
 رزیستانس و ساپورت ھمان یا مقاومت و حمایت خطوط
 ھمان یا مقاومت و حمایت خطوط از عبارتست بیاموزید باید کھ بعدي مھم مطلب اید شده آشنا ترند با کھ حال

 از بھتري درك بیاموزید را سھام مقاومتي سطح و حمایتي سطح اصلي واژه دو مفھوم اگر  .رزیستانس و ساپورت

افتد،  مي اتفاق سھام نمودارھاي در ھمواره مقاومت و حمایت سطوح .داشت خواھید سھام فروش و خرید زمان

 باید باشید موفقي گذار سرمایھ خواھید مي اگر اید گرفتھ كار بھ فني تحلیل در روشي چھ شما ازاینكھ جدا بنابراین

  .ببرید پي سھام نمودار ھر در اصطالح دو این مفھوم بھ بتوانید

کھ آن ھم بخاطر تغییر مداوم (پیشین گفتیم کھ قیمت بصورت یکسری از امواج صعودی و نزولی در مبحث 

حال میخواھیم این امواج صعودی و نزولی را . حرکت میکند) عرضھ و تقاضا و رقابت آن دو باھم میباشد

موج نزولی را حمایت  پایین ترین قیمت در. نامگذاری کنیم و ھمزمان مفھوم مھم مقاومت و حمایت را معرفی کنیم

منظور از حمایت، محدوده یا سطحی است کھ در آن تمایل بھ خرید آنقدر قوی ھست کھ بر فشار فروش . مینامیم

غلبھ کرده و بھ بیان ساده  ) فروش(بر فشار عرضھ ) خرید(بھ عبارت دیگر در این نبرد، فشار تقاضا  .غلبھ کند

این امر آنست کھ شیب نزول بھ صفر میرسد و قیمت دوباره افزایش می نتیجھ " . برد خواھند را نبرد خریداران"

و  aدر شکل زیر، نقاط . سطح حمایت را در اغلب اوقات میتوان از روی موج نزولی پیش از آن تشخیص داد. یابد

b )2شکل (و یک روند نزولی )  1شکل (در یک روند صعودی نشان دھنده سطح حمایت  ) خطوط آبی رنگ (

    . میباشد

  

  

  c  

  d    

  b  a  d  

  b c  

  a    )2(شکل                 

  )1(شکل                                                                                               
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  )3(شکل 

 سطح توانید مي شما دھد مي نشان را سھم گذشتھ ماھھ سھ روند شكل این. را بررسی میکنیم) 3( شكل اكنون

 قیمت حمایتي سطح نمودار در این كنید؛ مشاھده است دالر 57 تا 56 بین سھم ھر براي كھ را نمودار این حمایتي

خط آبی (است  رسیده قیمت این بھ معكوس سیر از قبل بار سھ سھام قیمت این یعني است دالر 56.5سھم  ھر

دالر را حفظ کند  56.5یا 56 قیمت این نمودار، سھام مذکور نتوانست در زماني دوره طي از پس واقع در ). رنگ

 را حمایتي سطح سھام، : "گویند مي تحلیلگران مواردي چنین كرده، در سقوط سھم این ارزش نتیجھ در و

 از حمایت براي كافي خریدار تعداد كھ معناست این بھ و نیست سھم این براي خوبي نشانھ قیمت افت این". شكست

 سھم این حمایت سطح یعني رود مي پیش بیشتر افت سمت بھ سھم این تحلیلگران، اعتقاد بھ .ندارد وجود سھم آن

 سھم یك براي خوبي نتایج حمایت سطح كاھش این و رود مي كاھش بھ رو ھمچنان

  .آورد نخواھد بار بھ )مدت كوتاه براي حداقل( 

 سرمایھ ھمھ و بود متحده ایاالت در ھا سھام پرطرفدارترین ازیکی )  CSCO( سیستم سیسكو سھام 1990 سال در

 حمایت سطح بود پرطرفدار بسیار سھام این آنكھ با فني، گران تحلیل  .شركت بودند این سھام خرید بھ مایل گذاران

 مي قیمت افت دچار CSCOسھام  كھ زمان ھر. بود دالر 50 سھم ھر براي سطح این تحلیل کردند كھ را سھم این

