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  :مقدمه - ١بخش 
ارهای مالی چه بعنوان جوالنگاه سودا گران و معامله گران و چه بعنوان مکانی مناسب برای سرمایه ازب

گذاری همراه مورد توجه صاحبان سرمایه بوده اما سوالی که  همواره برای تازه واردین به این عرصه مطرح 

اصوال تجزیه و . ین بازارها ست  بوده است  چگونگی و  نحوه تصيم گيری فعاالن و حرفه ای های در ا

تغييرات قيمت و عوامل تاثير گذار بر  چراییتحليل قيمتها به دو شيوه صورت ميگيرد روش اول بررسی 

تغييرات قيمتها که به تحليل بنيادی و یا فاندامنتال مشهور است و روش دوم تجزیه و تحليل تغييرات رفتار 

در این بخش قصد داریم تا با برخی از اصطالحات و روشهای .قيمت که تحليل تکنيکال  ناميده ميشود 

  .تحليل تکنيکال بيشتر آشنا شویم 

 :فلسفه تحليل تکنيکال  -١

  . همه چيزاعم از تغييرات سياسی و یا اقتصادی در قيمتها  لحاظ شده است •

  .قيمت ها بر اساس روندها حرکت ميکنند  •

  . قيمتها رفتارهای خود را تکرار ميکنند •

  . چه اتفاق افتاده از این که چرا اتفاق افتاده مهم تر است این که •

 .تغييرات قيمت تصادفی نيست  •

  :انواع نمودار -٢

  :ابتدا باید با انواع نمودار آشنا شویم برای اینکه رفتار قيمت را مورد بررسی قرار بدهيم 

 :نمودار خطی  -١

اکثر .است که از اتصال قيمتهای نهایی و متوالی تشکيل ميشود  ساده ترین نوع نمودار

اهميت بيشتری برخوردار است لذا از این نمودار  زبر این باورند که قيمت پایانی ا معامله گران

  ميکنيد در زیر تصویر نمودار خطی سهام  را مشاهد . برای تجزیه و تحليل خود استفاده ميکنند 
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 :نمودار ميله ای  -٢

کمترین را ,باالترین ,چنانچه به غير از قيمت پایانی کليه تغييرات قيمت از جمله باز شدن 

صفحه نمودار ترسيم کنيم در واقع یک نمودار ميله ای ترسيم کرده  توسطه یک خط عمودی در

ال واضح است که کام.در تصویر زیر نمودار ميله ای همان سهام نشان داده شده است . ایم 

  .العاتی بيشتری را در اختيار معامله گران قرار ميدهد نمودار ميله ای اط
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  :ی از یک نمودار ميله ای یشما

  

بصورت یک زائده در سمت چپ ميله و قيمت پایانی به همين صورت در سمت راست نمایش قيمت آغازین 

  . داده ميشود 

  

 :نمودار شمعی -٣

اما نوع دیگر از نمودارها  که  از محبوبيت بسيار زیادی  در بين معامله گران برخوردار است 

توسط برنج کاران ژاپنی برای  ١۶٠٠از سال   نمودار شمعی نام دارد که توسط ژاپنی ها 

رفت اما این روش توسط استيو نيسون در سال پيشبينی قيمت برنج مورد استفاده قرار می گ

قيمت در این شمعها بصورتی نمایش داده ميشود که فيتيله . در غرب مطرح گردید  ١٩٩٠

های پایين معرف کمترین قيمت و فيتيله های باال معرف بيشترین قيمت و بخش مستطيلی 

نه  شمع تو پر چنانچه بد. آن معرف اختالف قيمت باز شدن و بسته شدن قيمت ميباشد 

باشد معرف کاهش قيمت است پس باالی بدنه شمع  قيمت باز شدن است و پایين آن قيمت 

پایانی و چنانچه شمع تو خالی باشد معرف افزایش قيمت است در این صورت پایين شمع 

الگوهای شمعی بسيار کاربردی . قيمت آغازیين و باالی بدنه قيمت پایانی را نشان خواهد داد 

از نظر زمانی دقيقا . د ميباشند که در آینده مفصل در این خصوص بحث خواهيم کرد و مفي

  .مانند نمودار ميله ای هستند 

  

http://abcbourse.ir/


www.ara
 
 

زمانی 

  

 

 

adsarmaye.

  

ستيک در بازه ز

com 

ت سهام شرکتت زامياد ميباشد که به صوورت کندل اس

 . شده است

تغييرات قيمت

مایش داده ش

P

  

نمودار زیر ت
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  :تعاریف اوليه - ٢بخش 

اینکه وارد بحثهای تخصصی تحليل تکنيکال شویم بهتر است با برخی تعاریف و مفاهيم آشنا شویم قبل از 

.  

 :تعریف موج یا رالی -١

را یک موج گویند به شرطی که در این ميان حرکت  Bبه نقطه ثانویه  Aحرکت قيمت از نقطه اوليه 

یک مسير حرکتی از  به عبارتی دیگر در .درصد حرکت اوليه نباشد ٣٨بيش از  ABخالف جهت 

AبهB  چنانچه حرکت خالف جهت  .درصد باشيم  ٣٨شاهد تصحيح کمتر ازAB   درصد   ٣٨به ميزان

  .یا بيشتر باشد خود یک موج جدید خواهد بود

    

 :تعریف نقاط پيوت -٢

پيوت به نقاطی اطالق ميگردد که در آن نقطه امواج تغيير مسير  ميدهند یعنی یک موج صعودی 

 .ک موج نزولی  و یا یک موج نزولی به یک موج صعودی تبدیل ميشود  تبدیل به ی
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 :پيوت مينور  -٣

در صد حرکت قبل باشد پيوت مينور  ٣٨به نقاطی که در آن چرخشها جزیی و به ميزان کمتر از 

 .می گویند 

 :پيوت ماژور -۴

اصالحات در  .نقاطی را که در آن چرخشهای اصلی قيمت  اتفاق ميافتد را پيوت ماژور ميگویند 

در واقع یک چارتيست با مطالعه و به .درصد حرکت قبل ميباشد  ٣٨نقاط ماژور یا اصلی حداقل 

  .چالش کشيدن  نقاط ماژور  در مورد معامالت  خود تصميم گيری ميکند 

  

  

  .پایين ترین قيمتی که یک موج تجربه مکيند و تغيير مسير ميدهد :کف  -۵

  

  .ه یک موج تجربه ميکند و تغيير مسير ميدهد باالترین قيمتی ک :سقف  -۶
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  :حمایت و مقاومت  -٧

بدون شک یکی از ساده ترین و  معتبر ترین و بهترین ابزار یک چارتيست حرفه ای  استفاده از سطوح 

اما متاسفانه تحليلگران .که منشا سودهای کالن برای این معامله گران است .حمایت و مقاومت است 

و کم تجربه آن طور که باید به این  سطوح توجه نکرده و همواره به دنبال روشهای پيچده و  آماتور

  .اندیکاتوری هستند 

  :حمایت ٧-١

سطوحی که برای خریدران از جذابيت خاصی برخودار است و با رسيدن قيمت به این سطح  با افزایش 

در واقع در این سطوح ميزان . ا ميشود تقاضا رویروهستيم که این افزایش تقاضا  موجب افزایش قيمته

که نتيجه این پيروزی بصورت افزایش قيمتها قابل .تقاضا بر ميزان عرضه فزونی یافته و بر آن غلبه ميکند 

  . مشاهده است 

  :مقاومت ٧-٢

سطوحی که برای فروشندگان از جذابيت خاصی برخوردار بوده و با رسيدن قيمت به این سطح معامله 

در واقعه در این سطوح ميزان عرضه بر تقاضا افزایش یافته  و همين . به عرضه شدید ميکنند  گران اقدام

 .امر موجب کاهش قيمت و چرخش موج صعودی ميشود 

  .در تصویر زیر سطوح حمایتی و مقاومتی سهام شرکت آذراب با نماد فاذر نشان داده شده است 

  

http://abcbourse.ir/


www.aradsarmaye.com  Page 9 
 
 

  :نکاتی پيرامون سطوح حمایت و مقاومت 

 .تعداد دفعات برخورد با یک سطح بيشتر باشد اعتبار آن سطح بيشتر است هرچه  -١

 .باالتر ایجاد شود اعتبار این سطح باالتر خواهد بود ) بازه زمانی(هرچه این سطح در تایم فریم -٢

این بدان معنی است که چنانچه یک سطح .سطوح بعد از شکست به یکدیگر تبدیل ميشوند  -٣

به سمت این سطح باز گردد این سطح قابليت اینکه نقش  حمایتی شکسته شود اگر قيمت

 .مقاومتی بازی کند را دارا است 
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  :آشنایی با شمع های ژاپنی و الگوهای آن -  ٣بخش 

در دروس ابتدایی به انواع نمودار اشاره شد که یکی از آنها نمودار شمع های ژاپنی بود در اینجا قصد داریم 

  .ودار در بازار به پردازیم به بحث و بررسی این نم

  :تاریخچه 

توسط برنج کاران ژاپنی برای پيش بينی قيمت برنج مورد ميالدی  ١۶٠٠الن نوع نمودار در حدودسای

  یافت قيمت ها در بسياری از مواقعدر )) هوم ما ((یک معامله گر معروف به نام .استفاده قرار می گرفت 

کند از این رو در معامالت خود نمودار شمعی را مورد استفاده  می ثير احساسات معامله گران تغييرتا تحت

نمودارهای شمعی در سال . قرار می داد چرا که این نمودار به نحوی نشان دهنده احساسات بازار است

  . مورد توجه آقای استيو نيسون قرار گرفت و توسط ایشان به غرب معرفی گردید١٩٩٠

مختلف نمودار را شاهد نيستيم چرا که فقط قيمت بسته شدن در این  در نمودار خطی تفاوتی در مناطق 

نمودار مطرح است و در نمودار ميله ای که قيمت های متفاوت ازجمله بازو بسته شدن قيمت در بازه 

اما در نمودار شمعی گویی .زمانی مورد نظر نشان داده ميشود تشخيص این اطالعات به راحتی نيست 

  .برجسته از نمودار جدا شده و در ذهن معامله گر نقش می بندد این اطالعات بصورت 

 :ساختار یک کندل 
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:شمعی الگوهای انواع   

 

 کمک به ابزارها سایر کنار در که شوند می تقسيم برگشتی و دهنده ادامه دسته دو به شمعی الگوهای

 .  کند می منعکس وی برای نظر مورد منطقه در را بازار احساسات از درستی ودرک آمده گران معامله

  

  :کندلهای برگشتی 

  ):Doji(دوجی

این کندل فاقد بدنه بوده و نشان از برابری قدرت خریدار و .قيمت باز و بسته شدن در یک محدوده قرار دارد

از انواع آن می توان به دوجی .فروشنده و یا به عبارتی دیگر بالتکليفی وسردرگمی بازار را نشان ميدهد 

 .وجی سنگ قبر  دوجی سنجاقک اشاره کرد فرفره  د
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به طور مثال در نمودار سهام رایان سایپا قيمت در یک حرکت نزولی بعد از رسيدن به یک سطح حساس 

  .بعد از تشکيل یک کندل دوجی متوقف گردیده و تغيير مسير داده است 

  

  ):Hammer(چکش

يگيرد در این کندل سایه حداقل دو برابر بدنه است و این کندل در انتهای یک روند و یا حرکت نزولی شکل م

است که نشان از تجمع دستور خرید در محدوده )ویا سایه باالیی بسيارکوچک(کندل فاقد سایه باالیی

بدنه در .  می گردد برقيمت به محدوده باز شدن خود سایه کندل دارد و با حمله خریدران در این بازه  

چکش نشان از محکم بودن . خالی باشد در واقع رنگ بدنه درچکش اهميتی نداردچکش ميتواند تو پر یا تو 

  .سطح حمایتی دارد یعنی این سطح به قدری محک بوده که با چکش هم نشکسته است 
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همانطور که در نماد ونيکی مشاهده می کنيد کندل چکش در یک محدوده حمایتی تشکيل شده و قيمت 

  .شد کرده است تغيير مسير داده و شروع به ر
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  :)Inverted hammer(چکش معکوس

برخالف چکش فاقد سایه پایينی است و .چکش در یک روند یا حرکت نزولی شکل ميگيرد  لمانند کند

نکته ای که باید در مورد این کندل مد .سایه باالیی حداقل دو برابر طول بدنه است رنگ بدنه اهميتی ندارد 

بعد از تشکيل . بسته کندل بعدی باید باالی سایه کندل چکش وارانه قرار گيرد نظر قرار داد این است که 

  .چکش وارانه انتظار ميرود قيمت تغيير جهت دهد 

  

صندوق (در تصویر زیر تغيير حرکت قيمت را بعد از تشکيل شدن کندل چکش وارانه در نمودار وصندوق

  .مشاهده می کنيد )  بازنشستگی کشوری
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 ):shooting star(ستاره ثاقب 

انتظار . در انتهای یک حرکت یا روند صعودی ظاهر ميشود و اخطاری برای چرخش بازار است ثاقب ستاره 

  .شاهد افت قيمت باشيم  ثاقبميرود بعد از تشکيل ستاره 

 سایه پایينی بسيار(این کندل دارای سایه باالیی بلند حداقل دو برابر طول بدنه و بدون سایه پایينی ویا

این کندل بيان گر کمين و تجمع فروشندگان در محدوده سایه .رنگ بدنه اهميتی ندارد .ميباشد ) کوچک

کندل ميباشد و قدرت فروشندگان را نشان می دهد  این قدرت تا آنجایی است که کاهش قيمت را به بازار 

  .تحميل کردند

  

  

قيمت در برخورد با سطوح ) ن سایپا رایا(همانطور که در تصویر مشخص شده است در نمودار ولساپا 

تشکيل داده و سپس از حرکت صعودی به حرکت نزولی    shooting starفيبوناچی یک کندل ستاره ثاقب

 .تغيير مسير داده است 
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  ):Hanging man(مامور ادام 

و ميباشد اما در یک حرکت و یا روند صعودی تشکيل می شود Hammerاز نظر ظاهری شبيه کندل چکش 

در این کندل سایه پایينی حداقل دوبرابر بدنه است و رنگ بدنه اهميتی .اخطاری است برای کاهش قيمت

از این رو این کندل را مامور ادام ناميده اند که بعد از تشکيل این کندل خریدار در این محدوده به دار .ندارد 

