيدا کرده و با تغيير در 2000رفتن هستند ولي در ماه آوريل سال 
  .گرايش حرکت مواجه مي شويم

  
 (Down Trendline)خط گرايش نزولي 

 
دومين . شکل مي گيرد) ماکسيمم(ه قيمت باال خط گرايش نزولي داراي شيبی منفي است و از اتصال دو يا چند نقط

 خطوط رو به پائين به عنوان مقاومت . قيمت باال بايد از اولين قيمت باال پائين تر باشد تا خط داراي شيبي منفي شود
(Resistance) عمل مي کنند و نشان مي دهند عرضه خالص(Net Supply) ،که با عرضه منهاي تقاضا محاسبه مي شود 

قيمت رو به کاهش وقتي با عرضه رو به افزايش ترکيب شود، کاهش شديدي پيدا مي کند و عزم . افزايش استرو به 
گرايش نزولي تا زماني که قيمتها زير اين خط باقي بمانند، يکدست و دست نخورده . قوي فروشندگان را نشان مي دهد

هنده آن است که عرضه خالص رو به کاهش اگر شکستي در خط گرايش نزولي پديد آيد، نشان د. محسوب مي شود
 گرايش پايين رويي را نشان مي دهد که توسط دو خط 3-3شکل . است و تغيير در روند قريب الوقوع به نظر مي رسد

  .گرايش نشان داده شده است، در اين نمودارخط دوم شيب بيشتري دارد و به معناي قوي شدن گرايش پايين رو است
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  3-3شکل 

  
اين شکست منجر به تغيير .  را نشان می دهد که بيانگر شکست خط گرايش نزولي استIBM نمودار سهام 3-4شکل 

  .گرايش از پايين رو به باال رو شده است
  
  

 
  3-4شکل 
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  اعتبار خط گرايش 
 

د نقاط خط گرايش بيشتر باشد، ناحيه مقاومت هر چه تعدا. براي رسم يک خط گرايش دو نقطه يا بيشتر الزم است
گاهي يافتن بيش از دو نقطه براي . قيمت که توسط اين خط مشخص مي شود، از قدرت بيشتري برخوردار است

با اينکه خطوط گرايش قيمت يکي از جنبه هاي مهم تحليل فني هستند، هميشه . تشکيل يک خط کار دشواري است
پاره اي اوقات قيمتهاي پائين و باال با هم هماهنگي ندارند و . ي اين خطوط را رسم کردنمي توان بر هر نمودار قيمت

قانون کلي تحليل فني اين است که براي رسم خط . بهترين کار اين است که نخواهيم به هر قيمتي اين کار را بکنيم
  .م شده را معتبر مي سازدگرايش حداقل دو نقطه الزم است و نقطه سوم بر درستي آن صحه مي گذارد و خط رس

  

  
 3-5شکل 

  
اين خط، يک خط معتبر .  يک خط گرايش صعودي را نشان مي دهد که چهار نقطه تماس داردEUR/USD نمودار 3-5شکل 

حمايت قيمت به شمار مي آيد که نشان می دهد اين جفت ارز براي بار چهارم از اين سطح جهش داشته و اعتبار 
. مادامي که نمودار قيمت باالي خط گرايش باقي بماند، گرايش باال رو خواهد بود. واهد شدسطح حمايت بيشتر نيز خ

يک شکست در پائين، عالمت آن است که عرضه خالص رو به افزايش است و تغيير در گرايش قيمت قريب الوقوع به نظر 
  .مي رسد

   
  فاصله گذاري بين نقطه ها

 
ش صعودي به کار مي روند و قيمت هاي بااليي که براي تشکيل خط گرايش قيمتهاي پائيني که براي تشکيل خط گراي

مناسب ترين فاصله بر اساس چار چوب زماني، ميزان . نزولي به کار مي روند، نبايد زياد دور از هم يا نزديک به هم باشند
 باشند، اعتبار خط خيلي نزديک به هم) يا باال(اگر قيمتهاي پائين . تحرک قيمت و سليقه شخصي تعيين مي شود
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. اگر قيمت هاي پائين خيلي از هم دور باشند، مي توان به رابطه بين دو نقطه شک کرد. گرايش مي تواند زير سوال رود
  .با فواصل تقريبا مساوي تشکيل شده باشد) يا باال(خط گرايش ايده آل خطي است که از قيمت هاي پائين 

  

 
  3-6شکل 
  

 را نشان مي دهد که براي رسم خط گرايش در آن قيمت هاي پايين GM) (General motors نمودار سهام 3-6شکل 
  .خوبي انتخاب شده است

  
  زاویه ها

 
ناگهاني قيمت ) يا نزول(يک خط گرايش شيبدار، نتيجه صعود . با افزايش شيب خط گرايش، از اعتبار آن  کاسته مي شود

 زياد بودن شيب خط گرايش به معناي نا پايداري گرايش است و چنين تحرکاتي که .در يک دوره کوتاه زماني است
  .ناگهاني شکل مي گيرد، نمي تواند تراز مقاومت موثري براي گرايش ارائه دهد

  
  خط گرايش داخلي

 
کن مم. اما نقاط کامال با هم هماهنگ نيستند. بعضي مواقع به نظر مي رسد امکان رسم يک خط گرايش وجود دارد

است قيمت هاي باال يا پائين دچار نقص باشند، شيب زاويه بيش از حد باشد يا نقطه ها بيش از حد به هم نزديک 
نا پايداري بازار مي . اگر بتوان يک يا دو نقطه را ناديده گرفت، آنگاه تشکيل يک خط متناسب ممکن خواهد بود. باشند

باشند و تيزي هايي ايجاد کنند که باعث ناهنجاري در قيمت هاي باال و قيمتها بازتاب افراطي داشته  تواند باعث  شود 
اگر چه چنين خطي . يکي از روش هاي مقابله با بازتاب افراطي قيمتها، رسم خطوط گرايش داخلي است. پائين شود