 و شكست را حمایت سطح 2000 سال اوایل در سیسكو .میكرد ترقي آن قیمت دوباره رسید مي دالر 50 بھ  و شد

 و فروختند را شان سھام كلیھ كردند مي عمل تكنیكي كھ دالالن از بسیاري نتیجھ در .رسید دالر 50 از كمتر بھ
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 در دالر 10 سھم ھر قیمت بھ سرانجام اینكھ تا شود كمتر و كمتر ھمچنان سھام این ارزش شد موجب حركت ھمین

 آن بھ شما عالقھ میزان و بنیادي نظر از سھام نبودن یا بودن ارزش با فني تحلیلگران نظر بھ .برسد 2002 سال

 حجم افزایش از برخورداري وجود با سھم یك وقتي كھ است این دارد اھمیت آنچھ ندارد؛ چنداني اھمیت سھم

  .است سھم آن با خداحافظي زمان شكست، خودرا حمایت سطح معامالت،

تعریف مقاومت برعکس حمایت میباشد؛ بدین معنا کھ مقاومت، محدوده یا سطحی از قیمت است کھ در آن فشار 

بھ بیان دیگر، باالترین قیمت . غلبھ میکند و قیمت رو بھ کاھش میگذارد) خرید(بر فشار تقاضا ) فروش(عرضھ 

سطح مقاومت را غالبا میتوان از ".  فروشندگان نبرد را میبرند" ام دارد و در اینجا در موج صعودی مقاومت ن

سطوح مقاومت را ) خطوط سبز رنگ( c , dدر شکلھای باال، نقاط . روی موج صعودی پیش از آن تشخیص داد

   .نشان میدھند

  )4(شکل 

 در سعي) BA(بوئینگ  سھام مثال این در .است شده داده نشان سھم مقاومت سطح از اي نمونھ) 4(در شکل 

 را مقاومت سطح این وقتي نتوانست و داشت سپتامبر در سھم ھر دالر 37 قیمت تا سھام مقاومت سطح شكستن

 بیشتر افزایش از تا كردند تالش سھم این وقتي فروشندگان .بشكند را سھم ھم براي دالر 36 قیمت كوشید بشكند

 قیمت از رفتن باالتر بھ قادر بوئینگ اگر .رسید دالر 29 حمایت بھ سطح سھام این قیمت كنند جلوگیري آن قیمت

 معني بدان گفتھ این و كند عبور خود مقاومت از سطح توانست سھام :گفتند مي فني تحلیلگران شد، مي دالر 37

 سھام مقاومت سطح شكستن .كنید خریداري را آن توانید مي و برخوردار است باالیي ارزش از سھام این كھ است
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 اي حرفھ دالالن از بسیاري ترتیب بدین  .است پذیر امكان ھمواره ترقي بھ بازارھاي رو در آن قیمت افزایش و

 .ھستند ھاي معامل ھرگونھ انجام از قبل سھام مقاومت سطح یا حمایت سطح انتظار شكستن در ھمواره

 .نیست كار ساده این عمل در اما است جذاب بسیار فني تحلیل الگوھاي كارگیري بھ و یادگیري اینكھ با  :ھشدار

 بخت از اما .كند حركت افزایش قیمت جھت در و بشكند را مقاومت سطح سھام نوع یك است ممكن مثال براي

 روي فني تحلیل! "كند افت واحد چندین تا و معكوس شود سھام روند ناگھان دادید خرید سفارش كھ ھمین بدشما،

  ". طلبد مي خاصي مھارت واقعي، دنیاي در آن كارگیري بھ اما رسد مي نظر بھ آسان ظاھر بھ كاغذ

برای ادامھ روند . درک درست مفاھیم حمایت و مقاومت برای یادگیری کامل مفھوم روند الزم و اساسی است

سطوح مقاومت نیز باید ھرکدام باالتر . صعودی ھر سطح حمایت جدید باید باالتر از سطح حمایت قبلی تشکیل شود

  . از قبلی شکل بگیرد

قبلی خود تشکیل شود میتوان آنرا ) نقطھ مینیمم(ح حفره اگر در یک موج صعودی سطوح حمایت مکررا در سط

اگر سطح . نشانھ زود ھنگامی از بھ پایان رسیدن موج صعودی و یا حداقل تبدیل شدن آن بھ روند مستقیم تلقی کرد