 .اویخته خواهند شد 
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ریداران سهاوم ورنا بعد از تشکيل کندل مامور ادام توسط این در تصویر زیر مشاهده می کنيد که چطور خ

  .کندل به دار اویخته شده اند و قيمت سهامشان افت کرده است 
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  ):Harami(باردار

که اولی بلند قامت به عنوان مادر و شمع دوم دارای بدنه کوچک بعنوان جنين یا فرزند می شامل دو شمع 

در حرکت یا روند صعودی شمع مادر . ف حرکت یا روند است ظهور این الگو نشان توق.باشد 

رنگ شمع فرزند در این الگو  .است)نزولی(و در حرکت یا روند نزولی شمع مادر تو پر) صعودی(توخالی

در واقع در این الگو ميان قيمت باز .اما غالبا رنگ شمع مادر با رنگ شمع فرزند متفاوت است .اهميتی ندارد

  د گپ وجود داردشدن مادر و فرزن

  

) کراس هارامی(ریزش قيمت با تشکيل یک الگوی شمع بادار  ٢٣/٩/٨٩در نمودار نماد ونيکی در تاریخ 

  .متوقف گردیده و تغيير مسير داده و شروع به رشد کرده است 
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  ):Engulfing(پوشا

  :Bullish Engulfingپوشا مثبت 

زیرا  نشان دهنده هجوم و قدرت معامله گران در  یکی از قدرتمند ترین الگوهای شمع های ژاپنی است

رنگ این شمع در روند یا حرکت نزولی .این شمع با شمع قبلی معنی پيدا می کند .این محدوده است 

توخالی است و قيمت باز شدن از قيمت بازشدن شمع قبل پایين تر و قيمت بسته شمع باالتر از بسته 

  .کنيد  شمع ماقبل خود است به تصویر زیر دقت
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  Bearish Engulfing:پوشا منفی

در یک روند یا حرکت صعودی شکل ميگيرد وبصورت تو پر است قيمت باز شدن باالی قيمت باز شدن  

  .شمع قبل و قيمت بسته آن پایين قيمت بسته شمع ماقبل است 

رنگ  نکته ای که باید در این الگو مورد توجه قرار داد این است که رنگ شمع پوشا مخالف

  .شمع ماقبل خود است 
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ریال  ۴۶٠٠در نمودار شرکت سرمایه گذاری غدیر در تاریخ نوزدهم اردیبهشت امسال در محدوده قيمتی 

 ٣٩٠٠رشد قيمت با تشکيل یک الگوی پوشای نزولی متوقف گردیده و شروع به ریزش کرده و تا محدوده 

یک الگوی پوشای صعودی به حرکت صعودی خود ریال ادامه داشته اما مجددا دراین محدوده با تشکيل 

  .بازگشته است 

  

  ):Dark cloud cover(پوشش ابر سياه 

شامل دوشمع به ترتيب توخالی و تو پر ميباشد به دین ترتيب که قيمت باز شدن شمع  دوم باید باال تر از 

شش دهد و زیر آن درصد شمع ماقبل خود را پو ۵٠سایه کندل اول باشد و قيمت بسته شمع دوم باید 

  .این الگو در یک روند یا حرکت صعودی تشکيل ميشود . بسته شود 
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در نمودار زیر افت قيمت سهام  شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو را بعد از تشکيل الگوی 

  .پوشش ابر سياه را مشاهده می کنيد 
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  :رسوخ گر 

ین ترتيب که قيمت باز شدن شمع دوم باید پایين تر از شامل دو شمع به ترتيب توپر و توخالی ميباشد به د

درصد شمع قبل خود را پوشش دهد و در آن  ۵٠سایه شمع اول باشد و قيمت بسته  شمع دوم باید باید 

  .این الگو  در روند یا حرکت نزولی شکل می گيرد .محدوده  بسته شود 

  

  .دقت کنيد به رشد قيمت بعد از تشکيل این الگو  در نمودار خگستر 
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تا کنون با برخی از مهمترین الگوهای تک شمعی و دو شمعی آشنا شدیم  اکنون به معرفی الگوهای 

  .سه شمعی خواهيم پرداخت 

  ):Evening star(ستاره عصرگاهی

معامله . ستاره عصر گاهی در یک حرکت یا روند صعودی شکل ميگيرد که موجب کاهش قيمت می شود

الگو را با این نام می خوانند زیرا بعد از آن انتظار تاریکی و فرارسيدن شب را در بازار  گران  از این رو این

همانطور که در شکل مالحظه می کنيد قيمت بعد از یک شمع صعودی یک شمع کوچک باالتر می . دارند 

انی شمع و سپس شمع بعد  نزولی قدرتمند که بسته آن پایين تر از محدوده مي) معموال با شکاف( سازد

  .معموال تشکيل شمع سوم با افزایش حجم همراه است . صعودی است را  شکل می دهد
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حرکت صعودی .در شکل زیر آرایش الگوی ستاره عصر گاهی در نماد خگستر نمایش داده شده است 

  .قيمت بعد از تشکيل این الگو خاتمه یافته و حرکت نزولی آغاز گردیده 
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  :ستاره صبحگاهی 

ا برعکس الگوی ستاره عصر گاهی است در یک حرکت یا روند نزولی شکل ميگيرد و از این رو با این دقيق

  . نام می خوانندش چرا که انتظار افزایش قيمت و فرا رسيدن صبح و روشنایی را برای بازار دارند 

ع اول و دوم شکاف معموال بين شم(شمع اول تو پر یا نزولی قوی شمع دوم کوتاه و با فاصله  از شمع اول 

شمع سوم صعودی قدرتمند و بسته آن باالی محدوده ميانی ) قيمتی یا همان گپ را شاهد هستيم 

  .شمع اول است

  

  

  

در نمودار زیر قيمت در انتهای یک حرکت اصالحی با تشکيل الگوی ستاره صبح گاهی به روندصعودی خود 

  .ادامه داده است 
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ی از مهمترین الگوهای بازگشتی شمعهای ژاپنی آشنا شدیم اکنون به بررسی الگوهای تا کنون با برخ

  .ادامه دهنده خواهيم پرداخت 

  :الگوهای ادامه دهنده 

در ميان یک حرکت گاهی اوقات بازار یک .الگوهای ادامه دهنده در ميان یک روند یا یک موج شکل ميگيرند 

ود ادامه ميدهد که  با این  استراحت  آرایش این الگوها شکل استراحت کوتاه کرده و مجددا به حرکت خ

  .می گيرد و فرصتی مناسب و کم ریسک را برای معامله کردن فراهم ميکند 

١- Falling Three Methods: 

در یک حرکت یا روند نزولی بعد از تشکيل یک شمع قدرتمند نزولی سه شمع متوالی کوچک و 

سپس یک شمع به اندازه شمع اول تشکيل ميشود و قيمت به  تقریبا هم اندازه شکل می گيرد و

  .حرکت نزولی خود ادامه ميدهد به تصویر زیر دقت کنيد 

  

  

  

٢- Rising Three Method: 

در ميان یک حرکت صعودی بعد از تشکيل یک شمع قدرتمند صعودی سه شمع کوچک هم اندازه 

و قيمت به . اول تشکيل ميشود  معموال نزولی شکل می گيرد و شمع چهارم هم اندازه شمع

  .حرکت صعودی خود ادامه ميدهد 
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٣- Three Black Crows)یا سه کالغ سياه:( 

از این رو این الگو را به این نام می خوانند که نشان دهنده اخبار بد در بازار است و باعث ادامه 

کاهشی  و ساختار آن بدین صورت است که سه شمع.کاهش قيمت و حرکت نزولی خواهد شد 

با بدنه بزرگ و تقریبا مساوی پشت سر هم شکل ميگيرد که نشان از قدرت و تصميم راسخ 

این سه شمع باید نزدیک کمترین ) قيمت پایانی(بسته. فروشندگان برای کاهش قيمتها دارد 

  .قيمت خود باشد به تصویر زیر دقت کنيد 

ه این اتفاق رخ دهد ميتواند نقش به ندرت این الگو در سقف و پيک قيمتی شکل می گيردچنانچ

  .الگوی برگشتی را نيز ایفا کند 
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تصویر زیر مربوط به نمودار  شاخص کل است همانطور که مالحظه می کنيد بعد از تشکيل الگوی 

  .درصد را تجربه کرده است  ٩سه کالغ سياه  افتی در حدود 

  

  

  

۴- Three White Soldiers) سه سرباز سفيد:( 

سه کالغ سياه در ميان یک حرکت یا روند صعودی شکل ميگيرد و به معنی رونق  دقيقا برعکس

تصویر زیر دقت کنيد سه شمع قدرتمند پشت سر هم به .بازار و افزایش قيمت ها می باشد 

که نشان از قدرت .شکل گرفته و قيمت بسته شدن هر شمع  نزدیک باالترین قيمت خود است 

به ندرت این الگو در کف و پيک قيمتی شکل می گيرد چنانچه .دارد خریدارن و افزایش قيمت بازار 

  .در این محدوده تشکيل شود ميتواند نقش الگوی برگشتی را نيز بازی کند 
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در تصویر زیرتشکيل الگوی سه سر باز سفيد در نماد پردیس نشان داده شده است همانطور که 

 ١٧ه حرکت صعودی خود ادامه داده و یک رشد مشاهده می کنيد قيمت بعد از تشکيل این الگو ب

  .روز  تجربه کرده است  ١٠درصدی را در 
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۵- Downside Tasuki  )تاسوکی روبه پایين:( 

هستند و معموال ميان بسته شدن شمع اول و باز شدن شمع دوم  ) توپر(شمع اول ودوم  نزولی 

ه شکاف ميان دوشمع قبل را پر شمع سوم توخالی و صعودی است ک.شکاف قيمتی گپ وجود دارد 

دوشمع بزرگ نزولی نشان از قدرت فروشندگان در بازار دارد  و تشکيل شمع سوم نشان از .ميکند 

شناسایی سود توسط فروشندگان در این محدوده دارد که باعث پر شدن شکاف قيمتی ميشود 

  . ر ميدهدهمين صعود قيمت فرصت ورود مجدد به معامله گران را در جهت حرکت بازا

  

  

٦- Three Line Strike) سه خط حمله( 

بعد از سه شمع نزولی بزرگ و پشت سرهم  قيمت مجددا به محدوده باز شدن شمع اول باز 

این الگو یک سيگنال قوی برای ادامه روند محسوب نمی شود و .به شکل زیر دقت کنيد .ميگردد

  .استفاده به تنهایی از آن ریسک باالیی دارد 
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  :خطوط روند -۴بخش 

تهای  معامالتی چرا که موقعي.یکی دیگر از مهمترین و کاربردین ترین ابزار یک چارتيست خطوط روند است 

  .کم ریسک و پر بازده را در اختيار معامله گر قرار ميدهد 

  :طرز رسم صحيح یک خط روند 

را به هم  )  يح داده شده استدر مورد پيوت ها در جلسه دوم  آموزشی توض(هر گاه دو پيوت ماژور کف 

و برعکس هرگاه دو پيوت ماژورسقف . متصل کنيم و امتداد دهيم  یک خط روند صعودی  ترسيم کرده ایم 

بهتر است این دو پيوت فاصله زیادی .را بهم متصل کنيم و امتداد دهيم یک خط روند نزولی رسم کرده ایم 

  .از هم نداشته باشند 

 :وندشمایی از ترسيم خطوط ر

  

همانطور که مشاهده  .شکل زیر خط روند صعودی نمودار قيمت سهام مپنا با نماد رمپنا  را نشان ميدهد 

  .ماهه در یک روند صعودی قرار  گرفته است  ١٠می کنيد قيمت در یک بازه 
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ر که همانطو.شکل زیر خط روند نزولی نمودار قيمت سهام شرکت صدرا با نماد خصدرا  را نشان ميدهد 

ماهه در یک روند نزولی قرار دارد و با هر بار برخورد با این خط مجددٌا  13مشاهد ميکنيد قيمت در یک بازه

  .به ریزش خود ادامه داده است 
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  :نکاتی در خصوص خط روند 

 .هر چه تعداد برخورد به یک خط  روند بيشتر باشد اعتبار آن باالتر است  -١

 .ی تر باشد آن خط روند معتبر تر است هرچه زمان شکل گيری روند طوالن -٢

 .در جه نزدیک تر باشد محکم تر و معتبر تر خواهد بود  ۴۵هر چه  شيب خط روند به  -٣

 .در شرایط مناسب ميتوان بر روی خط روند اقدام به معامله نمود  -۴

در جلسات .(چنانچه شکست استاندارد  در خط روند رخ دهد ميتوان خالف روند وارد معامله شد  -۵

 )آتی به بررسی مفهوم شکست خواهيم پرداخت
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  :فرصتهای معامالتی در جهت روند  -۵بخش 

معموال در ميان راه روند ها قيمت  به استراحت پرداخته و بعد از کسب انرژی مجددًا به حرکت خود ادامه 

هستند ظاهر می ميدهد که این استراحت بصورت یک سری الگو که به الگوهای ادامه دهنده مشهور 

در ادامه به . گردند و فرصتهای معامالتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازند  

  .معرفی و بررسی این الگوها خواهيم پرداخت 

  

  :الگوهای ادامه دهنده 

 مثلث ها  -١

  :نوع مثلث اتفاق می افتد  ۴معموال در بازار 

 :مثلث  متقارن  -١ -١

  .انه روندهای صعودی و هم در ميانه روند های نزولی قابل شکل گيری استاین الگو هم در مي

ایجاد می ) مثلث( در این نوع مثلث  قيمت کفهای باالتر و سقفهای پایين تر در داخل دو خط همگرا

سه تماس در یک ضلع و دو (تماس  ۵الزم به ذکر است برای رسم  هر نوع مثلث به حداقل . کند 

هدف قيمت پس از خروج از مثلث را به دو شيوه می توان تعيين . نياز است)تماس در ضلع دیگر 

یک هدف مثلث می تواند به . نمود که قيمت به هر کدام سریعتر برسد هدف نهایی خواهد بود

همچنين . اندازه پهنای اوليه مثلث از محل خروج باشد که آن را با فلش نقطه چين نشان داده ایم

، محل برخورد ) خط نقطه چين(ترسيم کنيم  ١پایينی مثلث از نقطه  چنانچه خطی موازی ضلع

  . قيمت به این خط چين می تواند به عنوان هدف دیگر قيمت به شمار بياد
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ریال  یک توقف   ١٢٩٢درشکل زیر قيمت بعد از یک صعود قوی در یک بازه تقریبا دو ماهه از سطح 