  .تيزي هاي قيمت را ناديده مي گيرد، ولي اين چشم پوشي بايد در چار چوبي منطقي باشد
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  3-7شکل 
  

قيمت هاي .  نشان مي دهد1998 تا جوالي سال 1995 خط گرايش بلند مدت پوند در برابر ين را از مارس سال 3-7شکل 
پائين از نقطه اوج فروش به وجود مي آيند و تحرکات نا منظم قيمت هايي را نشان مي دهند که خط گرايش را شکسته 

قيمت هاي پائين زاويه خط منطقي به نظر خواهد رسيد و ديگر قيمت هاي پائين به است، با ترسيم خط گرايش بوسيله 
پاره اي مواقع يک خوشه قيمت به وجود مي آيد که تيزي هاي قيمت باال يا پائين . نحو بسيار خوبي هماهنگ مي شوند

 اي محدود در يک دوره زماني خوشه قيمت به منطقه اي گفته مي شود که در آن قيمت ها با دامنه. از آن بيرون مي زند
  .جمع مي شوند

  
  خطوط مقاومت افقي

 
در بازارهاي مالي، . خطوط مقاومت افقي تقاطع هاي کليدي هستند که نيروهاي عرضه و تقاضا در آنجا به هم مي رسند

 خواهند از اين پس اين اصطالحات به صورت متناوب به کار. نيروي رانش قيمت ها، عرضه مفرط و تقاضاي مفرط است
وقتي ميزان عرضه و تقاضا يکسان باشد، قيمت ها . قيمت با افزايش تقاضا، باال و با افزايش عرضه، پائين مي آيد. رفت

  . در يک ناحيه با حداقل و حداکثر مشخصي شروع به نوسان مي کند
 

داوم ارتباط عرضه، ما مي دانيم که عرضه و تقاضا موجب نوسان مي شود، خطوط مقاومت نقاط کليدي هستند که ت
هر چه مهارت ما در پيدا کردن خط . تقاضا يا بر هم خوردن اين ارتباط و شروع وضعيت جديد را به ما نشان مي دهد

مقاومت هاي پايين تر از قيمت فعلي را . مقاومت بيشتر باشد، براي انجام معامالت فرصت هاي بهتري پيدا مي کنيم
  . مي گوييم(Resistance)مت هاي باال تر از قيمت فعلي را مقاومت باال  و مقاو(Support)مقاومت پشتيبان  

  
 (Support)مقاومت پشتيبان 

 
سطح قيمتي است که طي آن تقاضا به قدر کافي قدرت دارد که بتواند از پائين آمدن بيشتر قيمت   مقاومت پشتيبان

ه خريد متمايل مي شوند و فروشندگان تمايل منطق مي گويد خريداران با پائين آمدن قيمت بيشتر ب. جلوگيري کند
وقتي قيمت به مقاومت پشتيبان برسد، اين باور وجود دارد که تقاضا برعرضه غالب . کمتري به فروش نشان خواهند داد

  .مي شود و از سقوط قيمت به زير خط مقاومت ممانعت مي کند
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 3-8شکل 

  
قيمت چهار بار به اين سطح رسيده ولي قدرت شکست سطح . را نشان مي دهد خط مقاومت پشتيبان 3-8شکل 

خط مقاومت هميشه يکسان باقي نمي ماند و شکاف در پائين آن عالمت آن است که عرضه . مقاومت را نداشته است
گيزه براي يا نداشتن ان نزول قيمت به زير اين خط نشان دهنده رغبت جديدي براي فروش و. بر تقاضا غالب شده است

شکست در خط مقاومت پشتيبان نشانگر قيمت هاي پائين تر است، فروشندگان از انتظارات خود کم کرده و . خريد است
عالوه بر اين، تا زماني که قيمت ها تا پائين خط مقاومت پشتيبان يا قيمت . مايلند حتي به قيمت پائين تري بفروشند

، خريداران براي خريد مجاب نمي )هاي گذشته مي توان آن را به دست آوردکه با کمک موج (پائين قبلي نزول نکنند 
  .در صورتي که تراز مقاومت شکسته شود، بايد تراز ديگري در سطح پائين تر ايجاد شود. شوند

  
  خط مقاومت پشتيبان کجا به وجود مي آيد؟

 
رق بهادار مي تواند در سطح حمايت يا نزديک آن ترازهاي مقاومتي پشتيبان معموال پائين قيمت جاري قرار دارند اما يک و

عالوه بر اين تحرکات قيمت مي تواند متغير باشد و . پاره اي مواقع ايجاد سطوح دقيق حمايت دشوار است. معامله شود
بعضي مواقع منطقي به نظر نمي رسد اگر قيمت زير سطح به وجود آمده . براحتي به پائين تر از سطح حمايت نزول کند

ايت بسته شود، اين سطح را شکسته به حساب آوريم، به همين دليل برخي از معامله گران و سرمايه گذاران حوزه حم
  .هاي حمايت تشکيل مي دهند

  
 (Resistance)مقاومت باال 

 
مقاومت باال به سطح قيمتي گفته مي شود که درآن عرضه از قدرت کافي برخوردار باشد و بتواند مانع افزايش بيشتر 

منطق مي گويد زماني که قيمت به سمت مقاومت باال مي رود، فروشندگان تمايل بيشتري به فروش و . قيمت شود
زماني که قيمت به سطح مقاومت برسد، عرضه بر تقاضا غالب شده و . خريداران تمايل کمتري به خريد خواهند داشت

  .مانع از افزايش قيمت به باالتر  سطح مقاومت مي شود
 

. باال همواره يکسان باقي نمي ماند و شکاف باالي مقاومت، نشان مي دهد تقاضا بر عرضه غلبه کرده استمقاومت 
شکست مقاومت و قيمت . شکست مقاومت نشان دهنده رغبت جديدي براي خريد و يا فقدان انگيزه براي فروش است