در . تبدیل روند صعودی بھ نزولی بسیار محتمل است) از حمایت قبلی خودش پایین تر بیاید(حمایت شکستھ شود 

ناتوانی در عبور از . ھربار کھ قیمت بھ مقاومت قبلی میرسد یک وضعیت بحرانی برای روند پیش می آید روند

سطح مقاومت قبلی در روند صعودی و یا ناتوانی از گذشتن از سطح حمایت قبلی در روند نزولی اغلب نخستین 

  . اخطار درباره تغییر روند موجود میباشد

ای قیمتی نشان میدھیم کھ چگونھ از نتیجھ برخورد قیمت بھ این سطوح حمایت و در مباحث آینده در قسمت الگوھ

مقاومت در روی نمودار میتوان پیش بینی کرد کھ آیا روند باز میگردد یا اینکھ صرفا توقف در روند موجود رخ 

  .در ھرصورت اساس تشکیل الگوھای قیمت مبتنی بر ھمین سطوح حمایت و مقاومت است. داده است

  

  بدیل سطوح حمایت و مقاومت بھ یکدیگر    ت
پیش از این حمایت را سطح پایین موج نزولی و مقاومت را سطح باالیی موج صعودی معرفی کردیم؛ ولی ھمیشھ 

ھرگاه قیمت در داخل سطوح حمایت و مقاومت بھ اندازه کافی نفوذ کند نقش این سطوح معکوس . این طور نیست

بھ بیان دیگر سطح مقاومت تبدیل بھ سطح حمایت و سطح حمایت تبدیل بھ مقاومت . وندشده و بھ یکدیگر تبدیل میش

  .برای درک بھتر این اتفاق بھتر است بحث روانشناسی حمایت و مقاومت را مطالعھ کنید. میشود

  

  روانشناسی حمایت و مقاومت
خریداران، فروشندگان : برای روشن شدن مطلب اجازه دھید افراد حاضر در بازار را بھ سھ دستھ طبقھ بندی کنیم  

فروشندگان در آستانھ فروش کھ آماده فروش . خریداران کسانی ھستند کھ از قبل خرید کرده اند. و افراد بی تصمیم

  . نند آیا باید خرید کنند یا فروش انجام دھندھستند و معاملھ گران بدون تصمیم کسانی ھستند کھ نمیدا
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خریداران . فرض کنید کھ قیمت از سطح حمایت قبلی کھ مدتی در آنجا نوسان داشتھ است شروع بھ رشد کند

بسیار راضی بھ نظر میایند ولی افسوس میخورند کھ چرا اقدام بھ ) کسانی کھ نزدیک خط حمایت خرید کرده اند(

  .اگر دوباره قیمت بھ سطح حمایت بازگردد آنھا احتماال دست بھ خرید مجدد خواھند زد. دخرید بیشتری نکرده ان

فروشندگانی کھ بھ ھر دلیل با فروش در سطح حمایت قبلی از بازار خارج شده اند، از فروش بی موقع خود پشیمان 

  . دند بیابندھستند و امیدوارند کھ شانس مجددی برای خرید در جایی کھ اقدام بھ فروش کرده بو

اکنون متوجھ شده اند کھ قیمت شروع بھ رشد کرده و تصمیم دارند در  - معاملھ گران بدون تصمیم  –و گروه آخر 

تمام سھ گروه باال تصمیم دارند کھ در موج نزولی بعدی خرید . فرصت خوب بعدی خرید کنند و وارد بازار شوند

طبیعی است کھ ھنگامی کھ قیمت شروع بھ کاھش بھ . رید دارندکنند و در سطح پایینی بازار تصمیم قطعی برای خ

  .   این سطح کند خریدھایی کھ این گروھھا انجام میدھند میتواند باعث افزایش قیمت شود

زیرا معاملھ گران بیشتری . ھرچھ تعداد معاملھ در سطح حمایت بیشتر باشد اعتبار بیشتری برای آن پدید می آورد

  . دارند بھ آن منطقھ اعتقاد

  :میزان معاملھ در منطقھ حمایت یا مقاومت از سھ طریق میتواند تعیین شود

 .چگونگی انجام شدن معامالت اخیر - 3حجم معامالت و  - 2طول مدتی کھ قیمت در آن سطح باقی مانده؛ 