متقارن قابل رویت است و بعد از شکست مثلث  و استراحت یک ماه داشته که بصورت یک مثلث

 )نماد خگستر.(ادامه داده است ٣٢٠مجددا به حرکت صعودی خود تا محدوده 

 

  

  

  

 :مثلث افزایشی -٢-١

چنانچه قيمت در داخل مثلث  . این الگو معموال در ميانه راه یک روند صعودی شکل می گيرد

در .یک مثلث افزایشی شکل گرفته است  سقفهای یکسان ولی کفهای باالتر  ایجاد کند در واقع

هدف اوليه این الگو را می توان به . شکل زیر شمای یک مثلث افزایشی نشان داده شده است

  .ميزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت 
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همانطور که در تصویر مشخص شده .شکل زیر مربوط به شرکت زامياد با نماد خزاميا ميباشد 

د قدرتمند یک توقف یک ماه ونيمه داشته و با هر بار برخورد با سطح قيمت بعد از یک صعو

ریال افت کرده اما در هر بار ریزش هر کف از کف  ٢٣٠٠ریال واکنش نشان داده و تا سطح ٢۶٠٠

 ٣۵۴٠قبلی باالتر بوده و در نهایت با خروج از ضلع باالیی مثلث به حرکت صعودی خود تا محدوده 

 .ادامه داده است 
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  :مثلث کاهشی -٣-١

چنانچه قيمت در داخل دو خط همگرا . این الگو معموال در ميانه راه یک روند نزولی شکل می گيرد

. کفهای مساوی اما سقفهای پایين تر ایجاد کند یک مثلث کاهشی شکل گرفته است ) مثلث(

  .هدف اوليه این الگو را می توان به ميزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت 

 

  

  

 :پهن شونده  مثلث -۴-١

این الگو که به ندرت در بازار اتفاق می افتد هم در ميانه روند های نزولی و هم ميانه روند 

معموال با خروج قيمت . های صعودی قابليت تشکيل دارد و شکل آن به صورت نمودار زیر است

 .از این منطقه قيمت در جهت روند قبلی به حرکت ادامه خواهد داد
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همانطور که مشاهد می .می باشد GBPUSDبه نمودار پوند به دالر با نماد شکل زیر مربوط 

کنيدقيمت در ميانه راه بعد از تشکيل الگوی مثلث پهن شوند به حر کت خود ادامه داده است 

.  

  

  

  

  

 

:مستطيل -٢  

هر گاه قيمت در ميان روند بين دوخط موازی افقی متوقف شود و شروع به نوسان کند یک الگوی 

با خروج قيمت از محدوده تراکمی در جهت روند قبلی می توان وارد .يل شکل گرفته است مستط

 .هدف الگو  برابر است با مقدار ارتفاع مستطيل بعد از شکست .معامله شد 
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ریال متوقف  ۶١٢٧قيمت در نمودار و معادن بعد از یک حرکت صعودی قدرتمند در  محدوده 

ل داده است سپس با شکست محدوده تراکمی این الگو گردیده و یک الگوی مستطيل تشکي

  .ریال ادامه داده است ٩٨٠٠به حرکت خود تا سطح 

  

  

 

 :پرچم ها  -٢

در مورد الگوهای ادامه دهنده گفته شد که قيمت برای ادامه روند در ميان راه متوقف شده و به 

هر ميشود اما گاهی استراحت می پردازد که این استراحت بصورت الگوهای مثلث یا مستطيل ظا

اوقات این استراحت  شامل اصالح قيمتی در درون الگو نمی شود و فقط قيمت در بعد زمان اصالح 

. می کند به عبارتی قيمت درجا ميزند که این الگوها بصورت پرچم ها  در نمودار ظاهر می شوند

حرکت بسيار تند و در واقع پرچم ها استراحت قيمت در بعد زمان هستند و معموال بعد از یک 

  .سریع در بازار اتفاق می افتند 

  

 :چهارگوش ١-٣

این نوع از پرچم ها بصورت یک مستطيل با شيب مالیم خالف جهت روند قبلی شکل می 

هدف قيمتی پرچم بعد از ). روند قبلی در اینجا یک حرکت سریع قيمتی می باشد.(گيرد 
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باشد که با فلش مشکی رنگ نماش  خروج از ناحيه مستطيل شکل به اندازه دسته پرچم می

  .داده شده است

 

 

شکل زیر مربوط به شرکت زامياد با نماد خزاميا می باشد که قيمت بعد از یک صعود شارپ از 

ریال را تجربه نموده و در این سطح بعد از  یک توقف  ١٧٧۴ریال تا سطح  ١٣۴۴محدوده 

ریال و هدف این  الگو ادامه  ٢۶۴٢طح روزه و ایجاد الگوی پرچم مجددا به صعود خود تا س٢٠

 .داده است 
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 :مثلث ٢-٣

و تفاوت آن با الگوی .این نوع از پرچم ها بصورت یک مثلث کوچک در ميان روند ظاهر می شود 

مثلث در اندازه آن است ، در الگوی مثلث شاهد اصالح قيمتی در درون الگو  هستيم اما در 

یکی دیگر از . کوچک شده و قيمت متراکم ميشود )ها کندل(الگوی پرچم  فقط اندازه بارها 

تفاوتهای مثلث و پرچم در هدف قيمتی آنها نيز می باشد،در الگوی پرچم بعد از خروج از ناحيه 

از محل خروج ) با فلش مشخص شده است(مثلثی شکل، هدف قيمت به اندازه دسته پرچم

  .است

 

  

با نماد ومعادن می باشد همانطور که مشاهد تصویر زیر مربوط به شرکت توسعه معادن فلزات 

ميکنيد قيمت بعد از حرکت سریع یک الگوی پرچم تشکيل داده و سپس با شکست این الگو 

این توقفها در ميان حرکت قيمت در واقع یک فرصت خرید و .به حرکت خود ادامه داده است 

  .ورود به سهم برای معامله گران می باشد 
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 :کنج ها  -٣

 

ی از اصالحات در بازار اتفاق می افتد که هم به لحاظ قيمت و هم به لحاظ زمان از مثلث نوع دیگر

ها بزرگتر هستند اما از نظر ظاهری بسيار شبيه مثلث متقارن  می باشند چرا که در درون دو خط 

این الگو هم در ادامه روند . این  الگو  به الگوی کنج مشهور می باشد . همگرا تشکيل می شوند 

معموال اگر الگو در ادامه روند صعودی شکل . نزولی و هم در ادامه روند صعودی شکل می گيرد 

بگيرد سر کنج به سمت پایين می باشد  و اگر در ادامه روند نزولی باشد سر کنج به سمت باال 

بعد از شکسته شدن کنج، قيمت در راستای روند قبل از کنج به حرکت خود ادامه می . خواهد بود

  .هدد
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شکل زیر مربوط به شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با نماد وصنعت می باشد که قيمت یک 

الگوی کنج شکل داده و انتظار ميرود با شکست ضلع باالیی این الگو  قيمت به حرکت صعودی 

  .خود ادامه دهد 

  

  

 

 

  :سروشانه   -۴

ده روند و برگشتی مطرح  است اما در واقع شهرت الگوی سروشانه بعنوان یک الگوی خاتمه دهن

برخی اوقات بعنوان الگوی ادامه دهنده نيز مطرح است با این تفاوت که نحوه شکل گيری آن بعنوان 

هدف این الگو را ميتوان .الگو با شکستن خط گردن کامل مشود .یک الگوی ادامه دهنده متفاوت است 

  .اد به ميزان فاصله سر تا خط گردن بعد از شسکت قرار د
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در شکل زیر نمودار تغييرات قيمت طال نشان داده شده است همانطور که در تصویر مشخص گردید قيمت 

یک الگوی سروشانه ادامه دهنده را تکميل کرده و بعد از  ٢٠١٠اپریل  ١۶تا  ٢٠٠٩دسامبر سال  ٢٣از 

دالر را در هر اونس  ١٢۴٠تا  ١١٢٠دالر از قيمت  ١٢٠شکست خط گردن و پول بک با آن تقریبا  یک صعود 

  .تجربه کرده است 

   

  

  

  

  

  

  :جمع بندی الگوهای ادامه دهنده 

  .این الگوها در ميان یک روند اتفاق می افتند  -١

تشکيل این الگوهای فرصتهای معامالتی کم ریسکی را در جهت روند برای معامله گر فراهم می  -٢

  .کنند

  .شمگيری پيدا می کند هنگام خروج و شکست الگو حجم معامالت افزایش چ -٣

  .هدف الگوی مثلث و مستطيل برابر با ارتفاع این الگوها می باشد  -۴

  .آن می باشد )حرکت ماقبل (هدف الگوی پرچم برابر با ميزان دسته  -۵

 .هدف الگوی سروشانه برابر یا ارتفاع سر تا خط گردن است  -۶

 .شود به ندرت قيمت خالف جهت روند از الگو های ادامه دهنده خارج می  -٧

 .خروج قيمت خالف جهت روند در مثلث متقارن نسبت به بقيه الگوها مرسوم تر است  -٨
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  :الگوهای برگشتی  -۶بخش 

بدیهی است روندهای که در بازار شکل می گيرند تا ابد ادامه نخواهد نداشت و در یک محدوده قيمتی 

یعنی روند صعودی به روند نزولی  تغيير مسير خواهند داد اما قبل از این که قيمت بخواهد تغيير روند بدهد

و روند نزولی به روند صعودی تبدیل شود اشکال و الگوهای خاصی در چارت و نمودار قيمت شکل می 

  .این الگوها را الگوهای برگشتی ميگویند .  گيرد که بعنوان اخطار برگشت به حساب می آیند 

در ادامه به معرفی و بررسی این .ر خود خاتمه دهند همواره انتظار ميرود روندها با یکی از این الگوها به کا

  .الگوها می پردازیم

  :سروشانه -١

در انتهای روندها گاهی شکلی .بهترین مهمترین و مشهورترین الگوی برگشتی الگوی سروشانه است 

به ).دارند  در یک راستا قرارAوEمعموال (قرار ميگيرند  EوAباالتر از ماژور cبصورت زیر ظاهر ميشود که ماژور 

الگو زمانی تکميل ميشود که خط گردن .این فروم شکل گرفتن قيمت الگوی سروشانه سقف گفته ميشود 

چنانچه برعکس این الگو در یک روند نزولی شکل بگيرد الگوی سروشانه معکوس یا سر و .شکسته شود 

  .شانه کف ناميده ميشود و نشانه ای از اتمام روند نزولی است

  

سر و شانه بعد از شکسته شدن خط گردن، هدف به اندازه فاصله سر تا خط گردن از محل در الگوی 

  .شکسته شدن می باشد

در شکل زیر نمودار سهام شرکت صندوق بازنشستگی کشوری با نماد وصندوق نمایش داده شده است 

قيمت حداقل به  که قيمت در انتهای یک روند نزولی یک الگوی سروشانه معکوس شکل داده انتظار ميرود

  .اندازه ارتفاع سر تا خط گردن رشد کند 
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که قيمت بعد از .در شکل زیر نمودار سهام شرکت آتيه دماوند با نماد و آتی نمایش داده شده است 

  .در صدی را تجربه کرده است  ۵٠تشکيل الگوی سرو شانه یک نزول 
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  :سقف دو قلو -٢

عود از ساختن سقف جدید ناکام ميماند در واقع یک شرط روند هنگاميکه قيمت در انتهای یک روند ص

زیر سوال رفته و نشان از عدم تمایل و قدرت بازار برای صعود بيشتر قيمت )تشکيل سقف باالتر (صعودی 

دارد و هنگاميکه  آخرین سطح حمایتی شکسته می شود تمایل و قدرت بازار برای فروش را نمایان ميکند 

هدف این الگو برابر است با فاصله دو . صت معامله فروش و یا بستن معامله خرید باشد که ميتواند یک فر

  .خط موازی 

  

در شکل زیر نمودار سهام شرکت ایران خودرو با نماد خودرو نمایش داده شده است که قيمت در انتهای 

و شروع به ریزش یک روند صعودی بعد از تشکيل الگوی سقف دو قلو به روند صعودی خود خاتمه داده 

  .کرده است 
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  :کف دوقلو  -٣

این الگو دقيقا برعکس الگوی سقف دوقلو است در انتهای یک روند نزولی شکل ميگيرد و با شکست 

  .آخرین سطح مقاومتی تکميل ميشود  

  

  

شپاکسا  این نمودار مربوط به شرکت پاکسان با نماد.نمودار زیر مثالی از الگوی کف دو قلو را نشان ميدهد 

می باشد که قيمت در انتهای یک روند نزولی یک الگوی کف دوقلو شکل داده و سپس شروع به صعود 

  .کرده است 
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  :سقف و کف سه قلو  -٤

چنانچه قيمت بجای دو تماس در سطوح حمایت  در روند نزولی و سطوح مقاومت در روند صعودی،  سه 

  .يده ميشود تماس داشته باشد الگو کف یا سقف سه قلو نام
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  :شکست خط روند  -  ٧بخش 

  

حال این سوال مطرح است که  روندهای تشکيل شده در بازار تا کجا ادامه خواهد داشت و چه زمان باید 

  .انتظار چرخش قيمت  و شکست خط روند را داشت 

  :اهر می شود قبل از اینکه قيمت بخواهد تغيير روند بدهد  یکی از  عالئم زیر  در چارت ظ

  

 .در روند صعودی سقف جدید شکل نمی گيرد  -١

 

  

 

 . در روند نزولی کف جدید شکل نمی گيرد -٢
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 .یک الگوی برگشتی تشکيل می شود  -٣

  .واگرایی ایجاد می شود  -۴

اما قبل از اینکه به بحث در خصوص الگوهای برگشتی و واگرایی ها بپردازیم بهتر است کمی بيشتر در 

  .کنيم خصوص شکست صحبت 

  

  :شرایط شکست استاندارد 

 . قيمت باید به سطح مورد نظر حمله ور شود -١

موجی که در حال شکست سطح است نباید کند تر از موج . موج شکست باید شارپ و تيز باشد  -٢

 .ماقبل خود باشد 

 .هنگام شکست حجم  معامالت باید باال باشد  -٣

 .د بهتر است فاصله دو ماژور متوالی آخر از هم کم باش -۴

 .یا کندل قدرتمند شکسته شود  long barسطوح باید با یک  -۵

 .قيمت باید پشت سطح مورد نظر بسته شود  -۶

معموال بعد از شکست هر سطح قيمت یک بار دیگر آن سطح را مورد آزمایش قرار ميدهد که به آن  -٧