. حاضرند حتي به قيمت باالتري خريد کنندهاي باالي جديد نشانه آن است که انتظارات خريداران بيشتر شده و آنها 
عالوه بر اين فروشندگان تا زماني که قيمت ها به باالي خط مقاومت يا باالتر از قيمت قبلي نرسند، ترغيب به فروش 

  .اگر مقاومت شکسته شود، بايد در تراز باالتري سطح مقاومت ديگري ايجاد کرد. نمي شوند
  

  مقاومت در کجا به وجود مي آيد؟
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 سطوح مقاومت معموال باالي قيمت جاري هستند اما مي توان اوراق بهادار را روي سطح مقاومت يا نزديک آن نيز 
بعضي مواقع منطقي . به عالوه تحرکات قيمت مي تواند ناپايدارباشد و به سادگي باالتر از خط مقاومت برود. معامله کرد

. جاد شده بسته شود، سطح مقاومت را شکسته در نظر بگيريمبه نظر نمي رسد اگر قيمت در باالي سطح مقاومت اي
  .به همين دليل برخي معامله گران و سرمايه گذاران حوزه هاي مقاومت تشکيل مي دهند

  
  روشهاي ايجاد حمايت و مقاومت 

 
هم با رسم خط افقي بر روي مينيمم هاي هم سطح، خط مقاومت پشتيبان و با رسم خط افقي بر روي ماکسيمم هاي 

  . توجه کنيد3-9به شکل . سطح، خط مقاومت باال به دست مي آيد
  

  
  3-9شکل 

  
 و 1.2186مقاومت پشتيبان ازنرخ .  نشان مي دهد2004 برابري يورو در برابر دالر امريکا را در مارس سال 3-9شکل 

وقتي . ت پشتيبان تا مقاومت باال پيش رفته است تشکيل شده و پس از هر برخورد با مقاوم1.2400مقاومت باال ازنرخ 
  .خط مقاومت پشتيبان شکسته شود، مي تواند به مقاومت باال و یا برعکس تبديل شود

  
  مقاومت پشتيبان برابر با مقاومت باال

 
ت در صورتي که قيمت، مقاوم. تحليل فني مي گويد خطوط مقاومت باال و مقاومت پشتيبان قابل تبديل به يکديگرند

شکست مقاومت پشتيبان . پشتيبان را بشکند، سطح مقاومت شکسته شده مي تواند به مقاومت باال تبديل شود
بنابراين اگر قيمت به اين سطح بازگردد، ممکن است . نشانه آن است که نيروي عرضه بر نيروي تقاضا غالب شده است

  .عرضه افزايش يابد و سپس مقاومت باال تشکيل شود
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  3-10شکل 

  
اگر قيمت، مقاومت باال را بشکند، نشان دهنده . همچنين مقاومت باال مي تواند به مقاومت پشتيبان تبديل شود

شکست  باالي سطح مقاومت باال، ثابت مي کند نيروهاي تقاضا بر نيروهاي عرضه فائق . تغييراتي در عرضه و تقاضاست
- 10شکل . بازگردد،  احتمال باال رفتن تقاضا وجود دارد و مقاومت پشتيبان پديد مي آيداگر قيمت به اين سطح . آمده اند

  . چنين مقاومتي را نشان مي دهد3
  
  

  
  3-11شکل 
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 نمودار پوند در برابر دالر امريکا را نشان مي دهد مقاومت پشتيبان مي تواند به مقاومت باال تبديل شده و 3-11شکل 
 مقاومت پشتيبان براي پوند در برابر دالر، خط 2004از مارس تا آوريل سال.  دوباره به مقاومت پشتيبان برگرددسپس

 با غلبه يافتن عرضه بر تقاضا، سطح پشتيبان شکسته و از آن پس به 2004 بوده است اما اواخر آوريل سال 1.8042
  . به مقاومت پشتيبان تبدیل شده است1.8042رده و نرخ تقاضا مجدد بر عرضه غلبه ک. مقاومت باال تبديل شده است

 
به . گاهي اوقات شکست خطوط مقاومت در زمان کوتاهي اتفاق مي افتد که معموال  با جابجايي زيادي نيز همراه است

  . توجه کنيد3-12شکل 
  

  
  3-12شکل 

  
 تا جوالي سال 2003 تجمع مثلثي شکل از دسامبر سال  را نشان مي دهد که شامل يک ناحيهKO نمودار 3-12شکل 
 با شکست خط 2004 تا آوريل سال 2003در اين مدت داشته، از دسامبر سال KO بيشترين افزايشي که .  است2004

 7.19 با يک کاهش 2004 در بيستم جوالي سال KO. است) 53.05 به 46.25از ( دالر 6.80گرايش باال رو بوده  که برابر با 
 و به  (Breakout)به شکست مقاومت باال به اين شکل. در کمتر از دو هفته مواجه بوده است) 43.08 به 50.27از (دالري 

  . مي گويند (Breakdown)شکست سريع مقاومت پشتيبان
  

 (Trading Range)گستره معامله 
 

مي در تعيين خطوط مقاومت ايفا گستره هاي معامالتي که نشان دهنده وضعيت آرام عرضه و تقاضا هستند، نقش مه
اين . گستره معامله يک دوره زماني است که طي آن قيمت ها در چهارچوب نسبتا بسته اي حرکت مي کنند. مي کنند

چه (در صورتي که قيمت از حوزه معامله فراتر رود . نشان مي دهد قواي عرضه و تقاضا از تعادل يکساني برخوردارند
شکست قيمت رو به باال، يک پيروزي براي تقاضا و . هنده آن است که يک برنده وجود دارد، نشان د)پائين وچه باال

 يورو در برابر دالر امريکا را بين خطوط 3-13شکل . شکست قيمت رو به پائين يک پيروزي براي عرضه به شمار مي رود
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ن ارز فرصت معامله هاي کوتاه مدت  به مدت هفت روز نشان مي دهد که براي معامله گرا1.2080  الی 1.2000مقاومت 
  .زيادي را ايجاد کرده است

  