اصل ھرچھ زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طوالنیتر باشد اعتبار بیشتری برای آن ح

بعنوان مثال اگر بھ مدت سھ ھفتھ معامالت در یک روند مستقیم و خنثی انجام شود و سپس قیمت شروع بھ . میشود

رشد کند آن منطقھ بعنوان حمایت اھمیت بیشتری پیدا میکند نسبت بھ اینکھ فقط سھ روز در آنجا معاملھ انجام شده 

  . باشد

طوط حمایت و مقاومت میباشد کھ ھرچھ باالتر باشد نشاندھنده تعداد حجم معامالت راه دیگری برای تعیین اعتبار خ

  . بیشتری از معاملھ گران و اھمیت بیشتر آنست

از آنجاکھ . سومین راه تعیین درجھ اعتبار حمایت و مقاومت بررسی چگونگی اتفاق افتادن معامالت اخیر است

خرید یا (وضعی کھ آنھا نسبت بھ بازار دارند ھمواره با عکس العمل معاملھ گران نسبت بھ حرکت بازار و م

  . سروکار داریم، تحرکات بیشتر آنھا پتانسیل و قدرت بیشتری بھ سطح حمایت و مقاومت میدھد) فروش

در مثال قبل بدلیل باال رفتن . حال برعکس تصور کنید کھ قیمتھا بجای افزایش ناگھان شروع بھ کاھش یافتن کنند

سرمایھ گذاران باعث شد کھ ھر روند کاھشی با خریدھای جدیدی روبرو شده و قیمتھا  قیمت، برآیند عکس العمل

  ). ھربار حمایت جدیدی تشکیل شود(دوباره افزایش بیابند 

حال اگر قیمت شروع بھ افت کند و خط حمایت قبلی را بشکند کسانی کھ در نزدیکی این خط حمایت خرید کرده 

ولی حاال . سطح حمایت قبلی بھ دلیل غلبھ تقاضا بر عرضھ شکل گرفتھ بود. دندبودند متوجھ میشوند کھ اشتباه کر

اینجاست کھ . تمامی دستورات خرید در قیمت پایین بازار تبدیل بھ دستور فروش در قیمت باالی بازار میشود

بیشتری چیزی کھ سطح قبلی را بعنوان یک حمایت دارای اعتبار . حمایت قبلی تبدیل بھ مقاومت جدید میشود
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میکرد تعداد معامالت زیادی بود کھ در آنجا شکل میگرفت و این چیزی است کھ حاال آنرا تبدیل بھ یک مقاومت 

خریداران، فروشندگان و افراد بدون (تمام عواملی کھ بھ دلیل عملکرد سھ دستھ از معاملھ گران . کرده است

  .قاومت برای موجھا و جھش ھای آتی قیمت میشودد آورده بود حاال باعث ایجاد یک م.حمایت را بوجو) تصمیم

بنابراین بار دیگر میتوان فھمید کھ الگوھای قیمتی و مفاھیمی مانند حمایت و مقاومت بدان علت مھم است کھ 

تصویری از نحوه فعالیت معاملھ گران بدست میدھد و میتواند برای تشخیص عکس العمل آنھا نسبت بھ بازار بکار 

دیگر، تحلیل تکنیکال علم روانشناسی سرمایھ گذاران و عکس العمل ھای آنھا نسبت بھ تغییر شرایط بعبارت . رود

  .بازار است

  درجھ نفوذ: تبدیل حمایت بھ مقاومت و برعکس
نفوذ قیمت در سطح حمایت بھ مقدار کافی باعث میشود کھ این سطح تبدیل بھ محدوده مقاومت شود و ھمچنین 

توجھ کنید کھ باالترین نقطھ در موج . مالحظھ میکنید کھ قیمت درحال صعود است الف، - 5در شکل .برعکس

بطور کامل در این سطح نفوذ کرده و از آن  3- 2سطح مقاومت بوده است ولی موج  1صعودی قبلی یعنی نقطھ 

ھای فروش در  بدین ترتیب تمام پتانسیل. بدین ترتیب مقاومت قبلی تبدیل بھ سطح حمایت جدید میشود. عبور میکند