 .می گویند   RETESTیا  پول بک
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  :مفهموم شکست  -  ٨بخش 

قاومت و خط روند را مطرح کردیم و گفته شده یکی از بهترین فرصتهای تاکنون مفاهيم سطوح حمایت و م

اما گاهی شکست این سطوح نيز فرصتهای .معامالتی در بازار در محدوده این سطوح ایجاد می شود 

برای اینکه بتوانيم با شکست این سطوح وارد .معامالتی مناسبی را برای معامله گران فراهم ميکند 

  .باید با شکست استاندار آشنا شویم تا نویزهای بازار مارا دچار اشتباه نکند معامله شویم ابتدا

  :شرایط یک شکست استاندارد 

 .قيمت باید به سطح موردنظر حمله ور شود  -١

 .بهتر است موج شکست از موج ماقبل خود تندتر باشد  -٢

 .موج شکست باید شارپ و تيز باشد  -٣

 .ورت بگيرد شکست یک سطح باید باحجم معامالت باال ص  -۴

 .بهتر است فاصله دو ماژور متوالی آخر از هم کم باشد  -۵

 .یا یک کندل قدرتمند شکسته شود  long barسطوح باید با  -۶

 .قيمت باید پشت سطح موردنظر بسته شود وخود را تثبيت کند  -٧

بعد از شکست هر سطح قيمت یک بار دیگر آن سطح را مورد آزمایش قرار ميدهد که به آن  معموال -٨

 .می گویند   RETESTیا  پول بک

این محرک ميتواند یک الگو قيمتی مانند .بهتر است قيمت با یک محرک سطح مورد نظر را بشکند  -٩

 .الگوهای برگشتی باشد و یا یک الگوی اندیکاتوری مانند واگرایی با اندیکاتور باشد 

وها بهتر است شرایط کليه الگوهای که تا کنون مطرح شده هنگام شکست سطوح برای تکميل الگ -١٠

 .باال را داشته باشند 
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:شکست خط روند   

این شکست باید بایکی از .با شکست خط روند ميتوان وارد معامله در جهت عکس روند جاری بازار شد 

  .شرایط زیر همراه باشد 

  عدم تشکيل سقف جدید در روند صعودی -١

  

  

  

 

  

همانطور که مشاهده .د دکيمی نشان داده شده است در زیر نمودار سهام شرکت کيم دارو با نما

ناکام مانده و ) باالتر (می کنيد قيمت در آخرین واکنش خود به خط روند از تشکيل سقف جدید

نشان ار ضعف خریداران در این محدوده قيمتی دارد و با شکست خط روند صعودی عمال  روند 

  .صعودی قيمت به پایان رسيده است 
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  ل کف جدید در روند نزولی عدم تشکي-٢

  

  

قيمت نتوانسته کف . در شکل زیر نمودار تغييرات قيمت جهانی فلز آلومنييوم را مشاهده می کنيد 

جون در مدت  ١تا  ٢٠١١می سال  ٢۵جدید ایجاد کند و خط روند نزولی خود را شکست و از تاریخ 

  .درصد صعود را تجربه کرده است  ۶روز  ۶
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بيشتر خواهيم  در بخش اندیکاتورها به بررسی(با واگرایی با اندیکاتورها شکست همراه -٣

  )پرداخت 

  .واگرایی به حالتی گفته ميشود که  سقف و کف قيمت و اندیکاتور در تناقض با یکدیگر باشند 

در قيمت فراتر رفته ولی در اندیکا تور نتوانسته فراتر از سقف  Aاز سقف Bدر شکل زیر سقف 

Aالت را واگرایی معمولی ميگویند بروداین ح.  

  

  

  

  

  

  

قرار  Aباالتر از کف Bپایين تر رفته اما در اندیکا تور کف Aدر قيمت از کف Bدر شکل زیر نيز کف 

  گرفته است 
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خط روند صعودی خود با یک واگرایی با  ٢٠١١در شکل زیر قيمت شکر در تا ریخ دوم فوریه سال 

  .درصد افت کرده است   ٣٦ی همان سال در حدود شکسته وتا ماه م RSIنشانه گر 

  

نمودارزیر تغييرات قيمت سهام شرکت کویر تایر با نماد پکویر را نشان ميدهد قيمت با یک واگرایی معمولی 

  .خط روند صعودی خود را شکسته وبعد از پول بک شروع به ریزش کرده است RSIبا اندیکاتور 
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  :آشنایی با فيبوناچی  -  ٩بخش 

پيرامون ما همواره پر از اسرار و رمزو زار است و بشر همواره به دنبال کشف این رموز بوده و بدون  دنيای

  .شک دنيای  اعداد و ریاضی  شاه کليد قفل این رموز بوده است 

  فيبوناچی کيست ؟

) Fibonacci(یا به عبارت مشهورتر لئوناردو فيبوناچی ) Leonardo da Pisa: به ایتاليایی(لئوناردو دا پيزا 

خدمت بزرگ لئوناردو پيزایی به  .در شهر پيزا متولد شد ١١٧۵ترین ریاضيدانان اروپا در سال  یکی از بزرگ

دانش در این بود که برای نخستين بار دانشمندان اروپایی را با جبر و دستگاه عدد نویسی هندی آشنا 

  .اما شهرت وی برای کشف سری اعداد مشهور فيبوناچی است  .کرد

  سری فيوناچی چيست ؟

حلي ارائه داد که  براي حل مساله مطرح شده راه ١٢٢۵پديا آمده، فيبوناچی در سال  آه در ويكي چنان

در سری . جواب آن یک سري اعداد شد و به احترام او اين سري اعداد را سري فيبوناچي نامگذاري کردند

برای مثال چند عدد ابتدای سری . دفيبوناچی هر عدد از جمع دو عدد ماقبل خود به دست می آی

  :فيبوناچی به شکل زیر می باشد

1, 1, 2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,…..  

می رسيم و در  ٠.۶١٨در سری فيبوناچی هر گاه هر عدد را بر عدد بعدی تقسيم نمایيم به عدد تقریبی 

و به همين صورت از  .می رسيم ٠.٣٨٢صورت تقسيم هر عدد به دو عدد بعد از خود به عدد تقریبی 

این سه نسبت را نسبتهای . را خواهيم داشت ٠.٢٣۶تقسيم هر عدد به سه عدد بعد از خودش نسبت 

را نيز اضافه نموده و از آنها در یافتن برخی  ٠.٧٨۶و  ٠.۵اصلی فيبوناچی می گویند که به آنها دو نسبت 

 .نقاط کليدی در بازارهای مالی استفاده می کنند

  .ه کاربرد اعداد سری فيبوناچی در بازارهای مالی می پردازیمدر ادامه ب

  کاربردهای فيبوناچی ؟

یکی از هنرهای یک معامله گر با تجربه انتخاب نقاط ورود مناسب می باشد چرا که ضمن جلوگيری از ورود 

. يدهد به معامالت فرسایشی انتخاب معامالت با نسبت ریسک به بازدهی کمتر را در اختيار وی قرار م

ابزار فيبوناچی ریتریسمنت و اکسپنشن دو ابزاری هستند که  این امکان را به معامله گر ميدهند تا بتواند 

  .با درصد باالیی انتهای اصالحات بازار را شناسایی کند 

کاربرد فيبوناچی به اینجا ختم نمی شود و در محاسبه اهداف قيمتی به کمک معامله گر آمده و توسط 

  .و اکسپنشن  با دقت باال اهداف قيمتی یک روند را شناسایی ميکند اکستنشن 
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  :فيبوناچی ریتریسمنت 

پيش از .همان طور که از اسمش مشخص است بازگشتهای قيمت یا همان اصالحات را محاسبه می کند 

ا فراهم این گفته شد که روند ها از برایند موجهای صعودی یا نزولی شکل ميگيرند این ابزار این امکان ر

در .ميکند که  انتهای موج نزولی را در روند صعودی و انتهای موج صعودی در روند نزولی را شناسایی کنيم 

واقع تعقيب کنندگان روند به این سطوح اهميت خاصی ميدهد همين امر موجب می شود این سطوح به 

  .حمایت و مقاومت قدرتمندی تبدیل شوند 

   ٧٨.۶% - ۶١.٨% - ۵٠% - ٣٨.٢%-٢٣.۶%ند از سری فيبوناچی ریتریسمنت عبارت

  .اصالحات قيمت در یک حرکت صعودی بصورت زیر مفروض است 

  

  :همچنين در یک حرکت نزولی بصورت زیر 
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در شکل زیر نحوه انتخاب ابزار و رسم آن در نرم افزار آراد تریدر نشان داده شده است همانطور که 

درصد واکنش نشان داده و بعد از آن  ۶١.٨م وصندوق به سطح  مشخص شده است  قيمت در نمودار سها

  .درصد دقت کنيد  ۵٠و٣٨.٢به واکنش جزیی قيمت به سطوح . تغيير جهت داده است 

  

  

  :فيبوناچی اکستنشن 

ج یا حرکت اصالحی قيمت مجددا به حرکت خود ادامه ميدهد اما این حرکت تا کجا معموال با پایان یافتن مو

این ابزار به ما این .ادامه خواهد داشت ؟با کمک ابزار فيبوناچی اکستنشن ميتوان به این سوال پاسخ داد  

تظار بدین صورت که ان.امکان را ميدهد که گستردگی حرکت قيمت را بعد از حرکت اصالحی محاسبه کنيم 

واکنش نشان داد تا نسبت نظير آن در  ميرود قيمت به هر سطحی از سطوح فيبوناچی ریتریسمنت که

  .اکستنشن موج مربوطه حرکت کند 

  نسبتهای متناظر 

  هدف-------------------------اصالح 

38.2 261.8% 

50% 200% 

61.8% 161.8% 

78.6% 127.0%  
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درصد به اصالح خود پایان داد و  ٣٨.٢یک تصحيح به اندازه  به عنوان مثال در صورتی که قيمت بعد از

درصد اکستنشن رشد نماید و به همين ترتيب برای سایر  ٢۶١.٨برگشت نمود انتظار داریم در برگشت تا 

به شکل ١٠٠قرار دارند و نسبتهای اکستنشن باالی  ١٠٠تا  ٠درواقع نسبتهای ریتریسمنت بين . نسبتها

  .زیر دقت کنيد 

  

ای ترسيم فيبوناچی اکستنشن کافيست بعد از انتخاب همان فيبو ریتریسمنت جای کليک اول و کليک بر

همانطور که مشاهده می کنيد قيمت در نمودار سهام حمل و نقل توکا با نماد حتوکا .دوم   را عوض کنيد 

فته و در تاریخ دوباره حرکت صعودی خود را از سر گر٢١/۴/٨٩درصدی در تاریخ ٧٨.۶بعد از یک اصالح 

  .درصد رسيده است  ١٢٧.٠به نسبت متناظر خود ١٨/٧/٨٩
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  )پروجکشن:(فيبوناچی اکسپنشن 

این ميزان .اضافه ميکند Cرا محاسبه کرده و به انتهای ABکاری که این ابزار انجام ميدهد اندازه حرکت 

است این ابزار نياز به تعيين سه  بدیهی. ویا ضریبی از نسبتهای فيبوناچی باشد ABميتواند برابر با حرکت 

از این ابزار ميتوان هم برای شناسایی انتهای اصالحات بازار استفاده کرد هم برای . نقطه از قيمت را دارد 

همچنين یکی از ابزارهای اصلی برای تحليل الگوهای هارمونيک و تعيين اهداف .تعيين اهداف قيمتی 

  .امواج اليوت  ميباشد 
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ن ابزار کافيست بعد از انتخاب از قسمت ابزارها در نرم افزار آرادتریدر بر روی نقاط مورد نظر برای رسم ای

همانطور که در تصویر مشاهده ميکنيد قيمت در نمودار سهام درخشان تهران با .سه کليک متوالی کنيد 

  .ست یا همان اکسپنشن      واکنش نشان داده و تغيير مسير داده ا١٠٠Appنماد پدرخش به 
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  :ترکيب ریتریسمنت و اکسپنشن

از انجایی که معموال اصالحات بازار سه موجی هستند برای تعيين محدوده اصالح قيمتی ميتوان ابزار 

فيبوناچی اکسپنشن را با فيبو ناچی ریتریسمنت ترکيب کرد و از اشتراک این دو به منطقه مناسب تری 

  . دست یافت 

سایپا آذین با نماد خاذین نشان داده شده است همانطور که در شکل در شکل زیر قيمت سهام شرکت 

فيبوناچی  ١٠٠تالقی .خود از یک حرکت سه موجی تشکيل شده است BCمشخص شده حرکت 

فيوناچی ریتریسمنت سطح محکم مقاومتی ایجاد کرده و قيمت را وادار به واکنش کرده  ٧٨.۶اکسپنشن و 

  .است 

یک فيبوناچی ریتریسمنت ترسيم کرده ایم و یک بار  ABک بار برای حرکت یCبرای مشخص کردن  محدوده 

  .فيبوناچی اکسپنشن را ترسيم کرده ایم  abcبين نقاط 
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  :ترکيب اکسپنشن و اکستنشن 

همچنين برای تعيين هدف بجای یک نقطه ميتوان یک محدوده را در نظر گرفت برای این کار کافيست از 

  . کستنشن استفاده کرداشتراک ميان اکسپنشن و ا

را رسم می کنيم محدوده اشتراک نسبتهای متناظر را ABCرا و یک بار اکپنشن ABیک بار اکستنشن موج 

  .ميتوان هدف قيمتی در نظر گرفت 

در شکل زیر تغييرات قيمت  سهام شرکت سایپا با نماد خساپا نشان داده شده است همانطور که 

ریال افت کرده پس  ١٢١١ریال تا ١٧٨۴اصالح کرده است و قيمت از  راABحرکت  ۶.BC٧٨مشاهده ميکنيد 

اکستنشن یا ١٢٧.٠انتظار داریم چنانچه قيمت آهنگ صعودی به خود بگيرد تا نسبت متناظر خود یعنی 

ریال مشخص ميگردد ميتوان از  ٢٠٧٠تا  ٢٠٠٠اکسپنشن حرکت کند با ترسيم هر دو ابزار محدوده  ١٢٧.٠

وان هدف قيمتی استفاده کرد که قيمت هم  این محدوده را لمس کرده است  این محدوده به عن

  ) .نسبتهای اضافی برای وضوح بيشتر حذف گردیده (
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  :حجم معامالت  -  ١٠بخش 