  
  3-13شکل 

  
  مناطق حمايت و مقاومت

 
هر ورق بهاداري ويژگيهاي خاص خود را دارد . بعضي اوقات داشتن مقاومت به صورت منطقه اي کار سودمندي خواهد بود

پاره اي اوقات سطوح دقيق مقاومت بهترين هستند و پاره اي اوقات منطقه . و تحليل بايد بازتاب پيچيدگي هاي آن باشد
اگر محدوده . به طور کلي هر چه محدوده بسته تر باشد، سطح دقيق تر خواهد بود. هاي آنها بهتر عمل مي کنند

اومت مناسب تر معامله کمتر از چند هفته را در برگيرد و گستره قيمت محدود باشد، آنگاه سطوح دقيق تر حمايت و مق
اگر محدوده معامله چندين ماه را در برگيرد و گستره قيمت نسبتا وسيع باشد، آن وقت شايد بهترين کار . خواهند بود

اينها فقط راهنمايي هايي کلي به شمار مي آيند و هر محدوده معامله اي بايد بر . استفاده از حوزه هاي مقاومت باشد
  .ار گيرداساس مختصات خود مورد قضاوت قر
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  3-14شکل 

  
 در 1990 تا آوريل سال 1987 رجوع کنيم، مي بينيم قيمت از دسامبر سال 3-14 در شکل CATاگر به تحليل نمودار 

اما مجموعه مينيمم، ماکسيمم ها نواحي مقاومت . دامنه معامله را کامال گسترش داده است) 16.97 تا 13.30(محدوده 
  .دهدتشکيل مي 

  
 (Candlestick)نمودارهاي شمعي 

 
مثال . بدنه و سايه شمع ها داراي اندازه هاي متفاوتي هستند. در بخش نمودارها با نحوه تشکيل شمع ها آشنا شديم

اين گوناگوني مي تواند حاوي . شمع هايي با بدنه کوچک و سايه باالي بلند يا سايه هاي کوتاه و بدنه بلند وجود دارند
 مهمي براي تحليل نيروي عرضه و تقاضا در بازار باشد که در اين بخش با جزئيات بيشتري به بررسي اين الگوها اطالعات

  .مي پردازيم
  

  بدنه هاي بلند و بدنه هاي کوتاه 
 

به طور کلي، هر چه بدنه بلند تر باشد، فشارخريد يا فروش شديد تر است و برعکس آن، شمع هاي کوتاه نشانه حرکت 
 .يمت است و ايستايي را نشان مي دهدجزئي ق
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  3-15شکل 
  

با وجود آنکه شمع هاي سفيد بلند فشارقوي بر خريد را نشان مي دهند ليکن وابستگي زيادي به موقيت مکاني خود 
براي مثال پس از يک نزول قيمت طوالني، شمع هاي بلند سفيد رنگ مي توانند . نسبت به گرايش موجود در بازار دارند

  .انه يک نقطه عطف يا مقاومت پشتيبان بالقوه اي باشندنش
 

پس از يک صعود قيمت طوالني، شمع سياه بلند مي تواند . شمع هاي سياه بلند، فشار قوي فروش را نشان مي دهند
  .حاکي از يک نقطه عطف يا نشانه يک مقاومت باالی بالقوه باشد

  

 
  3-16شکل 

  
ماربوزو سايه باال و . 3-16 سياه و سفيد نام برد، شکل (Marubozu)ع هاي بلند با قدرت می توان از ماربوزو از انواع شم

وقتي قيمت اوليه با قيمت . پائين ندارد و قيمت هاي باال و پائين توسط قيمت هاي اوليه و پاياني نشان داده مي شوند
اين نشان دهنده آن است که . ، يک ماربوزو سفيد شکل مي گيردپائين برابر باشد و قيمت پاياني برابر با قيمت باال

وقتي قيمت اوليه با قيمت باال و قيمت . خريداران عملکرد قيمت را از اولين معامله تا آخرين آن تحت کنترل داشته اند
عملکرد قيمت را از اين نشانه آن است که فروشندگان . انتهايي با قيمت پائين برابر باشد، ماربوزو سياه شکل مي گيرد

  .معامله اول تا معامله آخر تحت کنترل داشته اند
  

  سايه بلند و سايه کوتاه
 

شمع با سايه باالي بلند و سايه . سايه هاي بااليي و پائيني شمع ها مي توانند حاوي اطالعات ارزشمندي باشند
هر چند . و قيمت هاي پيشنهادي را باالتر برده اندپائيني کوتاه نشان مي دهد ، خريداران در دوره زماني غالب بوده 

در مقابل  . فروشندگان در ادامه قيمت ها را به اجبار از حد خود نزول داده و منجر به ایجاد يک سايه بااليي بلند شده اند
 قيمت ها را شمع با سايه پائين بلند و سايه باالي کوتاه نشان مي دهد ، فروشندگان در دوره زماني غالب بوده اند و

پائين تر آورده اند، با وجود اين بعدها خريداران، قيمت پيشنهاد خريد را باالتر برده اند و قيمت پاياني باالتري را همراه با 
  )3-17شکل . (سايه پائين بلند به وجود آورده اند

 
  3-17شکل 
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يک سايه بلند .  ناميده مي شوند(Spinning Top)شمع هايي با سايه باالي بلند، سايه پائين بلند و بدنه کوچک، فرفره 
حرکت ناچيزي ) چه توخالي و چه توپر(بدنه کوچک . فرفره نشانه اي از بي تصميمي است. نشانه نوعي وارونگي است

از قيمت اوليه به قيمت پاياني را نشان مي دهد و سايه ها نشانه آن هستند که خريداران و فروشندگان طي دوره 
اگر چه دوره زماني با حداقل تغيير آغاز شده و پايان يافته است اما در اين فاصله قيمت ها به طور . وده اندزماني فعال ب

پس از يک صعود طوالني . قابل مالحظه اي تغيير کرده اند و هيچ يک از خريداران و فروشندگان داراي برتري نبوده اند
ميان خريداران و تغيير يا گسيختگي بالقوه در گرايش است قيمت يا يک شمع سفيد بلند، يک فرفره نشانه ضعف در 