اکنون بھ پتانسیل خرید در قیمت پایین بازار ) کھ خط مقاومت را ایجاد کرده بود( 1نقطھ باالی بازار یعنی نقطھ 

  .شده است

اکنون در ) کھ قبال سطح حمایت پایین بازار بوده است( 1ب نیز کھ روند نزولی را نشان میدھد نقطھ - 5در شکل 

  . و بھ مانند یک سقف قیمتی عمل میکند تبدیل بھ مقاومت شده است 4نقطھ 
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این قانون . نفوذ قیمت در خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد درجھ اعتبار این خطوط بیشتر است ھرچھ

اما منظور از . مخصوصا در زمانی کھ این خطوط شکستھ میشوند و نقش معکوس پیدا میکنند بیشتر اھمیت دارد

  قدر کافی در اینجا چیست؟

نفوذ در % 3بعنوان معیار، برخی از تحلیلگران . د داردنظرات گوناگونی درباره کافی بودن و اعتبار نفوذ وجو

برای حمایتھا و مقاومتھای . داخل سطوح حمایت و مقاومت بزرگ و اصلی را معیار شکستھ شدن آنھا قرار میدھند

در عمل ھر معاملھ گری باید شخصا در مورد اعتبار . کافی بنظر میرسد% 1کوتاھمدت نفوذ کمتری مثال در حد 

باید بھ خاطر سپرد کھ خطوط حمایت و مقاومت تنھا زمانی نقششان با یکدیگر تعویض . م گیری کندنفوذ تصمی

  .   میکنند کھ قیمت بھ اندازه کافی تغییر کرده باشد تا معاملھ گران را درباره اشتباھشان متقاعد کند

  

  اھمیت قیمتھای رند در مبحث حمایت و مقاومت
. شوند می تشکیل) رند( گرد اعداد روي ورزیستانس ساپورت ھمان یا مقاومت و حمایت سطوح موارد خیلی در

 و امروز طال قمت کنید فرض .دھیم می توضیح آنرا مثال یک با معمول طبق و است ساده نیز موضوع این دلیل

 رونده باال حرکت این بھ سطحی چھتا  قیمت کھ کنید فکر این بھ شما اگر .صعود حال در و است $ 1246.60 االن

 یا و 1300 مانند) رند(اي شده گرد خودآگاه اعداد نا طور بھ و روانی نظر از شود عوض آن جھت تا دھد می ادامھ

 زیرا شد خواھید قیمت آن بھ رسیدن صورت طال در فروش آماده و کنید می تعیین آن براي را 1500 یا و 1350

 .بگیرید ندارید نظر در براي آن $ 1323.40 مانند قیمتی مثال اینکھ براي خاصی دلیل

 بھ این قیمت رسیدن صورت در و است حاکم بازار در فروشندگان و خربداران سایر بر ساده روانشناسی ھمین

 یا ھمان مقاومت سطح در فروش زیادي حجم و ساپورت ھمان یا حمایت سطح در خرید باالي حجم سطوح

  .گردند قیمت حرکت جھت شدن عوض باعث توانند می کھ شود می انجام رزیستانس

ھرگز دستورات خرید و فروش خود را بر روی این اعاد رند " یک اصل کاربردی در بحث اعداد رند اینست کھ 

بعنوان مثال اگر سرمایھ گذاری قصد دارد در پایین موج نزولی وارد بازار شود بھتر است کھ دستور ". قرار ندھید

این قیمت رند بسیاری از معاملھ گران قصد خرید خرید خود را کمی باالتر از مھمترین عدد رند بگذارد؛ زیرا در 

ھمینطور در زمان فروش . دارند و بھ ھمین علت ممکن است بھ علت تقاضای باال اصال قیمت، چنین عددی نبیند

پس بعنوان یک قانون بھتر است . معاملھ گر بھتر است دستور فروش خود را کمی پایین تر از عدد رند قرار دھد

تمایل بازار نسبت بھ قیمتھای . شید کھ نباید ھدفھای قیمتی تان را بر روی اعداد رند لحاظ کنیددر خاطر داشتھ با

رند و علی الخصوص نسبت بھ قیمتھای مھم رند کھ قبال اشاره شد یکی از رفتارھای عجیب بازار است کھ دانستن 

 .   آن برای تحلیلگران تکنیکی میتواند بسیار مفید باشد
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