حجم معامالت به . حجم معامالت همواره به عنوان یک اندیکاتور و نشانه گر مورد توجه معامله گران بوده 

  . مانی مشخص گفته می شود ميزان معامالت در یک بازه ز

حجم معامالت سنگين تر نشان .حجم معامالت شدت یا همان فشار پنهان شده در قيمت را نشان ميدهد 

بررسی ميزان فشار خرید و فروش تحليلگران همواره ميتوانند با . فشار بيشتر یا تمایل بيشتر بازار است 

  . ندقدرت و تمایل بازار را در خرید یا فروش بهتر بسنج

حجم معامالت در . و به جمع بندی برای  قدرت و ادامه حرکت و یا عدم قدرت و برگشت قيمت برسند 

جهت روند باید افزایش یابد و در جهت عکس آن کاهش در غير این صورت اخطاری برای عدم ادامه روند 

  .است 

  .در واقع ميان حجم معامالت و روند نمی باید واگرایی اتفاق بيافتد 

  :م معامالت تایيدی برای شکست حج

 تصميم راسخ اکثریتشکست کليه سطوح و خطوط در بازار باید با حجم باال اتفاق بيافتد که نشان دهنده 

  .بازار برای شکست آن سطح باشد 

  .معموال حجم معامالت قبل از قيمت تغيير می کند 

  :حجم معامالت به عنوان تریگر و تایيد تحليل

حجم .زرگ معامله گران چگونگی از اطالع صحت تحليل و پيشبينی خود در بازار است یکی از چالشهای ب

معامالت یکی از بهترین نشانگر ها برای تایيد تحليل است بدین ترتيب که با زیر نظر داشتن  تغييرات و 

خطا را به  تحرکات حجم معامالت در محدوده مورد نظر ميتواند عالقه مندی بازار را به این محدوده سنجيد و

  .حداقل رساند 
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  :اندیکاتورها -  ١١بخش 

بعد از توضيح درباره مباحثی مثل خطوط روند، الگوهای قيمتی ، الگوهای کندل استيک و غيره در ادامه 

  . سلسه مباحث آموزشی تحليل تکنيکال، به معرفی مبحث اندیکاتور ها در تحليل تکنيکال خواهيم پرداخت

ه با اعمال یک سری روابط ریاضی مشخص بر روی قيمت سهم و حجم اندیکاتورها ابرازی هستند ک

) نوسان نماها(در کنار مبحث اندیکاتور ها همواره به واژه ای به نام اسيالتورها . معامالت، شکل می گيرند

اسيالتور در حقيقت نوع خاصی از اندیکاتورها هستند که همواره بين دو سطح ثابت . هم اشاره می شود

  .کنند و نام آنها هم به خاطر همين ماهيت نوسانی به صورت نوسان نما انتخاب شده استنوسان می 

امروزه تعداد بيشماری اندیکاتور در تحليل تکنيکال معرفی و ارایه شده است و روز به روز نيز بر تعداد این 

تور مهم و کاربردی ما در ادامه مباحث خود سعی خواهيم کرد به چند اندیکا. اندیکاتور ها اضافه می شود

  .بسنده کنيم

  

  )Moving Average(ميانگين متحرک -١

ميانگين های متحرک یکی از ابتدایی ترین و ساده ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحليل تکنيکال می 

اگر ميانگين متحرک . قيمت قبلی سهم به دست می آید   nميانگين متحرک از ميانگين گيری از . باشند

روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه  nیم فریم روزانه استفاده شود آنگاه ميانگين گيری بر روی در تا

پس با تغيير تایم فریم شکل ميانگين متحرک نيز . ماه قبلی اعمال می شود  nاستفاده شود ميانگين روی 

  .متفاوت خواهد شد 

. انگين های متحرک متفاوتی داشته باشيماز طرف دیگر نوع ميانگين گيری نيز سبب خواهد شد تا ما مي

به طور مثال اگر از ميانگين حسابی استفاده کنيم آنگاه اندیکاتور به دست آمده را ميانگين متحرک ساده 

)Simple Moving Average ( یا به طور اختصاریSMA و اگر از ميانگين نمایی استفاده کنيم . می نامند

. می نامند EMAیا به اختصار ) Exponential Moving Average(ک نماییآنگاه اندیکاتور را ميانگين متحر

  .انواع دیگری نيز از ميانگين های متحرک وجود دارد که ما در مبحث خود به همين دو نوع اکتفا می کنيم 

  :کاربردها

. نگين های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی می باشدیکی از ابتدایی ترین کاربردهای ميا

در . قبال در معرفی سطوح حمایتی و مقاومتی این سطوح را به صورت خطوط افقی و صاف تعریف کردیم

اینجا باید اضافه نمایيم که ميانگين متحرک که به صورت خطوط انحنا دار ظاهر می شود هم قابليت ایفای 

روزه برای طال را  ١۵٠به شکل زیر که ميانگين متحرک ساده . ایت و مقاومت را داردنقش به صورت خط حم

  .نشان می دهد توجه کنيد
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به محل برخورد قيمت به فلشهای آبی رنگ دقت کنيد و ببينيد که منحنی چگونه به صورت یک ناحيه 

  .حمایتی قوی عمل نموده است

گين متحرک ساده به صورت ناحيه حمایتی عمل نموده همچنين به شکل زیر توجه کنيد که چگونه ميان

 است و پس از اینکه این ناحيه حمایتی در محل دایره قرمز رنگ به سمت پایين شکسته شده است در

  .برگشت و در محل فلش قرمز رنگ به ناحيه مقاومتی تبدیل شده است

  

ایتی و مقاومتی عموما از ميانگين توجه کنيد که در استفاده از ميانگين های متحرک به صورت نواحی حم

؛ اعداد پرکاربردتری در این ٢٠٠،  ١۵٠،  ١٠٠همچنين اعدادی نظير . متحرک ساده استفاده می شود

روزه خاصی را پيدا   nهر چند که می توان با روش سعی و خطال ميانگين های متحرک . زمينه می باشند

  . ن نشان داده استکرد که  در طول زمان، قيمت واکنشهای زیادی به آ

یکی دیگر از روشهای استفاده از ميانگين های . ما کاربرد این اندیکاتور منحصر به مورد فوق نمی شودا

در این روش دو ميانگين متحرک با دوره های زمانی . متحرک، استفاده همزمان از دو ميانگين می باشد
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يانگين متحرک با دوره زمانی کوچکتر ميانگين در این شرایط هرگاه م. مختلف بر روی نمودار رسم می گردد

متحرک با دوره بزرگتر را به سمت باال قطع نماید به معنی احتمال صعود در بازار می باشد و هر گاه عکس 

این قضيه رخ دهد، یعنی ميانگين متحرک با دوره زمانی کوچکتر، ميانگين با دوره بزرگتر را به سمت پایين 

در این روش، هم می توان از ميانگين متحرک ساده و .تمال آغاز نزول می باشدقطع نماید  به معنی اح

به عنوان یک نمونه کاربردی از این روش، به شکل زیر که . هم از ميانگين متحرک نمایی استفاده نمود

  :مربوط به نمودار نفت است توجه کنيد

 

 

 

که  ۵٠یک ميانگين متحرک با دوره زمانی  .در این نمودار از دو ميانگين متحرک ساده استفاده شده است

که با رنگ آبی ترسيم  ٢٠٠با رنگ قرمز بر روی نمودار رسم شده و یک ميانگين متحرک با دوره زمانی 

مشاهده می کنيد که چطور بعد از اینکه در محل نقطه چين اول ميانگين متحرک با دوره کوتاه . شده است

ه طوالنی تر یعنی منحنی آبی را به سمت پایين قطع کرده است یک تر یعنی منحنی قرمز، ميانگين با دور

ریزش ، هر چند مختصر، داشته ایم و در محل نقطه چين دوم هنگامی که عکس این موضوع اتفاق افتاده 

  .دالری را در قيمت نفت شاهد بوده ایم ٣٠است یک صعود 

:چند نکته در مورد ميانگين های متحرک قابل ذکر است  

ینجا به دو کاربرد ميانگين های متحرک اشاره شد، با این وجود روشهای دیگری نيز در استفاده از در ا -١

  . این ميانگين ها وجود دارد  که ذکر همه آنها در این مجال نمی گنجد
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استفاده از ميانگين های متحرک به تنهایی و به روشهایی که در باال اشاره شد ممکن است در برخی  -٢

بهتر است مانند خيلی از ابزار دیگر تحليل تکنيال، استفاده از . الهای اشتباهی به ما بدهدموارد سيگن

  .ميانگين ها را به تنهایی معيار تصميم گيری قرار ندهيم و آن را در کنار سایر ابزار به کار ببریم

نوع ميانگينی و با  اینکه وقتی اشاره به استفاده از ميانگين متحرک برای کاربردی می شود باید از چه -٣

به . تنظيمات  چند روزه استفاده کرد تا حد زیادی بستگی به نوع داده ای که آن را تحليل می کنيم دارد

روزه در نمودار طال به عنوان یک ناحيه حمایتی  ١۵٠طور مثال هنگامی که دیده می شود ميانگين متحرک 

در . هام بازار تهران نيز به همين صورت عمل کندقوی عمل می کند لزومی ندارد که همين ميانگين برای س

برای . اینگونه موارد بهترین راه، استفاده از روش سعی و خطا در به دست آوردن روش بهينه می باشد

مثال اگر قصد داریم ببينيم که یک ميانگين متحرک در نمودار سهام آیا می تواند به عنوان سطح حمایتی 

تنظيمات به ميانگين متحرکی برسيم که قيمت در طول زمان بيشترین واکنش  عمل کند می توانيم با تغيير

برای نمونه به نمودار زیر که قيمت سهام بانک ملت را نشان می دهد توجه . را به آن نشان داده است

دقت کنيد که چگونه اینبار یک ميانگين ) نمودار با اعمال افزایش سرمایه و سود نقدی می باشد.(کنيد

  .روزه به عنوان سطح حمایتی عمل کرده است ١١٠متحرک 
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  :MACDاندیکاتور  -٢

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسيالتورها قرار می گيرد چرا که 

نحوه شکل گيری این اندیکاتور هم با استفاده از . همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است

روزه نمایی را از  ٢۶به این صورت که اگر مقادیر یک ميانگين متحرک .ين های متحرک می باشدميانگ

  :روزه نمایی برای یک سهم کم نمایيم اندیکاتور شکل گرفته مکدی خواهد بود ١٢مقادیر ميانگين متحرک 

MACD=12 EMA-26 EMA 

یکی نمودار خط سيگنال . شود در کنار نمودار اصلی مکدی همواره دو منحنی دیگر نيز استفاده می

)signal line (و دیگری نمودار هيستو گرام)MACD histogram .( خط سيگنال خود تشکيل شده از ميانگين

. روزه مک دی و نمودار هيستوگرام تفاوت بين مکدی و نمودار خط سيگنال می باشد ٩متحرک نمایی 

در شکل زیر نمودار .نين خط سيگنال می باشدمعموال در تحليلها تمرکز ما بيشتر بر روی مکدی و همچ

  . سهم خبهمن را همراه با اندیکاتور مکدی و خط سينگال مشاهد می کنيد
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  :MACDکاربردهای اسيالتور 

یکی از پرکاربردترین موارد به کارگيری اسيالتور مکدی استفاده در مبحث واگرایيها است که به موقع به 

اما جدای از بحث واگرایيها، این اندیکاتور . يل تکنيکال خواهيم پرداختآموزش این مبحث مهم در تحل

  .کاربردهای دیگری نيز دارد

یکی از کاربردهای مک دی به همراه خط سيگنال، زمانهایی است که این دو منحنی همدیگر را قطع می  - 

مود به معنی وجود به این صورت که هرگاه نمودار مکدی، خط سيگنال را به سمت باال قطع ن. نمایند

شرایط صعودی در سهم و هر گاه مکدی خط سيگنال را به سمت پایين قطع نمود به معنی شرایط نزولی 

به عنوان مثال به شکل زیر که نمودار قيمتی سهم ماشين سازی اراک با نماد فاراک . در سهم می باشد

  .را نشان می دهد توجه کنيد

  

  

  

ه می کنيد مکان هایی که با نقطه چين نمایش داده شده اند مکانهایی همانطور که در این نمودار مشاهد

در محل هایی که با فلش مشکی رنگ بر . بوده اند که مکدی با منحنی خط سيگنال تالقی پيدا کرده اند

روی اندیکاتور نمایش داده شده اند، منحنی مکدی خط سيگنال را به سمت باال قطع کرده است و پس از 

عود سهم را داشته ایم و در نقاطی که با فلش قرمز رنگ نمایش داده شده است عکس این آن انتظار ص

اتفاق رخ داده است یعنی منحنی مکدی خط سيگنال را به سمت پایين قطع نموده و انتظار افت قيمت را 
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است که  هر چند در مواردی مانند دایره قرمز رنگ به دليل ماهيت نوسانی بازار امکان داشته. داشته ایم

این روش چندان دقيق عمل نکند، اما همانطور که دیده می شود در اکثر موارد این طریقه استفاده از 

  . مکدی نتيجه قابل قبولی داشته است

به . یک روش دیگر استفاده از مکدی هنگامی است که این اسيالتور سطح صفر را قطع می نماید - 

روزه ميانگين  ١٢ به این معنی است که ميانگين متحرک عبارتی عبور مکدی از سطح صفر به سمت باال

روزه را به سمت باال قطع کرده که به معنی احتمال صعود سهم می باشد و عبور مکدی به زیر سطح  ٢۶

روزه را به سمت پایين قطع کرده که و  ٢۶روز ميانگين  ١٢صفر به این معنی است که ميانگين متحرک 

برای مثال به شکل زیر که نمودار سهم گروه بهمن با نماد خبهمن را نشان . احتمال نزول سهم وجود دارد

  :می دهد توجه کنيد

  

  

  

همانطور که دیده می شود با عبور مکدی از منطقه صفر به سمت باال سهم وارد روند صعودی شده است 

  .و با عبور مکدی به سمت پایين منطقه صفر شاهد نزول سهم بوده ایم

ت که همانطور که قبال در مورد ميانگين متحرک نيز اشاره شد استفاده از روشهای فوق الزم به ذکر اس

برای اسيالتور مکدی به تنهایی ممکن است با خطا همراه باشد که برای فيلتر کردن این خطاها الزم 

