
خطوط روند در روش تكنیكال ابزار مھمي . تحلیل تكنیكال بر این فرض كھ قیمتھا روند دارند شكل گرفتھ است
یك خط روند خط راستي است . یک روند ھستند) confirmation(و اثبات) identification(براي شناسایي

آینده نیز امتداد داده میشود تا كھ دویاچند نقطھ روي نمودار قیمت را بھ ھم وصل میكند و سپس بسوي روزھاي 
خیلي از اصولي كھ درباره حمایت و مقاومت وجود دارد درباره . یك خط حمایت یا مقاومت را تشكیل دھد

.خطوط روند نیز قابل كاربرد است
)صعودي(روندھاي رو بھ باال 

بدست مي } نسبي{یك روند رو بھ رشد یك خط با شیب مثبت است كھ از وصل كردن دو یا چند نقطھ مینیمم
و بھ باال بصورت حمایت روندھاي ر.نقطھ مینیمم دوم باید باالتر از مینیمم اول باشد تا شیب خط مثبت شود. آید

وقتي .با باال رفتن قیمت افزایش مي یابد) عرضھ–تقاضا (= عمل میكنند و نشاندھنده اینست كھ تقاضاي خالص
با باال رفتن قیمت سھم تقاضا نیز افزایش پیدا كند سھم رشد زیادي خواھد داشت و نشان از عزم جزم 

خط روند باقي بماند روند مثبت، محكم و بدون تغییر باقي تا زماني كھ قیمت سھم باالي. خریداران سھم دارد
یك شكست قیمت بزیر خط روند مثبت، نشاندھنده ضعیف شدن تقاضاي خالص بوده و احتمال تغییر در . میماند

.روند را باید در نظر گرفت

)نزولي( روندھاي رو بھ پایین
. بدست مي آید} نسبي{یك روند نزولي خطي با شیب منفي است كھ از وصل كردن دو یا چند نقطھ ماكزیمم

روند منفي بصورت . منفي را تشكیل دھدنقطھ حداكثر دوم باید پایین تر از نقطھ اول باشد تا خطي با شیب
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. علي رغم افت قیمت سھم است) تقاضا–عرضھ (=مقاومت عمل كرده و نشاندھنده افزایش در عرضھ خالص
وقتي افت قیمت ھمزمان با افزایش عرضھ اتفاق مي افتد شاھد افت در سھم بوده واین موضوع حكایت از 

ا زماني كھ قیمت ھا زیر خط روند قرار دارند روند بدون تغییر ت. تصمیم راسخ سھامداران بر فروش سھم دارد
یك شكست ناگھاني در قیمت و باالتر رفتن قیمت ازخط روند نشاندھنده كم شدن . و ثابت در نظر گرفتھ میشود

. عرضھ خالص بوده و باید احتمال تغییر در روند قیمت سھم را در نظر داشت
تنظیمات مقیاس نمودار

. رسم خطوط روند از نقاط حداقل یا حداكثر نمودار قیمت، در مقیاس لگاریتمي بھتر نتیجھ میدھدبنظر میرسد 
این موضوع مخصوصا وقتي خطوط روند بلند مدت رسم میشوند یا زمانیكھ تغییر بزرگي در روند قیمت سھم 

با دو نوع مقیاس را بھ اكثر نرم افزارھاي رسم نمودار،اجازه رسم نمودار.بوجود آمده بیشتر خودنمایي میكند
با ھم ) y(درمقیاس حسابي فواصل ارقام روي محور قائم. مقیاس حسابي و مقیاس لگاریتمي: كاربر میدھند 

دالر رشد داشتھ و ٢٠دالر بھ ١٠دالري در قیمت یك سھم، چھ قیمت سھم از ١٠یعني یك رشد .یكسان است
در حالیکھ در یک نمودار نیمھ لگاریتمی .ایش داده میشوددالر رسیده باشد،یكسان نم١١٠دالر بھ ١٠٠چھ از 

٢٠دالر بھ ١٠بصورت درصدی نمایش داده میشوند،بھ عنوان مثال رشد قیمت سھم از yمقادیر روی محور
دالر نشاندھنده یک بازده ١١٠دالر بھ ١٠٠محسوب میشود درحالیکھ رشد قیمت از % ١٠٠دالر یک بازده 

.است% ١٠

اتفاق افتاده } سال٢{یک رشد قیمتی زیاد در طول این بازه زمانی طوالنی) EMCشرکت(درنمودار باال
است در مقیاس حسابی افت قیمت بھ زیر خط روند وجود ندارد ولی خط روند در ھمانطور کھ مشخص.است