  ).3-18شکل (
  

 
  3-18شکل 

  
  (Doji)داجي 

 
داجي يک نمودار شمعي داراي اهميت است که به تنهايي حاوي اطالعات بوده و همچنين در تعدادي از الگوهاي مهم 

طول . برابر باشد، يک داجي تشکيل مي شودوقتي قيمت اوليه و پاياني يک ورق بهادار تقريبا . نقشي اساسي دارد
سايه هاي باالو پائين مي تواند متفاوت باشد و در نتيجه شمع به شکل يک صليب، صليب وارونه و يا يک عالمت جمع در 

داجي به تنهايي الگويي بيطرف است و هر گونه گرايش باال يا پايين به سابقه عملکرد قيمت و تائيد آينده . می آید
  .اردبستگي د

 

 
  3-19شکل 

  
در عين حال که يک داجي با . بهترين حالت آن است که قيمت اوليه و پاياني با هم مساوي باشند اما لزوما چنين نيست

داجي نشان . قيمت هاي برابر اوليه و پاياني، قدرتمند تر محسوب مي شود اما درک ويژگي شمع بيشتر اهميت دارد
قيمت در طول دوره زماني باال و پائين قيمت . ي بين خريداران و فروشندگان استدهنده حس بي تصميمي و زور آزماي

خريداران و . اوليه حرکت مي کند اما با همان قيمت اوليه يا نزديک آن بسته مي شود و نتيجه اين امر کناره جويي است
  .دفروشندگان قادر به در دست گرفتن کنترل نيستند و يک نقطه چرخش مي تواند شکل گير
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  3-20شکل 

  
 دالري مي تواند يک داجي با يک 20يک سهم . اوراق بهادار مختلف معيارهاي مختلفي براي تعيين قدرت داجي دارند

 200اختالف بين قيمت اوليه و پاياني تشکيل دهد اما سهم ) واحد براي سهام مي تواند يک دالر باشد(هشتم واحد 
تعيين قدرت داجي به قيمت، تغيير پذيري فعلي و .  اختالف تشکيل مي دهددالري يک داجي با يک و يک چهارم واحد

داجي قبلي نسبت به شمع ها بايد بدنه بسيار کوچکي داشته باشد که شبيه به يک . شمع هاي قبلي بستگي دارد
  .ديک داجي که ميان ديگر شمع ها با بدنه کوچک شکل مي گيرد، مهم به حساب نمي آي. خط باريک به نظربرسد

  
  داجي و گرايش

 
پس از يک صعود يا شمع سفيد بلند، داجي نشان . مطرح بودن يک داجي، به گرايش يا شمع هاي پيشين بستگي دارد

داجي پس از نزول يا شمع سياه بلند نيزعالمت مي دهد ، فشارفروش رو به . دهنده ضعيف شدن فشار خريد است
تقاضا در حال يکسان شدن بيشتر با يکديگر هستند و يک تغيير در داجي نشان مي دهد نيروهاي عرضه و . کاهش دارد

  .داجي به تنهايي براي تعيين تغيير جهت کافي نيست و شايد تائيد بعدي الزم باشد. گرايش مي تواند نزديک باشد

 
  3-21شکل 

  
رايش صعودي مي داجي پس از صعود قيمت يا شمع سفيد بلند، عالمت مي دهد که فشارخريد رو به کاهش است و گ

از آنجا که يک سهام صرفا در اثر فقدان خريدار مي تواند نزول کند، تداوم فشارخريد براي . تواند نزديک به پايان خود باشد
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بنابراين پس از يک روند صعودي يا شمع سفيد بلند، داجي اهميت بيشتري پيدا مي . حفظ گرايش صعودي الزم است
  . براي تائيد تغيير جهت، کاهش قيمت بيشتري الزم استحتي پس از شکل گيري داجي،. کند

  

 
  3-22شکل 

  
داجي پس از نزول قيمت يا شمع سياه بلند، خاطر نشان مي سازد فشار فروش ممکن است رو به کاهش داشته و 

ر تغيير گرايش عرضه بتدريج کنترل خود را بر نزول قيمت از دست مي دهد اما براي تائيد ه. روند نزولي رو به اتمام باشد
تائيد تقاضا مي تواند با يک شمع سفيد بلند يا باالتر رفتن قيمت از قيمت اوليه شمع سياه . نيروي بيشتري الزم است

  .بلند باشد
  
 
 
 
 

 (Long-Legged Doji)داجي پايه بلند 
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  3-23شکل 
  

اين داجي ها منعکس کننده . ي با هم دارندداجي پايه بلند داراي سايه هاي بلند پائين و باالست که تقريبا طولي مساو
داجي پايه بلند نشان مي دهد قيمت ها به خوبي باال و پائين شده اند اما دوره . بي تصميمي مفرط در بازار هستند

پس از هياهو و جنجال بسيار، نتيجه پاياني تفاوت ناچيزي با قيمت . زماني تقريبا با همان قيمت اوليه بسته شده است
  .نشان مي دهداوليه 

  
  (Dragonfly Doji)داجي سنجاقک 

  

 
  3-24شکل 

. وقتي قيمت اوليه، باال و پايان برابر باشند و قيمت پائين، سايه بلند پائيني ايجاد کند، داجي سنجاقک شکل مي گيرد
 دهد داجي سنجاقک نشان مي. با سايه بلند پائين و بدون سايه باال خواهد بود" T"شمع تشکيل شده به شکل 

در پايان دوره، خريداران مجددا مشارکت را . فروشندگان در طول دوره بر معامله غلبه داشته و قيمت ها را کاهش داده اند
پيامد وارونگي داجي سنجاقک به . شروع کرده و قيمت ها را وادار کردند به سطح اوليه و قيمت باالي طول دوره بازگردد