  .است تا در تصميم گيریها از ابزاری دیگری نيز همزمان استفاده کنيم
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 :RSIاندیکاتور  -٣

در این . قبلی به معرفی دو اندیکاتور در تحليل تکنيکال یعنی ميانگين متحرک و مکدی پرداختيم ثمباحدر 

بپردازیم که یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزار تحليل تکنيکال  RSIقصد داریم به معرفی اندیکاتور  قسمت

می باشد با روابط  Relative Strength Indexکه مخفف  RSIاندیکاتور  .در بازارهای مالی به شمار می آید

 RSIدر تنظيمات  .پيچيده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد

مانند مکدی در زمره اسيالتورها طبقه بندی هاین اندیکاتور . روزه استفاده می شود ١۴نيز عموما از تنظيم 

  .در حال نوسان می باشد ١٠٠و  ٠می شود چراکه همواره بين دو سطح 

  :RSIکاربردهای 

دو سطح  ،در این بين. در نوسان می باشد ١٠٠و  ٠همانطور که گفته شد این اندیکاتور بين دو سطح  - 

به این معنی که هر . را به ترتيب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند ٧٠و  ٣٠کليدی 

ه این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستيم و کمتر شود ب ٣٠از عدد  RSIگاه مقدار 

به سمت باال به  ٧٠از سطح  RSIبر عکس، عبور . دارد فشار فروش و صعود قيمت وجودلذا امکان کاهش 

به پایان  لحظهمعنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر 

  .قيمت باشيمرسيده و شاهد نزول 

نمودار (برای مثال به شکل زیر که نمودار قيمتی سهام فوالد مبارکه اصفهان را نشان می دهد توجه کنيد

همانطور که مشاهده می کنيم در نقاطی که ). با اعمال افزایش سرمایه و سود نقدی ترسيم شده است

اشباع خرید یا اشباع فروش  به مناطق RSIبا خطوط نقطه چين نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن 

بوده ایم که همين خرید و فروشهای افراطی به معنی عالمتی برای تغيير جهت قيمت به شمار می آمده 

کاهش پيدا  ٣٠به کمتر از  RSIبرای مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار . اند

قيمت ی شاهد کاهش فشار فروش و رشد کرده که به معنی فروش افراطی بوده است و پس از مدت

به بيش  RSIرنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش  آبیو در نقطه بعدی که با فلش . سهم بوده ایم

بوده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قيمت بوده  ٧٠از 

  . ایم
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بدون  ،از مناطق اشباع RSIتوجه نمود این است که ممکن است خروج  باید به آن RSIنکته ای که در مورد 

برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار . افت یا صعود قيمت و فقط با نوسان قيمتی صورت بگيرد

وارد  RSIقيمتی فوالد توجه کنيم می بينيم که در محلی که با نقطه چين قرمز رنگ مشخص شده است 

تنها با  ،اما پس از مدتی بدون اینکه قيمت نزول چندانی داشته باشد ،شده استمنطقه اشباع خرید 

این موضوع یادآور . از منطقه اشباع خرید خارج شده است RSI ،نوسان قيمتی در منطقه دایره قرمز رنگ

به  اندیکاتوراست که در چند جلسه آموزشی قبل به آن اشاره کردیم که استفاده از  ایهمان نکته 

حتما باید در کنار سایر ابزار به شود و در تصميم گيری باعث ایجاد خطا در برخی موارد یی می تواند تنها

  .کاربرده شوند

. به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد RSIیکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از  - 

ت استفاده می کنيم به طریق مشابه می توان به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قيم

برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم زامياد می باشد .  نيز استفاده کرد RSIهمان خطوط را در مورد 

  :توجه کنيد
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رسم  RSIهمانطور که در این شکل دیده می شود می توانيم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور 

نيم چگونه پس از اینکه این خط روند به سمت پایين شکسته شد و پول بک نمود مشاهده می ک.نمایيم

  . بوده ایم همزمان شاهد نزول قيمت بعد از خط نقطه چين

  :به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم سرمایه گذاری بوعلی می باشد توجه کنيد
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شاهد صعود  RSIروی اندیکاتور  مشاهده می کنيد که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر

  .تومان بوده ایم ٨٣تومان تا  ۶۵قيمت سهم  از حوالی قيمت 

نکته ای دیگری که در مورد اندیکاتور وجود دارد و قبال هم چندین بار به آن اشاره کرده ایم استفاده از 

وان به جای استفاده از برا مثال می ت. ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از ميزان خطاهاست

به تنهای، هزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این  MACDیا  RSIهر یک از اندیکاتورهای 

به طور مثال به نمودار زیر که مربوط به قيمت طال در تایم . ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند

  .ساعته است توجه کنيد ۴فریم 

  

  

به مناطق اشباع خرید و فروش  RSIن در بين مطالب آموزشی مطرح شده آموخته ایم که وارد شدن تا کنو

همچنين یاد گرفته ایم که اگر اندیکاتور . می تواند نشانه ای از عوض شدن جهت حرکت قيمت باشد

MACD دن خط سيگنال خود را قطع نماید نيز یک سيگنال در جهت خرید یا فروش بسته به نوع قطع کر

وارد  RSIحال اگر این اتقاق برای برای کاال یا سهم به صورت هزمان رخ دهد یعنی هم . صادر می شود
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خط سيگنال را قطع نماید از آنجا که دو سيگنال همزمان صادر شده است  MACDنقاط اشباع شود و هم 

ش آبی رنگ از سمت برای مثال به اولين فل.این به معنی اخظاری جدی تر برای خرید یا فروش می باشد

نيز خط سيگنال  MACDوارد منطقه اشباع خرید شده است   RSIچپ توجه کنيد می بينيد که بعد از اینکه 

حال . خود را به سمت پایين قطع نموده است که این می توانسته است اخطار خوبی برای فروش باشد

در اینجا اندیکاتور پس از ورود به . کنيد عالمت گذاری شده توجه RSIبه نقطه ای که با دایره قرمز رنگ روی 

ناحيه اشباع خرید در حال خارج شدن از این منطقه است که می تواند به عنوان نشانه فروش باشد اما 

دالر را تجربه کرده است در حاليکه در  ٣٠می بينيم که قيمت مجددا از این ناحيه یک رشد نزدیک به 

از منطقه اشباع با شکستن خط سيگنال توسط  RSIخروج  منطقه دومين فلش آبی رنگ از سمت چپ،

MACD به همين . نيز همراه بوده است و شاهد هستيم که اینبار دیگر قيمت با ریزش همراه شده است

دقت کنيم می بينيم که علی رغم اینکه خط سيگنال به سمت  MACDنحو اگر به فلش قرمز رنگ روی 

مخلص کالم اینکه هر گاه دو اندیکاتور به . د ادامه داده استپایين شکسته است اما قيمت به رشد خو

صورت همزمان حکم به نزول یا صعود قيمت داده اند این اتفاق افتاده است اما وقتی سيگنال صعود یا نزول 

  .به تنهایی از جانب یک اندیکاتور صادر شده در برخی موارد شاهد بروز خطا بوده ایم
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  :هامبحث واگرایي -  ١٢بخش 

در ادامه مباحث . پيش بحث در مورد برخی اندیکاتور ها و کاربردهای آن را به پایان رساندیم مباحثدر 

در حقيقت . آموزشی به معرفی یکی از مباحث حياتی در تحليل تکنيکال به نام واگرایيها خواهيم پرداخت

حث قبلی ذکر نمودیم؛ یک وجه مهم در مبا MACDو  RSIدر کنار کاربردهایی که از برخی اندیکاتورها مانند 

  .از کاربرد این اندیکاتورها به کارگيری آنها در مبحث واگرایيها می باشد

  واگرایی چيست؟

واگرایی در یک تعریف کلی به معنای حرکت قيمت و اندیکاتور در خالف جهت یکدیگر می باشد و نتيجه این 

از ادامه حرکت باز می ایستد و تغيير جهت می  امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی، قيمت

  .اما واگرایی انواع مختلفی دارد که در ادامه به معرفی آن خواهيم پرداخت.دهد

  :) Regular Divergence-RD(واگرایی معمولی 

  . واگرایی معمولی خود به دو نوع واگرایی منفی و مثبت طبقه بندی می شود

اتفاق می افتد که در روند صعودی، قيمت سقف جدیدی تشکيل  هنگامی) -RD(واگرایی معمولی منفی 

  :مانند شکل زیر.دهد اما اندیکاتور موفق به تشکيل سقف جدیدی، باالتر از سقف قبلی نشود

  

  .وقوع واگرایی منفی به معنی هشداری برای ریزش قيمت می باشد
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لی، قيمت کف جدیدی تشکيل دهد هنگامی اتفاق می افتد که در روند نزو)  +RD(واگرایی معمولی مثبت

  :مانند شکل زیر.اما اندیکاتور موفق به تشکيل کف جدیدی، پایينتر از کف قبلی نشود

  

  .وقوع واگرایی مثبت به معنی سيگنالی برای صعود قيمت می باشد

و  RSIدر مبحث واگرایيها می توان از اندیکاتورهای مختلفی استفاده نمود اما استفاده از دو اندیکاتور 

MACD برای مثال به شکل زیر که نمودار قيمت شرکت . نسبت به سایر اندیکاتورها متداول تر می باشد

  :تکين کو با نماد رتکو را نمایش می دهد توجه کنيد
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. را نمایش می دهد MACDاین شکل چگونگی وقوع واگرایی معمولی منفی بين قيمت و اندیکاتور 

جدیدی باالتر از سقف قبلی تشکيل داده در حالی که اندیکاتور موفق  همانطور که می بينيم قيمت سقف

  .به این امر نشده است و پس از وقوع واگرایی شاهد ریزش سنگين قيمت سهم بوده ایم

:شکل بعدی مربوط به نمودار قيمت شرکت توسعه صنعتی ایران با نماد وتوصا می باشد

  

در اینجا . هستيم MACDثبت بين قيمت و اندیکاتور در این شکل شاهد وقوع یک واگرایی معمولی م

مشاهده می کنيم که قيمت کف جدیدی، پایين تر از کف قبلی تشکيل داده است در حاليکه در اندیکاتور 

همينطور که مشاهده می شود در اثر وقوع این واگرایی قيمت . کف شکل گرفته باالتر از کف قبلی است

  ستبا رشد فزاینده ای همراه شده ا

 :(Hidden Divergence)واگرایی مخفی 

همانطور که قبال گفته شد هر گاه قيمت کف یا سقف جدیدی بسازد اما اندیکاتور در ساختن کف یا سقف 

حال اگر عکس این قضيه اتفاق بيافتد . جدید ناتوان بماند شاهد شکل گيری واگرایی معمولی هستيم

کيل دهد اما قيمت موفق به تشکيل سقف یا کف جدید یعنی این بار اندیکاتور سقف یا کف جدیدی تش

  .را نشان می دهد) -HD(شکل زیر نحوه وقوع واگرایی مخفی منفی.نشود واگرایی مخفی رخ خواهد داد
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همانطور که دیده می شود در این اینجا اندیکاتور سقف جدیدی باالتر از سقف قبلی تشکيل داده است در 

وقوع واگرایی مخفی . سقف جدیدی باالتر از سقف قبلی نشده است حالی که قيمت موفق به تشکيل

  .منفی هشداری برای ریزش قيمت می باشد

  را نشان می دهد) +HD(شکل بعدی نحوه وقوع واگرایی مخفی مثبت
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همانطور که در اینجا دیده می شود اندیکاتور کف جدیدی پایين تر از کف قبلی تشکيل داده در حاليکه 

وقوع واگرایی مخفی مثبت می تواند به عنوان هشداری . به شکستن کف قبلی نشده استقيمت موفق 

  .برای صعود قيمت به شمار برود

در واگرایی مخفی نيز کاربرد بيشتری  RSIو  MACDهمانند وگرایی معمولی، استفاده از اندیکاتورهای 

قيمتی صدرا در تایم فریم روزانه را نشان برای مثال به شکل زیر که نمودار .نسبت به سایر اندیکاتورها دارد

  .می دهد توجه کنيد

  

موفق به ایجاد سقف جدیدی باالتر از سقف قبلی خود  RSIهمانطور که دیده می شود در این جا اندیکاتور 

مشاهده می کنيم که چگونه پس از . شده است در حالی که قيمت نتوانسته سقف قبلی خود را بکشند

  .ی منفی شاهد ریزش قيمت سهم بوده ایمتشکيل واگرایی مخف

  . حال به شکل زیر که نمودار قيمت طال در تایم فریم روزانه را نشان می دهد توجه کنيد 
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به . رخ داده است MACDمشاهده می کنيم که در اینجا واگرایی مخفی مثبت بين قيمت و اندیکاتور 

کيل داده اما قيمت موفق به شکستن کف قبلی طوریکه اندیکاتور کف جدیدی پایين تر از کف قبلی تش

دالری قيمت طال  ٢٠٠مشاهده می کنيم که وقوع این واگرایی چگونه سبب رشد بيش از . نشده است

  .شده است
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  :نقاط کليدی برای کاربرد واگرایی

مواردی  اشاره  بهجا در این. انواع مختلف آن پرداختيمآموزشی قبل به معرفی واگرایی همراه با  مباحثدر 

  .خواهيم کرد که در آنها عکس العمل قيمت به واگرایی بيشتر و قطعی تر می باشد

همانطور که قبال ذکر شد وقوع واگرایی همواره می تواند به عنوان هشداری برای تغيير جهت قيمت به 

اما موارد و . شندبا این وجود واگرایی هم مثل سایر ابزارها می توانند با خطا همراه با. شمار بياید

شرایطی در وقوع واگرایی وجود دارند که تحت آن شرایط می توان با اطمينان بيشتری از بازگشت جهت 

  .قيمت سخن گفت که از آن جمله می توان موارد زیر را برشمرد

هنگامی که واگرایی به صورت همزمان بين قيمت و دو اندیکاتور یا بيشتر روی دهد نشان از شرایط  -١

  .یتری برای بازگشت قيمت می باشدقو

حال . یکی از اندیکاتورهای کاربردی در مبحث واگرایی ها می باشد RSIهمانطور که ذکر شد اندیکاتور  -٢

به طور کامل یا بخشی از آن در مناطق اشباع فروش یا خرید  RSIاگر وقوع واگرایی در مواردی باشد که 

  .ری برای بازگشت قيمت فراهم می آوردباشد آنگاه وقوع این واگرایی شرایط بهت

  :برای مثال به شکل زیر که نمودار قيمت نفت را در تایم فریم روزانه نشان می دهد توجه کنيد
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همانطور که در اینجا . شکلی که در اینجا آورده شده است در برگيرنده هر دو مورد قبلی می باشد