قیمت این . مقیاس لگاریتمی بدون شکستگی و تغییر شیب است و نسبت بھ مقیاس حسابی شیب ھموارتری دارد
در مقیاس نیمھ لگاریتمی خط روند کامال صعودی و.بار دوبرابرشده است٣سال،٢سھم درمدت زمانی کمتراز
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در مقیاس حسابی،سھ خط روند جداگانھ برای مشخص کردن روند صعود قیمت سھم الزم . با شیب ثابت است
.است کھ رسم شوند

دو بار بھ صورت غلط اندازی بسمت باال شکستھ است و این در حالیست کھ در ) BDشرکت (در مثال دوم
این شکستھا میتواند باعث گول خوردن و خرید پیش .قیمت سھم افت داشتھ است٢٠٠٠و ١٩٩٩طول سالھای 

سھم این شرکت،در . ده استاز ھنگام درست شود ولی مشخصا بعد از ھر دو قیمت سھم باز ھم سقوط کر
مقیاس نیمھ لگاریتمی باز ھم درصد . سالھ سھ بار بھ نصف قیمت قبلی سقوط کرده است٢طول این دوره 

. سقوط قیمت سھم را بصورت ھموار و بدون شکستگی در خط روند نشان میدھد
تشخیص اعتبار خطوط روند

قدر تعداد نقاط رسم خط روند بیشتر باشد اعتبار و ھر چ. برای رسم خط روند نیاز بھ دو یا چند نقطھ داریم
بعضي مواقع ممكن است یافتن بیش . مربوط بھ خط روند بیشتر اثبات میشود) یا مقاومت(درستی درجھ حمایت

علي رغم كاربردي و كلیدي بودن خطوط روند در تحلیل . نقطھ براي رسم خط روند دشوار باشد٢از 
گاھي اوقات مینیمم ھا یا ماكزیمم ھا . وند روي ھر نمودار قیمتي وجود نداردتكنیكال،ھمیشھ امكان رسم خط ر

با ھمدیگر جور نیستند و اینطور مواقع بھتر است خط روند رسم نگردد،بجاي اینكھ بھ اجبار خط روند 
قاعده اصلي در رسم خط روند این است كھ با دو نقطھ خط رسم میشود و نقطھ سوم براي. اشتباھي رسم كنیم

.تائیذ اعتبار خط روند بكار مي آید
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بار توسط نمودار قیمت لمس ٤یك خط روند صعودي رسم شده كھ MSFTدر نمودار باال مربوط بھ شركت 
،خط روند یك خط حمایت معتبر در نظر ٩٩بعد از چھارمین لمس در نوامبر. شده و سپس رشد كرده است

حاال كھ قیمت براي چھارمین بار بھ سوي باالي خط روند جھش میكند،اطمینان نسبت بھ خط .گرفتھ میشود
باقي ) اینجا بمساوي با خط حمایت است(الي خط روندتا زماني كھ قیمت با. حمایت بیش از پیش قابل اتكاست

یك شكست قیمت بزیر خط روند گویاي عالمت ھشداریست كھ .میماند،روند تحت كنترل خریداران قرار دارد
. حكایت از عرضھ خالص در حال افزایش است و تغییر در روند قیمت ممكن است بزودي اتفاق بیافتد

فواصل نقاط رسم خطوط روند
خط ) مینیمم(،خطوط روند نزولي را تشكیل میدھند و نقاط حداقل)ماكزیمم(ور كھ گفتھ شد نقاط حداكثرھمانط

این نقاط حداكثر یا حد اقل نباید خیلي از ھم دور یا نسبت بھ ھم نزدیك . روند صعودي را رسم میكنند
مقیاس زماني رسم : فاصلھ مناسب بین این نقاط،توسط عواملي از این قبیل تشخیص داده میشوند.باشند

اگر دو نقطھ مینیمم بھ ھم خیلي نزدیك . نمودار،محدوده تغییرات قیمت و نظرات شخصي تحلیل گر
یعني نمیتوان مطمئن بود این مینیمم {بزیر سوال میرود ) یعني ماكزیمم بعدي(باشند،اعتبار عكس العمل مینیمم

شد،اتفاق حالیكھ اگر خط روند معتبر و قابل اتكا باباعث بوجود آمدن ماكزیمم قابل توجھي در آینده بشود،در 
اگر دو نقطھ مینیمم از ھم بسیار دور باشند ارتباط مابین این دو .}افتادن این موضوع تقریبا اجتناب ناپذیر است