ستگي دارد، سايه بلند پائيني داللت بر فشارخريد دارد اما قيمت پائين نشان مي عملکرد قبلي قيمت و تائيد آينده ب
  .دهد، هنوز فروشندگان زيادي وجود دارند

  
  (Gravestone Doji)داجي سنگ قبر

 
داجي سنگ قبر وقتي شکل مي گيرد که قيمت اوليه پائين و پاياني برابر باشند و قيمت باال يک سايه بلند بااليي ايجاد 

داجي سنگ قبر . وارونه با سايه بلندي در باال و بدون سايه در پائين است" T"شمع ناشي از اين وضعيت به شکل . کند
نشان مي دهد خريداران در طول دوره معامالت را تحت سلطه خود داشته و قيمت ها را باالتر برده اند، هر چند  در پايان 

پيامد وارونگي داجي . ا به سطح اوليه و قيمت پائين دوره بازگردانده انددوره فروشند گان دوباره فعال شده و قيمت ها ر
اگر چه سايه بلند . سنگ قبر مانند داجي سنجاقک و ديگر شمع ها، به عملکرد قيمت قبلي و تائيد آينده بستگي دارد

  .باال نشان از شکست افزايش قيمت دارد قيمت باال در طول دوره دليلي بر وجود فشار خريد است
  

  تشخيص قدرت به کمک نمودار شمعي
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مشابه اين مبارزه را مي . يک شمع نشان دهنده مبارزه بين خريداران و فروشندگان طي يک دوره مشخص زماني است
قيمت پائين نشانه عبور توپ از . توان بين دو تيم فوتبال ديد که می توانيم آنها را تيم هاي خريداران وفروشندگان ناميد

هر چه قيمت پاياني به . براي فروشندگان و قيمت باال نشانه عبور توپ از خط دروازه براي خريداران استخط دروازه 
هر چه قيمت پاياني به قيمت پائين نزديکتر باشد، . قيمت باال نزديکتر باشد، خريداران به عبور توپ نزديکتر هستند

محدود ) يا شمع( نوع مسابقه 6يار است اما زمينه را به اگر چه تنوع بس. فروشندگان به عبور توپ نزديکترخواهند بود
  .کرده ايم که به ترتيب زیرهستند

  

 
  3-25شکل 

 
  
  .را تحت کنترل داشته اند) معامله(شمع هاي سفيد بلند نشان مي دهند، در بخش عمده مسابقه خريداران توپ  .1
 .را در اختيار داشته اند) معامله(ن توپ شمع هاي سياه بلند نشان مي دهند ، در بيشتر طول مسابقه فروشندگا .2
شمع هاي کوچک نشان مي دهند، هيچ تيمي نتوانسته توپ را به حرکت درآورد و قيمت ها همانجا که شروع شده  .3

 .بودند، به انتها رسيده اند
نترل توپ را از سايه بلند پائين نشان مي دهد، فروشندگان در قسمتي از بازي، توپ را در اختيار داشته اما در انتها ک .4

 .دست داده و در مقابل خريداران بازگشت تحسين آميزي به قدرت داشته اند
سايه بلند باال نشان مي دهد ،خريداران در بخشي از بازي کنترل توپ را دردست داشته اما در پايان کنترل آن را از  .5

 .دست داده و فروشندگان به طور موثري به قدرت بازگشته اند
ين و باال نشان مي دهد، هر دو تيم در طول بازي لحظاتي را از آن خود کرده اند اما هيچ يک نتوانسته سايه بلند پائ .6

 .اند ديگري را از ميدان به در کنند و اين امر منجربه ايستايي و انفعال شده است
  

  گرايش پيشين
 

.  وجود داشته باشد که معکوس شودبراي آنکه بتوانيم از عالئم نمودار شمعي استفاده کنيم، بايد يک گرايش پيشين
. تغيير جهت هاي باال رو مستلزم گرايش نزولي قبلي و تغيير جهت هاي پايين رو مستلزم گرايش صعودي قبلي هستند

و ديگر جنبه هاي ) در بخش نشانگرها(جهت گرايش را مي توان با استفاده از خطوط گرايش، ميانگين هاي متحرک 
آنجا که شمع ها طبيعتا کوتاه مدت هستند، معموال بهتر است در يک تا هشت شمع آخر از . تحليل فني تعيين کرد

 .عملکرد قيمت را مد نظر داشته باشيم
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  (Gap)شکاف 

 
بعضي مواقع ممکن است قيمت پاياني . در روند معمولي نمودار قيمت پاياني هر شمع در بدنه شمع قبل قرار مي گيرد

شکافهاي نسبي مي توانند نشانه .  مي گوييم(Partial Gap)به آن شکاف نسبي در سايه شمع قبل قرار گيرد که 
  .برگشت يا تداوم حرکت باشند

   

  
26-3  

  
.  مي گوييم(Full Gap) اگر قيمت پاياني خارج از سايه و بدنه شمع قبل باشد ، به آن شکاف کامل 3-26درشکل 

شکاف همراه باشد که شدت حرکت را نشان مي شکسته شدن خطهاي مقاومت و حرکت هاي سريع ممکن است با 
  )3-27(شکل. دهد
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  3-27شکل 
  

  نحوه استقرار شمعها
 (Star Position)وضعيت ستاره 

  

  
  3-28شکل 

اولين شمع معموال يک . هر گاه شمعي نسبت به شمع قبلي داراي شکاف باشد، يک وضعيت ستاره خوانده مي شود
شمع حالت ستاره، بسته . مين شمع در وضعيت ستاره دارای يک بدنه کوچک استبدنه بزرگ دارد اما نه هميشه، و دو

دو شمع مي توانند هر . به شمع قبلي، به باال يا پائين شکافی دارد و از عملکرد قيمت قبلي منفک به نظر مي رسد
  .گونه ترکيبي از سياه و سفيد را داشته باشند

  
  (Harami)وضعيت هرامي 

  

 
  3-29شکل 
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هرامي به زبان ژاپني يعني باردار و در . ه داخل بدنه شمع قبلي تشکيل مي شود، در وضعيت هرامي استشمعي ک