به طور همزمان واگرایی معمولی مثبت شکل  MACD و RSIمشاهده می کنيم بين قيمت و دو اندیکاتور 

در منطقه اشباع فروش قرار  RSIاز طرفی مشاهده می کنيم که یکی از کفها در اندیکاتور . گرفته است

همين شرایط باعث می شود که پس از وقوع واگرایی بتوان با اطمينان زیادی از بازگشت و . داشته است

دالر را  ٣٠که می بينيم در این مرحله قيمت رشدی نزدیک به  صعود قيمت سخن گفت و همانطور هم

  .تجربه کرده است

وقوع واگرایی در نزدیکی مناطق حمایت و مقاومت تکنيکال صحت عملکرد آنها را تا حد زیادی افزایش  -٣

منظور از این امر وقوع واگرایی مثبت در نزدیکی مناطق حمایتی و وقوع واگرایی منفی در .می دهد

برای مثال به شکل زیر که نمودار قيمت بانک سينا با نماد وسينا را در . یکی مناطق مقاومتی می باشدنزد

  :تایم فریم روزانه نشان می دهد توجه کنيد

  

همانطور که در این نمودار دیده می شود قيمت در یک کانال صعوی قرار داشته است که سقف این کانال 

در این شکل مشاهده می . مت بر سر راه صعود قيمت شده استصعودی در مقاطع مختلف باعث مقاو

بوده ایم  RSIکنيم که چطور در منطقه مقاومتی شاهد وقوع واگرایی معمولی منفی بين قيمت و اندیکاتور 

و بعد از وقوع این واگرایی همانطور که با فلش نشان داده شده است قيمت نزول قابل توجهی کرده 

  .است

دیگر به شکل زیر که نمودار مربوط به نسبت برابری ارز یورو به ین ژاپن در تایم فریم  به عنوان یک مثال

  .روزانه می باشد توجه کنيد
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همانطور که دیده می شود در منطقه ای که با دایره قرمز رنگ نشان داده شده است قيمت با دو مقاومت 

ی است که قبال به صورت حمایت عمل می یکی از این مقاومتها ناحيه مستطيل شکل. رو به رو بوده است

حال در . کرده و پس از شکسته شدن به مقاومت تبدیل شده است و دیگری خط روند نزولی می باشد

. یک واگرایی مخفی منفی رخ داده است MACDاین ناحيه شاهد هستيم که بين قيمت و اندیکاتور 

 .زش قيمت را به دنبال داشته استمشاهده می کنيم که وقوع واگرایی در این منطقه چگونه ری

  :ساعته می باشد توجه کنيد ۴به نمودار زیر که مربوط به نرخ برابری یورو در برابر دالر  در تایم فریم 
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مشاهده می کنيم که چگونه پس از . در اینجا شاهد وقوع واگرایی بر روی یک منطقه حمایتی هستيم

در منطقه حمایتی آبی رنگ، شاهد برگشت و صعود چشمگير  MACDوقوع واگرایی بين قيمت و اندیکاتور 

  .قيمت بوده ایم

هر گاه بعد از وقوع واگرایی شاهد شکسته شدن یک سطح کليدی مثل خط روند در جهت وقوع  -۴

برای تشریح . واگرایی باشيم آنگاه احتمال عکس العمل قيمت به وقوع واگرایی بسيار افزایش ميابد

  :ساعته می باشد توجه کنيد ۴زیر که مربوط به قيمت طال در تایم فریم وضعيت فوق به نمودار 

   

، شاهد شکسته شدن خط RSIهمانطور که دیده می شود پس از وقوع واگرایی بين قيمت و اندیکاتور 

  .روند بوده ایم که همين توام شدن واگرایی با شکست خط روند سبب نزول چشمگير قيمت شده است

هميشه در ارتباط با خطوط روند یا خطوط حمایت و مقاومت برای تحليلگران ایجاد یکی از مسایلی که 

سوال می کند این است که با رسيدن قيمت به این نواحی از کجا بدانيم که آیا قيمت برگشت خواهد کرد 

در  دو نکته اخيری که در مورد واگرایی گفته شد تا حد زیادی می تواند. یا این نواحی شکسته خواهند شد

به این معنی که اگر روی خطوط روند نزولی یا خطوط مقاومت شاهد شکل . این خصوص راهگشا باشد

گيری واگرایی منفی بودیم این می تواند به این معنی باشد که احتمال برگشت قيمت خيلی بيشتر از 

ی مثبت یا اینکه اگر در روی خط روند صعودی یا خطوط حمایت شاهد واگرای. شکست این خطوط است

اما در حالتی که مثال قبل از رسيدن به یک .  باشيم این امر احتمال صعود قيمت را بسيار تقویت می کند
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خط روند صعودی یک واگرایی منفی شکل گرفته باشد این باعث می شود که احتمال بيشتر را به 

  .شکست خط روند بدهيم
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  نگال اندروچ - ١٣بخش 

به معرفی یکی دیگر از ابزار پرکاربرد تحليل  قسمتدر ادامه سلسله مباحث آموزش تحليل تکنيکال در این 

چنگال اندرو یکی از ابزاری است که .خواهيم پرداخت) Andrew’s Pitchfork(تکنيکال  به نام چنگال اندرو

  .  اربردهای متنوعی داردتوسط دکتر آلن اندروز به دنيای معامالت معرفی شده است و ک

  :طریقه رسم چنگال اندرو

مفهوم پيوتها در جلسات اوليه سلسله . برای رسم چنگال اندرو احتياج به سه نقطه پيوت می باشد

به منظور یک یادآوری کلی باید اشاره کنيم که پيوت . مباحث آموزشی به صورت کامل تشریح شده است

برای رسم چنگال اندرو سه پيوت مورد نظر باید . خش بازار هستيمها نقاطی هستند که در آنها شاهد چر

  .یکی از دو حالت زیر را داشته باشند

  سقف -کف  - سقف 

  کف-سقف  - کف 

نقاطی که در آنها چرخش اصلی . (عموما بهتر است برای رسم چنگال از پيوتهای ماژور استفاده شود

است که پيوت دوم و سوم را به هم متصل کرده و از نحوه رسم چنگال نيز به این صورت ). صورت می گيرد

برای مثال . نقطه پيوت اول خطی رسم می کنيم که از نقطه ميانی خط واصل پيوت دوم و سوم عبور نماید

  :کف را نمایش می دهد توجه کنيد- سقف-به شکل زیر که نحوه رسم چنگال بين سه پيوت کف

  

  

که یک کف می باشد به نقطه ميانی  Aاولين پيوت یعنی نقطه همانطور که در این شکل دیده می شود از 

 median lineخطی رسم شده که پایه چنگال را تشکيل می دهد و به آن خط ميانی یا  Cو  Bخط واصل 
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خطوطی به موازات خط ميانی رسم می شود تا چنگال به  Cو  Bپس از این، از دو نقطه . گفته می شود

- زیر به طریق مشابه روش رسم چنگال برای سه پيوت به شکل سقفشکل . صورت کامل شکل بگيرد

  .سقف را نشان می دهد- کف

  

  

توجه کنيد که ترتيب سقفها و کفهایی که برای رسم چنگال به آن اشاره شد از اهميت باالیی برخوردار 

یگر باید توجه از طرف د. است و در صورتی که این توالی رعایت نشود نحوه رسم چنگال صحيح نخواهد بود

داشت که در هنگام رسم اوليه چنگال، قيمت نباید از خطوط باال و پایين چنگال که به موازات خط ميانی 

  .رسم شده اند عبور کرده باشد

  چگونه از چنگال اندرو در معامالت خود استفاده نمایيم؟

از اهميت ) median line(همانطور که در توضيح نحوه رسم چنگال اندرو اشاره شد خط ميانی چنگال 

عموما وقتی با استفاده از سه پيوت اقدام به رسم چنگال می کنيم و قيمت از . خاصی برخوردار است

. آخرین پيوت شروع به حرکت می کند تا حد زیادی تمایل برای رسيدن به خط ميانی چنگال  وجود دارد

گذاری توکا فوالد با نماد وتوکا می باشد برای مثال به شکل زیر که مربوط به نمودار قيمتی سهم سرمایه 

  :توجه کنيد
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همانطور که . سقف رسم شده است- کف- مشاهده می کنيم که یک چنگال با استفاده از سه پيوت سقف

می بينيم  قيمت پس از اصالح از سومين پيوت یعنی سقف با افت همراه شده و تا خط ميانی چنگال نزول 

به این  یل به حرکت به سمت خط ميانی دارد، قيمت در خيلی از موارد تمااینکه می گویم  . نموده است

حال . معنی است که ممکن است برخی موارد نيز پيش بياید که در آن قيمت به خط ميانی کانال نرسد

ی آید این است که برای حداقل نمودن خطای خود در این زمينه چه راهکاری وجود سوالی که پيش م

دارد؟ همانطور که قبال هم اشاره شد یکی از مواردی که باعث ميشود خطای تصميم گيری ما در تحليل 

برای مثال اگر در رسم چنگال . تکنيکال به حداقل کاهش یابد استفاده همزمان از چندین ابزار می باشد

اهد شکل گيری واگرایی بين پيوت اول و سوم باشيم آنگاه می توانيم با قاطعيت بيشتری بيان کنيم که ش

برای مثال به نمودار زیر که مربوط به . قيمت از پيوت سوم حداقل تا خط ميانی چنگال حرکت خواهد نمود

  :قيمت جهانی نفت در تایم فریم روزانه می باشد توجه کنيد
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سقف یک چنگال اندرو رسم شده -کف- ر اینجا دیده می شود با استفاده از سه پيوت سقفهمانطور که د

همچنين مشاهده می شود که بين پيوت اول و سوم شاهد شکل گيری واگرایی بين قيمت و . است

اندیکاتور مکدی هستيم؛ در این حالت انتظار داریم قيمت حداقل تا خط ميانی چنگال افت نماید که در عمل 

  .همين اتفاق افتاده است نيز

اما هنگامی که قيمت از پيوت سوم به سمت خط ميانی چنگال حرکت می کند در این بين خط ميانی به 

عنوان یک منطقه حمایتی یا مقاومتی قوی عمل می کند و این یکی دیگر از کاربردهای چنگال اندرو برای 

چنگال رسيد احتمال برگشت از احتمال ادامه  به عبارتی وقتی قيمت به خط ميانی.  انجام معامالت است

مسير بيشتر است و در صورتی که یکی دیگر از ابزار تکنيکال نيز برگشت قيمتی را بر روی خط ميانی 

توجه کنيد . چنگال تایيد نماید آنگاه می توان با احتمال باالیی از تشکيل پيوت جدید در قيمت سخن گفت

از خط ميانی چنگال برگشت نکند ممکن است حداقل برای مدتی حول در خيلی از موارد حتی اگر قيمت 

  .این خط نوسان نماید

به . مثال قبلی که از قيمت نفت زده شد می تواند به عنوان نمونه ای برای این موضوع به شمار بياید

  .دعنوان یک مثال دیگر به نمودار زیر که مربوط به شاخص سهام داوجونز آمریکا می باشد توجه کني
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درو اشاره کنيم به ذکر یک نکته  بدون مثال می پردازیم و آن قبل از اینکه به کاربرد مهم دیگری از چنگال ان

اینکه  در صورتی که خط ميانی نتواند جلوی حرکت قيمت را بگيرد در نهایت خط بعدی چنگال، بعد از خط 

  .ميانی، به عنوان یک ناحيه حمایتی و مقاومتی عمل می نماید

  ) :Trigger Line( خط ماشه

رسم چنگال، از پيوت اول به پيوت دوم و یا از پيوت اول به پيوت سوم  خط ماشه خطی است که پس از

  .شکل زیر نحوه رسم خط ماشه را نشان می دهد.رسم می گردد

  

عموما در چنگال اندرو تمرکز ما بر روی خط ماشه ای است که از پيوت اول به سمت پيوت سوم رسم می 

اینجاست که چگونه می توان از خط ماشه برای انجام اما سوال ). Cبه نقطه  Aخط عبوری از نقطه .(گردد

به شکل زیر . معامله استفاده نمود؟ برای توضيح این موضوع سعی می کنيم از چند مثال استفاده نمایيم

  :که نمودار قيمت طال در تایم فریم روزانه می باشد توجه کنيد
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سم کرده ایم و همچنين با متصل کردن همانطور که دیده می شود با استفاده از سه یپوت یک چنگال ر

پس از اینکه قيمت از سمت پيوت . پيوت اول به پيوت سوم خط ماشه را نيز برای چنگال رسم نموده ایم

به سمت خط ميانی چنگال حرکت کرده و موفق به رسيدن به آن نمی شود عموما به  Cسوم یعنی نقطه 

الت با شکسته شدن خط موازی چنگال در نقطه ای در این ح. سمت خط موازی چنگال بازگشت می نماید

در این . که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده اولين اخطار برای شروع یک حرکت صعودی آغاز ميشود

حالت معموال قيمت به سمت خط ماشه حرکت می کند و در صورتی که خط ماشه به سمت باال شکسته 

محلی که با فلش مشکی رنگ نمایش (يمت می باشدشود این به معنی یک سيگنال واضح برای رشد ق

به عبارتی همواره شکست خط ماشه می تواند به عنوان عالمتی جهت حرکت قوی در ). داده شده است

  .جهت شکست باشد

به عنوان یک مثال دیگر به شکل زیر که مربوط به شاخص سهام داوجونز آمریکا در تایم فریم روزانه می 

  :باشد توجه کنيد
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همانطور که مشاهده می کنيد . ر این شکل با سه یپوت یک چنگال با جهت رو به باال رسم شده استد

قيمت از پيوت سوم به سمت خط ميانی چنگال حرکت کرده است اما نتوانسته خط ميانی را به سمت باال 

ا در محل بشکند و مجددا به سمت خط موازی پایينی چنگال حرکت کرده است و پس از اینکه این خط ر

فلش قرمز رنگ قطع نموده  اولين اخطار برای نزول قيمت صادر شده است و پس از اینکه خط ماشه به 

شاهد سيگنال قطعی ) محلی که با فلش مشکی رنگ نشان داده شده است(سمت پایين شکسته شد

  . برای فروش خواهيم بود

سپس تغيير  عبور از خط ميانی و  به عنوان یک جمع بندی کلی می توان گفت  عدم توان قيمت برای