) یا حداكثر(یك خط روند ایده آل و قابل اعتماد از تعدادي نقطھ حداقل. نقطھ حداقل مشكوك و غیر قابل اتكاست
خط روند رسم شده در نمودار . ط روندي را تشكیل میدھندبا فواصل منطقي كھ بصورت ھموار و پي در پي خ

.یك نمونھ از فاصلھ خوب و مناسب بین نقاط حداقل براي رسم خط روند میباشدMSFTباال براي شركت 
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نقطھ ماكزیمم دوم بنظر خیلي نزدیك بھ نقطھ حداكثر اولي میرسد و خط روند ) WMTشركت (در نمودار باال
بھر حال خط روند بھتري نیز قابل رسم است بھ این صورت كھ . بدست آمده خیلي قابل اتكا و معتبر نیست

. بوجود آمده بخاطر مینیمم ماه فوریھ، وصل كنیم) ماكزیمم(العملرا بھ عكس) ٢شماره (نقطھ دومِ  حداكثر
زوایا و شیبھا در خطوط روند

از اعتبار درجھ حمایت یا مقاومت ) قیمت با روند تندتري تغییر كند(ھر چقدر شیب خطوط روند بیشتر شود
خط روند . یك بازه كوتاه زماني استناگھاني در) یا افت(یك خط روند تند حاصل از یك جھش. كاستھ میشود

بوجود آمده بدلیل اینگونھ تغییرات ناگھاني، بعید است كھ یك خط حمایت یا مقاومت معني دار و قابل اعتماد را 
حتي اگر سھ نقطھ معتبر وجود داشتھ باشند كھ خطي با شیب بھ این تندي را بعنوان یك خط . مشخص كند

. ھم بسختي میتوان بھ آن اطمینان كردحمایت یا مقاومت معرفي كند باز 
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. سط نمودار قیمت تماس یافتھ استماه، چھار بار تو٥در طول ) YHOOبا نماد(خط روند سھم شركت یاھو
بنظر میرسد سقوط سھم بھ زیر . فاصلھ بین نقاط مناسب است ولي شیب خط روند زیاد بوده و قابل قبول نیست

در ھر حال تشخیص زمان این سقوط و تصمیم براي . خط روند محتمل تر از باالي خط روند ماندن قیمت باشد
میزان اطالعات در حال نمایش در . كاري دشوار بنظر میرسدبازي كردن با سھم پس از قطع خط روند،

نمودارھاي كوتاه و عریض كمتر حاوي خطوط روند . نمودارو اندازه چارت در زاویھ خط روند تاثیر گذارند
با شیب تند بنظر مي آیند، در حالیكھ در نمودارھاي بلند و كم عرض، اكثر خطوط روند با شیب تند بھ چشم 

كنید این موضوع را ھمیشھ موقع تخمین و ارزیابي میزان اعتبار یك خط روند در ذھن داشتھ سعي. مي آیند
. باشید

خطوط روند قطع کننده
مثال نقاط . بعضي مواقع امكان رسم یك خط روند وجود دارد، ولي نقاط، دقیقا یك خط روند را مشخص نمیكنند

ممكن است شیب خط زیاد باشد یا نقاط . د قرار ندارندحداكثر یا حداقل در محل مناسب براي تماس با خط رون
اما اگر یك یا چند نقطھ را در نظر نگیریم، یك خط روند مناسب و منطبق . حداقل و حداكثر بھ ھم نزدیك باشند

گاھی اوقات زمان وجود تغییرات زیاد و عدم تعادل در بازار، ممکن . روي نمودار قیمت میتوان رسم كرد
غیرعادی داشتھ و بیش از حد معمول نوسان کند کھ این موضوع باعث بوجود آمدن نقاط است سھم رفتار 

یک روش برخورد با اینگونھ تغییرات شدید این است کھ خطوط روند قطع . حداکثر و حداقل نامنعارف میشود
موضوع باید البتھ در صورتی کھ یک خط روند قطع کننده پرش قیمتی را در نظر نگیرد، این . کننده رسم کنیم

.ھدفمند و با دالیل منطقی باشد

صعودی بوده و در ماھھای زیر ٩٤از اواخر سال ) S&P500شاخص (در نمودار باالخط روند بلند مدت
این نقاط حداقل در اثر . ٩٨و اکتبر ٩٨، سپتامبر ٩٦جوالی : ر قیمت قطع کرده است نقاط حداقل را در نمودا
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اوج فروشھای بوجود آمده در دوره ھای فوق الذکر بوجود آمده اند و نشاندھنده تغییرات شدید و دفعتی قیمت 
ط حداقل بنظر با رسم خط روند از داخل این نقا. ھستند کھ حتی باعث نفوذ قیمت بھ زیر خط روند میشوند