همانطور که گفته شد، اولين شمع معموال يک بدنه بزرگ و دومين شمع . اينجا شمع دوم داخل شمع اول جای مي گيرد
  .ای گيرند اما ترجيحا بهتر است چنين باشندسايه هاي دومين شمع الزم نيست داخل شمع اول ج. بدنه کوچکتري دارد

  
  سايه هاي بلند و تغيير گرايش

 
دوالگوي وارونگي شمع تکي وجود دارد که از بدنه اي کوچک، يک سايه بلند و يک سايه کوتاه يا بدون سايه تشکيل مي 

قعيت مکاني سايه بلند و عملکرد مو. باشد) چه توپر و چه توخالي(عموما سايه بلند بايد الاقل دو برابر طول بدنه . شود
  .در اينجا به بررسي اين الگوها مي پردازيم. قيمت قبلي طبقه بند ي را مشخص مي کند

  
  (Hanging Man) و مرد آویخته (Hammer)چکش 

 
  3-30شکل 

  
. تي دارندچکش و مرد اعدامي دقيقا شبيه به هم به نظر مي رسند، اما بسته به عملکرد قبلي قيمت، پيامدهاي متفاو

مانند شکل گيري اکثر . هر دو داراي بدنه کوچک سياه و سفيد، سايه هاي بلند پائين و سايه هاي کوتاه باال هستند
  .، چکش و مرد آویخته هم قبل از عمل نياز به تائيد دارند)متشکل از دو شمع(الگوهاي تکي يا دوبل 

  

Fax +98-21-8887-2042 www.financials.ir آدرس اینترنتی 

Email info@financials.ir 21 

 

http://abcbourse.ir/


 

Phone +98-21-8887-2041 شرکت خدمات تجارت الکترونيک ایمانی  
Fax +98-21-8887-2042 www.financials.ir آدرس اینترنتی 

Email info@financials.ir 22 

 

  
  3-31شکل 

  
چکش . يير گرايش به باال است که پس از نزول قيمت شکل مي گيردچکش يک الگوي تغ.  دقت کنيد3-31به شکل 

چکش ها پس از سقوط . عالوه بر تغيير جهت بالقوه گرايش، مي تواند نشانه نقطه پائين بازار يا مقاومت پشتيبان باشد
قيمت ها را کاهش سايه بلند پائين داللت بر آن دارد که فروشندگان . قيمت، از تجديد قواي نيروي تقاضا خبر مي دهند

در حالي که به نظر مي رسد اينها براي عمل کردن . هر چند سايه پايين بلند قدرت خريداران را نشان مي دهد. داده اند
قيمت پائين چکش نشان مي دهد فروشنده به ميزان . کافي باشد اما چکش به تائيد بعدي براي گرايش باال رو نياز دارد

چنين تائيدي مي تواند . بيشتر و ترجيحا با حجم رو به گسترش، قبل از عمل مورد نياز استفشار خريد . کافي وجود دارد
چکش، نشانه نقاط اوج فروش است و حجم سنگين مي تواند باعث . از شکاف رو به باال يا شمع سفيد بلند حاصل شود

  .تغيير جهت باشد
 

اين الگو . واند نشانه اوج يا سطح مقاومت باال باشدمرد اعدامي يک الگوي تغيير جهت گرايش به پايين است که مي ت
قيمت پائين سايه بلند زیرین، تائيد . پس از صعود شکل مي گيرد و نشان از آن دارد که فشار فروش رو به افزايش است

ها مي کند که فروشندگان در طول دوره قيمت ها را کاهش داده اند و خريداران موضع خود را پس گرفته اند و در انت
مرد اعدامي مانند چکش، قبل از عمل به تائيد . قيمتها را باال برده اند اما ظهور فشار فروش نشانه اي براي احتياط است

  .چنين تائيدي مي تواند از شکافي رو به پائين يا شمع سياه بلند با حجم سنگين به دست آيد. پايين رو نياز دارد
  

   (Shooting Star) و شهاب (Inverted Hammer)چکش وارونه 
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  3-32شکل 

  
هر دو . چکش وارونه و شهاب کامال مشابه هم هستند اما بسته به عملکرد قبلي قيمت، پيامد هاي متفاوتي دارند

اين شمع ها نشانه تغيير جهت . شمع بدنه هاي کوچک سياه يا سفيد، سايه هاي بلند باال وسايه کوتاه پائين دارند
  .اما قبل از عمل کردن به تائيد نياز دارندهاي بالقوه گرايش هستند 

 
  3-33شکل 

  
شهاب يک الگوي تغيير جهت به پايين است که همانگونه که از نامش پيداست پس از صعود قيمت و در وضعيت ستاره 

براي . شهاب مي تواند نشان از تغيير جهت بالقوه گرايش يا برخورد با سطح مقاومت داشته باشد. تشکيل مي شود
پس از شهاب، تائيد . ان دادن يک تغيير جهت واقعي، سايه باال بايد نسبتا بلند و حداقل دو برابر طول بدنه باشدنش

  .گرايش پايين رو الزم است و مي تواند به شکل شکاف رو به پائين يا شمع سياه بلند با حجم سنگين باشد
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چکش وارونه نشان . گرايش نزولي شکل مي گيردچکش وارونه دقيقا شبيه به شهاب است اما پس از نزول قيمت يا 
پس از نزول قيمت، سايه بلند باال، فشار خريد را در طول . دهنده تغيير جهت بالقوه گرايش يا سطح مقاومت است

هر چند خريداران قادر به حفظ اين فشار نبودند و قيمت ها کامال متفاوت با قيمت باال بسته . جلسه نشان مي دهد
  .به دليل اين شکست قبل از عمل، تائيد باال رو الزم است. اال سايه بلند ايجاد کندشده تا در ب

  
 ترکيب نمودارهاي شمعي

 
اين شمع . الگو هاي شمعي از يک يا چند شمع شکل مي گيرند که مي توانند با هم درآميزند و يک شمع تشکيل دهند