جهت قيمت؛ در صورتی که با شکست خط ماشه همراه باشد به عنوان سيگنالی عمل می نماید  که 

  .حاکی از حرکت قيمت در جهت شکست خط ماشه است
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  :اثرات سود نقدی و افزایش سرمایه در تحليل تکنيکال  -  ١۴بخش 

یدی است در بورس اوراق بهادار تهران محل گفتگو و اختالف نظر بين یکی از مسایلی که مدتهای مد

تحليل گران مختلف می باشد بحث در مورد تغييراتی است که در اثر پرداخت سود نقدی در مجامع یا 

ما در این جلسه و جلسه بعد سعی خواهيم کرد تا حدی . اعمال افزایش سرمایه در نمودار اتفاق می افتد

  .د این موضوع و زوایای مختلف آن بپردازیمبه بحث در مور

  :سود نقدی

سود نقدی در بورس ما به مبلغ نقدی گفته می شود که پس از تصویب در مجمع عمومی ساليانه بين 

از آنجا که سهم بعد از . افرادی که تا قبل از تاریخ برگزاری مجمع مالک سهم بوده اند تقسيم می شود

تقسيم شده است بر اساس مکانيزم حراج بازگشایی می شود تعيين برگزاری مجمعی که در آن سود 

با این وجود به دليل اینکه مبلغی که به عنوان . قيمت سهم بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا خواهد بود

سود نقدی پرداخت می شود از مالکيت شرکت خارج شده و در اختيار سهامدار قرار می گيرد در هنگام 

يمت بازگشایی سهم را به اندازه قيمت قبل از مجمع منهای مبلغ پرداخت شده به بازگشایی ،مبنای ق

این موضوع در مورد سهامی که سود تقسيمی نسبت به قيمت . صورت سود نقدی در نظر می گيرند

به طور مثال به .سهم درصد قابل توجهی است باعث ایجاد شکافهای قيمتی قابل مالحظه می شود

  : به قيمت سهام شرکت سایپا می باشد توجه کنيد نمودار زیر که مربوط
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باعث  ٨٨تومانی در مجمع عمومی مربوط به سال مالی  ۵٠همانطور که دیده می شود تقسيم سود 

  .ایجاد یک شکاف عمده قيمتی شده است

  :افزایش سرمایه

می شود و  در بورس ما افزایش سرمایه عموما برای تامين مالی جهت توسعه فعاليتهای شرکت انجام

انواع مختلفی اعم از افزایش سرمایه از محل اندوخته یا از محل آورده سهامداران  یا از محل صرف سهام 

بعد از مجمعی که در آن افزایش سرمایه به تصویب می رسد قيمت با مکانيزم حراج بازگشایی می . دارد

برای . م جدید محاسبه می شودشود اما مبنای قيمت بازگشایی یا قيمت تئوریک بر اساس تعداد سها

درصدی از محل اندوخته داشته باشيم به دليل اینکه هر سهم  ١٠٠مثال هنگامی که افزایش سرمایه 

سهامدارن بعد از برگزاری مجمع به دو سهم تبدیل شده است قيمت بازگشایی برابر با قيمت بسته شدن 

برای مثال به . عميق قيمتی ایجاد می کنداین موضوع نيز عموما شکافهای . سهم تقسيم بر دو می شود

  :نمودار زیر که مربوط به نماد شرکت ملی مس است توجه کنيد

  

درصدی از محل اندوخته و  ٢٠٠،شرکت یک افزایش سرمایه ٩٠همانطور که دیده می شود در تيرماه سال 

. ه استآورده نقدی سهامداران داشته است که سبب ایجاد یک شکاف قيمتی قابل مالحظه شد

همانطور که دیده می شود این شکاف قيمتی ایجاد شده عمال تا حد زیادی تحليل تکنيکال سهم را غير 

حتی برای افرادی که نمودار سهم را مشاهده می کنند و از تحوالت سهم بی خبر . ممکن می سازد

  .هستند این افزایش سرمایه ممکن است به عنوان یک سيگنال فروش قوی عمل نماید
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  :قبال این تغييرات قيمتی در نمودار سهم چه باید کرد در

از این رو بهتر . نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اصوال علم تکنيکال یک علم تجربی است 

مساله سود . است در زمينه ابهامات و مسایل ایجاد شده، از تجربيات سایرین در این زمينه استفاده کرد

مایه تنها مختص به بورس ما نيست بلکه در سایر بازارهای سهام دنيا نيز این مساله نقدی و افزایش سر

انجام مطالعه در این زمينه نشان می دهد که در اکثر بازارهای سهام تالش می شود تحليل . وجود دارد

فزایش تکنيکال بر روی داده هایی انجام شود که در انها شکافهای قيمتی ایجاد شده توسط سود نقدی و ا

برای این منظور عالوه بر داده های خام از قيمت سهم، نوعی دیگر . سرمایه از دل نمودار خارج شده باشد

در این نوع از داده ها اثر . نيز ارایه می شود  adjusted priceاز داده ها تحت عنوان قيمت تعدیل شده یا 

برای مثال اگر . هم تعميم می دهندافزایش سرمایه و سود نقدی را به قيمتهای قبل از بسته شدن س

درصدی داشته باشد تمام قيمتهای قبل از افزایش سرمایه را بر دو تقسيم  ١٠٠شرکتی افزایش سرمایه 

البته در مورد اعمال سود نقدی اختالف . می کنند و به این صورت شکاف قيمتی در نمودار از بين می رود

 .مایه در بورس ما نيز باید از فرمول خاصی استفاده کردنظرهایی وجود دارد و برای اعمال افزایش سر

  :فزایش سرمایه و سود نقدی در منابع خارجیا

اگر بخواهيم به یکی از منابع مهم که قيمتهای سهام دنيا را ارایه می کند و در آن داده های قيمتی تعدیل 

در بخش مالی سایت یاهو قسمتی . نام ببریم  yahoo financeشده وجود داره اشاره کنيم باید از سایت 

برای ارایه قيمت سهام بازارهای مختلف وجود دارد که در آن عالوه بر قيمتهای خام سهام، داده های 

از سایتهای . تعدیل شده که در آنها افزایش سرمایه و سود نقدی به صورت همزمان اعمال شده وجود دارد

را نام برد که در این  stockcharts.comه قيمت سهام می پردازد می توان سایت معتبر دیگر که به ارای

سایت هم شاهد ارایه قيمتهای تعدیل شده هستيم که به صورت تواما اثرات افزایش سرمایه و سود 

  .نقدی از قيمتهای اصلی خارج شده است
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  :نحوه خارج کردن اثر افزایش سرمایه از داده های خام قيمتی

به توضيح در مورد قيمتهای تعدیل شده پرداختيم باید ببينيم نحوه تعدیل داده های قيمتی به چه حال که 

برای این منظور ابتدا به شرح تعدیل قيمتها با توجه به افزایش سرمایه های اعمال شده بر . صورت است

زیر محاسبه می  قيمتی تئوریک سهم بعد از اعمال افزایش سرمایه از فرمول. روی سهم خواهيم پرداخت

  .گردد

  

  :در فرمول فوق داریم

B  :قيمت سهم بعد از افزایش سرمایه  

A  :قيمت سهم قبل از افزایش سرمایه 

 

R1  :ميزان افزایش سرمایه از محل آورده 

R2  :ميزان افزایش سرمایه از محل انباشته یا اندوخته 

 

N  :ریال می باشد ١٠٠٠که (قيمت اسمی سهم(  

يم اثر افزایش سرمایه را از داده های قيمتی خارج کنيم الزم است تا کليه قيمتهای سهم حال اگر بخواه

به این ترتيب که قيمتهای خام سهم را به جای . قبل از افزایش سرمایه را با فرمول باال تعدیل نمایيم

واهيم دید که گپ به این صورت خ. برسيم Bدر فرمول باال قرار داده تا به داده های تعدیل شده  Aپارامتر 

برای یک مثال عملی به سهم . ناشی از افزایش سرمایه به این صورت تا حد زیادی از بين خواهد رفت

شرکت ملی مس در تاریخ دوازدهم تير . ملی مس که نمودار آن را در جلسه پيش قرار دادیم می پردازیم

درصد آن از محل  ١٧۴ه از این مقدار درصد تصویب نمود ک ٢٠٠ماه امسال یک افزایش سرمایه را به ميزان 

همانطور که در جلسه پيش دیدم این اعمال . درصد از محل   اندوخته بوده است ٢۶آورده سهامداران و 

حال اگر بخواهيم به شيوه . افزایش سرمایه شکاف قيمتی واضحی را در نمودار سهم به وجود می آورد

قيمتی خارج کنيم الزم است تا کليه قيمتهای قبل از افزایش گفته شده اثر افزایش سرمایه را از داده های 

 R2مقدار   ١.٧۴برابر با   R1سرمایه را مطابق با فرمول گفته شده تعدیل نمایيم که در فرمول فوق مقدار 

در شکل زیر نمودار قيمتی سهام .ریال می باشد ١٠٠٠نيز همانطور که گفته شده  Nو مقدار  ٠.٢۶برابر با 

شکل سمت (و بعد از اعمال تعدیل) شکل سمت چپ(ل از خارج کردن اثر افزایش سرمایه ملی مس قب

  . مشاهده می کنيم) راست
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مشاهده می شود که چگونه اعمال تعدیل داده ها با استفاده ار فرمول فوق سبب از بين رفتن گپ 

  قيمتی شده است 

  :نحوه خارج کردن اثر سود نقدی از داده های خام قيمتی

همانطور که قبال گفته شد سود تقسيمی به دليل اینکه بعد از تصویب، مبلغی خواهد بود که از اختيار 

و در اختيار سهامدار قرار ميگيرد سبب می شود به همان اندازه از ارزش روز شرکت شرکت خارج شده 

قيمت تئوریک بازگشایی سهم هم بعد از تصویب سود نقدی به این صورت است که قيمت . کاسته شود

قبل از بسته شدن سهم را منهای سود تقسيمی کرده و عدد حاصل را به عنوان قيمت بازگشایی در 

لذا برای تعدیل داده های قيمتی کافی است تا تمامی قيمتهای قبل از تاریخ . می گيرند بورس در نظر

  . تصویب سود نقدی را  منهای سود نقدی تصویب شده نمایيم

برای مثال در اینجا به ذکر مثالی در مورد نحوه حذف اثر سود نقدی در نمودار قيمتی شرکت ساپيا می 

تومان سود نقدی در مجمع عمومی ساليانه خود به تصویب  ۵٠مبلغ  ٨٩این شرکت در مرداد سال . پردازیم

برای حذف اثر . رسانده است که اثر آن بعد از بازگشایی به صورت گپ قيمتی در نمودار لحاظ شده است

شکل زیر نمودار قيمتی . تومان کسر گردد ۵٠سود نقدی الزم است تا از کليه قيمتهای قبل از مجمع عدد 

  . نشان می دهد) شکل سمت راست(و بعد از اعمال سود نقدی)شکل سمت چپ(سهم را قبل 
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محل دایره قرمز رنگ در داخل نمودار مربوط به نقطه ای است که سود نقدی به تصویب رسيده است و 

اما در این روش از .مشاهده می کنيم که چطور شکاف حاصل از سود نقدی در نمودار حذف شده است

کته ای وجود دارد و آن نکته این است که در مورد برخی از سهام  اگر همينطور در اعمال سود نقدی ن

محور زمان حرکت کرده و در هر مرحله که سود نقدی به تصویب رسيده است آن را از قيمتهای ماقبل کم 

نمایيم ممکن است به نقطه ای برسيم که در آن قيمتهای منفی برای سهم به دست بياید و مشکلی که 

سوالی که پيش . ود دارد این است که اکثر نرم افزارهای تحليلی قيمتهای منفی را نمایش نمی دهندوج

  .می آید این است که برای رفع این مشکل چه باید کرد

 CRSP  )The Center Research in Securityبرای حل این موضع یک موسسه تحقيقاتی تحت عنوان 

Price  (ی پيشنهاد کرده است که اکنون بسياری از منابع ارایه قيمتهای روشی را برای اعمال سود نقد

در این روش به جای اینکه سود نقدی . از  آن استفاده می کنند stockchartsیا  yahooسهام مثل سایت 

را از قيمتهای قبل از تاریخ تصویب سود نقدی کم نمایند قيمتها را در یک ضریبی که از آن تحت عنوان 

نحوه محاسبه ضریب تطبيق به .  نام برده می شود ضرب می کنند adjustment factor ضریب تطبيق یا

  :صورت زیر می باشد

  

  :که در اینجا داریم

 d= سود نقدی تقسيمی 

 p= قيمت بسته شدن قبل از تصویب سود نقدی 
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مرداد ماه  همانطور که گفتيم در مجمع. برای مثال نمودار قبلی برای شرکت سایپا را در نظر می گيریم

 ٢٧٣تومان تقسيم شده و قيمت بسته شدن قبل از مجمع عادی ساليانه  ۵٠سودی به ميزان  ٨٩سال 

خواهد بود و ٠.٨١۶٨اگر بخواهيم مطابق با فرمول باال عمل نمایيم فاکتور تطبيق برابر با  . تومان بوده است

وجه کنيد که این روش بر اساس ت. الزم است تا تمام قيمتهای قبل از مجمع در  این عدد ضرب گردد

آن . قيمتهای تئوریک بورس نيست و تنها سبب می شود که از منفی شدن قيمت ها جلوگيری شود

دسته از عالقه مندان که مایل به یافتن جزیيات بيشتری در باره نحوه تعدیل قيمتها هستند می توانند از 

  .استفاده نمایند www.crsp.com با آدرس  CRSPسایت موسسه 

  :دو نکته در مورد اعمال تغييرات ناشی از سود نقدی و افزایش سرمایه در نمودار قيمتی الزم به ذکر است

داده های قيمتی تعدیل شده تنها برای استفاده از ابزار تحليلی می باشند و قيمتهای تعدیل شده نباید  - 

  .سود و زیان واقعی قرار بگيرند معياری برای بازده و محاسبه

خيلی از منابع  و مراجع در دنيا در مورد خارج کردن اثر افزایش سرمایه اتفاق نظر دارند در حالی که در  - 

مورد سود تقسيمی در برخی منابع اختالف نظر وجود دارد و عده ای معتقد به عدم لزوم خارج کردن اثر 

  .سود نقدی در نمودار هستند
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.مطالب این جزوه تنها با ذکر منبع مجاز می باشد قولنقل   
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