.میرسد شیب خط روند منطقی و خوب بوده و مابقی نقاط مینیمم خیلی خوب و منطبق بر خط روند قرار دارند

گروه . بوجود می آید و چند مدتی نیز باقی میماند" روه قیمتی گ" گاھی اوقات در نقاط حداقل یا حد اکثر یک 
میتوان این نوع نوسانات . قیمتی یک بازه زمانی است کھ در آن قیمت ھا در یک ناحیھ محدود نوسان میکند

در نظر گرفت و خط ) حداقل یا حداکثر(محدود را در نظر نگرفت و کل یک گروه قیمتی را بعنوان یک نقطھ
کھ در باال آورده شده نشاندھنده ) KOبا نماد (نمودار شرکت کوکا کوال. میان گروه قیمتی رسم کردروند را از

یک خط روند قطع کننده است کھ بعوض در نظر گرفتن پرش ھای قیمت در رسم خط روند، با استفاده از 
کوال دو ماکزیمم شرکت کوکا ٩٨در اکتبر و نوامبر سال . گروه قیمتی خط روند مناسبتری رسم شده است

اگر نقطھ ماکزیمم ماه ). روی نمودار١نقطھ (قیمت ایجاد کرده کھ ماکزیمم نوامبر کمی باالتر از ماه قبل است
خط (را برای رسم خط روند در نظر بگیریم، شیب خط روند بیشتر منفی میشود} ماکزیمم اولی{نوامبر

در ھر حال خط روند . در قیمت ھستیم) ھانیسقوط ناگ(و در ماه دسامبر شاھد تشکیل یک دره) خاکستری
٩٩سال ) July(و ژوالی) June(خاکستری یک خط روند دو نقطھ ای است و دو نقطھ ماکزیمم ماھھای ژوئن

) فلش سبز رنگ(شکل گرفت٩٩زمانی کھ ماکزیمم ماه دسامبر). فلشھای سیاه را ببینید(خیلی بھ ھم نزدیکند
رسم ٩٩و دسامبر٩٨نوامبر/ ط روندی قطع کننده از نقاط ماکزیمم اکتبریک امکان جدید بوجود می آید تا خ

بصورت انطباق کامل و نھ قطع {این خط روند دوم بر سھ نقطھ معتبر بنا شده ). خط روند آبی رنگ(نمود
محل –٢٠٠٠در ماکزیمم ژانویھ (و اعتبار آن در پیش بینی خط روند مقاومتی بودن آن ثابت میشود } کننده
). آبی رنگفلش

نتیجھ گیری
روندھا دید خوبی بھ تحلیل گر میبخشند، ولی اگر درست و بموقع بکار برده نشوند میتواند نتیجھ عکس داده و 

مقاومت یا تحلیل / عوامل تحلیلی دیگری ھمچون درجات حمایت! اخطارھای خرید و فروش غلط اعالم کند
وند تا بتوان بھ شکستگی و تغییر شیب خطوط روند اعتماد نیز باید بکارگرفتھ ش) رونق و رکود(نشیب/ فراز
با وجود اینکھ خطوط روند، مشخصھ عمومی و اصلی تحلیل تکنیکی ھستند ولی بندرت بعنوان ابزار . کرد

خطوط روند نباید بعنوان . تکی برای تحلیل و بررسی روند قیمت سھم و اعتبار سنجی روندھا بکار میروند
. کار روند، بلکھ بعنوان اخطارھایی درباره احتمال تغییر روند قیمت بکار گرفتھ میشوندابزار قضاوت نھایی ب

تحلیل گر با استفاده از خطوط روند بعنوان ابزار تشخیص شکستگی و تغییر روند قیمت، میتواند بصورت 
. دقیق تر، دیگر عالئم و نشانھ ھای تغییر بالقوه در قیمت سھم را بررسی کند

و } ٤تا١نقاط{چھار بار با نمودار قیمت تماس داشتھ است) نمودار فوق(VRSNخط روند صعودی شرکت 
ه و میتواند نشانھ ای خط روند قطع شد٢٠٠٠علی رغم اینکھ در ژانویھ . یک خط حمایت معتبر بنظر می آید

کھ عکس العمل ماکزیمم قبلی محسوب ٤مینیمم واقع در نقطھ {بر برگشتن روند باشد، عکس العمل قبلی
این {.شکست خط روند را تائید نمیکند ودر عوض ماکزیممی باالتر از ماکزیمم قبلی را باعث میشود} میشود

). صعودی استموضوع نشاندھنده شکستھ نشدن روند و ادامھ داشتن روند
آرتور ھیل: نویسنده
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