 :استفاده از موارد زير شکل گيرددر هم آميخته، ماهيت الگو به خود مي گيرد و مي تواند با 
  

 قيمت ابتدايي شمع اول •
 قيمت پاياني شمع آخر •
 قيمت باال و پائين الگو •

 

  
  3-34شکل 

 
  شمع ها و مقاومت

 
شمع ها در يک . شمع هاي منفرد و الگوي شمعي را مي توان براي تائيد يا نشان دادن مقاومت پشتيبان به کار برد

به انتخاب نقاط ورودي براي خريد نزديک مقاومت پشتيبان و فروش نزديک مقاومت باال محدوده معامالتي، مي توانند 
شمع ها و الگوهاي تغيير جهت باال رو حکايت از آن دارد که بر فشار اوليه فروش غلبه شده و فشار خريد . کمک کنند

ست ناحيه مقاومت پشتيبان چنين عملکردي نشانه تقاضاي قوي است و ممکن ا. جهت يک پايان قوي ايجاد شده است
  .ايجاد شود

 
. چکش وارونه، شمع سفيد بلند و ماربوزو بيشتر نشانه فشار افزايش يافته خريد هستند تا يک وارونگي واقعي قيمت

شمع سفيد . چکش وارونه با سايه بلند باالي خود، نشانه عالقه به خريد است که تا پايان دوره زماني کمرنگ مي شود
زو فشار خريد پايدار را نشان مي دهد که در آن قيمت ها افزايش شديدي از قيمت اوليه به قيمت پاياني بلند و ماربو
  .داشته است

 
اين الگوهاي غير وارونگي، کاهش . داجي و فرفره حاکي از بي تصميمي هستند و عموما خنثي در نظر گرفته مي شوند

پس از نزول، ظهور يک داجي يا فرفره دليل . ي فشار خريد نيستندفشار فروش را نشان مي دهند اما لزوما به معني احيا
بين خريداران و فروشندگان حالت کناره جويي وجود دارد وممکن است سطح . فروکش ناگهاني فشار فروش است

  .مقاومت شکل گيرد
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  3-35شکل 

پس از صعود، . ر افزوده فروش هستند تا وارونگي واقعيمرد اعدامي شمع سياه بلند و ماربوزو سياه بيشتر نشانه فشا
سايه بلند پائين مرد اعدامي نشان از فشارفروش دارد که در انتها بر آن غلبه شده است در این حالت سهام به باالی 

ع سياه شم. قيمت پائين خود رسيده اما توانايي فروشندگان براي پائين آوردن قيمت ها به ما احتياط را توصيه مي کند
. بلند و ماروبوزو سياه فشار فروش پايدار را نشان مي دهد که از آغاز تا پايان قيمتها را به ميزان قابل توجهي پائين آوردند

  .چنين فشار فروش شديدي نشانه ضعف خريداران است و امکان ايجاد يک سطح مقاومت وجود دارد
  

  نتيجه گيري
 

 کليدي براي نشان دادن ارتباط ميان نيروي عرضه و تقاضا هستند آشنا در اين قسمت با خطهاي مقاومت که نواحي
شديم که مقاومت هاي پايين تر از قيمت فعلي را مقاومت پشتيبان و مقاومت هاي باالتر از قيمت فعلي را مقاومت باال 

  .اين مقاومت ها مي توانند افقي يا مورب مانند موارد زیر باشند. نامگذاري کرديم
 

 اعداد ثابت a,b است که (Price = a * time + b)خط گرايش يک مقاومت مورب با معادله خط :  موربخط گرايش
همان طور که در گذشته اشاره شد در تحليل فني ما به بررسي سه مولفه زمان، قيمت و حجم مي پردازيم . هستند

 Net)مي دهد که عرضه يا تقاضاي خالص که خط گرايش در بر گيرنده دو مولفه زمان و قيمت است و موقعيتي را نشان 
Supply or Net Demand)غالب است و باعث حرکت قيمت در يک جهت مي شود ،.  

 
 يک قيمت ثابت است و مجموعه اي از نقاط کليدي a که (Price = a)خط مقاومتي است با معادله : خط مقاومت افقي

مقاومت باال بيانگر ناحيه اي است که قدرت .  ما نشان دهداست که مي تواند تغيير ارتباط ميان عرضه و تقاضا را به
عرضه بر تقاضا غالب و از افزايش قيمت جلوگيري مي شود، شکسته شدن مقاومت باال نشانه پيشي گرفتن نيروي 

مقاومت پشتيبان بيانگر ناحيه اي است که قدرت تقاضا بر عرضه غالب و از کاهش قيمت جلوگيري . تقاضا بر عرضه است
  .ي شود، شکسته شدن مقاومت پشتيبان نشانه پيشي گرفتن نيروي عرضه بر تقاضا استم
 

از اين پس به تمام اين خط ها، خط مقاومت مي گوييم که متناسب با موقعيت آنها نسبت به قيمت فعلي، مقاومت 
ثابتي را به ما نشان مي خطوط مقاومت افقي در طول زمان عدد .  بودن آن را مشخص مي کنيم پشتيبان يا مقاومت باال

هر چه مهارت ما در به دست آوردن . دهد و خط مقاومت مورب با گذشت زمان مقادير متفاوتي را به خود مي گيرد
  .مقاومت هاي کليدي بيشتر باشد، تحليل دقيق تري خواهيم داشت

 
در . ين نقاط براي فروش است مناسب تر نزديک مقاومت پشتيبان مناسب ترين نقاط براي خريد و نزديک مقاومت باال

گرايش ها فرصت .  مي توانيم معامالت کوتاه مدت با سود و ريسک کم داشته باشيم(Trading Range)نواحي معامالتي 
هاي مناسبي براي سود گرفتن هستند و اين مساله حائز اهميت است که سرمايه گذاري ما هرگز نبايد در خالف جهت 

  .گرايش اصلي بازار باشد
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