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  قدم نهم : روش هاي تحلیل بازار براي خرید سهام
پس از آنکه با نحوه باز کردن حساب در بازار بورس , قوانین بازار بورس , راه 
هاي کسب سود در بازار بورس و روش خرید و فروش سهام در قدم هاي 

آشنا شدید , نوبت آن رسیده تا با روش هاي تحلیل بازار بورس جهت گذشته 
  خرید و فروش به موقع سهام مناسب و سود آور آشنا شوید.

سه نوع روش تحلیل در بازار بورس وجود دارد که سهامداران در خرید و 
فروش سهام از این سه روش استفاده می کنند. روش هاي فوندامنتال , 

یبی که مخلوطی از دو روش فوندامنتال و تکنیکال می تکنیکال و روش ترک
  باشد , سه روش تحلیل بازار سهام هستند.

در این قدم از آموزش , تنها به طور کلی با این روشها آشنا خواهیم شد. جهت 
آشنایی بیشتر با روش فوندامنتال باید به بخش مقاالت بازار بورس براي 

روش تکنیکال نیز بعد از پایان ده زش آمومبتدي ها در سایت مراجعه کنید. 
  م آموزش رایگان بورس , به صورت قدم به قدم در سایت قرار خواهد گرفت.قد

الزم به ذکر است که استفاده از این روش ها براي خرید و فروش در صورتی 
نتیجه بخش خواهد بود که با کسب تجربه و آزمایش همراه باشد چرا که این 

  وره از سال ممکن است متفاوت باشد.روش ها در مورد هر د
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  یا بنیادي تحلیل فوندامنتال
 عوامل و متغیرهاي متعددي در بازار سرمایه و در سطح کالن کشور روي

گذارد.  هاي مالی اثر می قطعیت سود و نیز تغییرات قیمت دارایی قطعیت یا عدم
است به همین خاطر روش بنیادین به بررسی دقیق عوامل محیطی که ممکن 

هاي مالی تاثیر  بر روند حرکت قیمت سهام و به تبع آن بر بازده دارایی
 در گذاري سرمایه هاي گزینه تحلیل منظور به روش این در. پردازد می  گذارد،
 اصلی ارکان که ذیل اساسی مرحله سه به بایستی قاعدتاً بهادار اوراق بورس
 :کرد توجه است بنیادین تحلیل

   اوضاع اقتصادي کشور: بررسی و تحلیل -الف

در نظام کنونی اقتصاد جهانی، بورس اوراق بهادار نقش دماسنج اقتصادي را 
کند و وضعیت اقتصادي و حتی سیاسی و اجتماعی کشور در حال و  ایفا می

ها خواهد گذاشت. بنابراین  آینده تاثیر بسزایی بر میزان سود آوري شرکت
و تحوالت اوضاع اقتصادي حال و  در تحلیل بنیادین ابتدا بایستی تغییر

  هاي آتی به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جهت گیري
هاي کالن اقتصادي از قبیل نرخ  این تجزیه و تحلیل شامل بررسی شاخص

تورم، تولیدات ملی، نرخ بهره، نرخ ارز، میزان بیکاري، نرخ رشد اقتصادي و 
گذار است که  اي تاثیرهاي پولی و مالی دولت و سایر نهاده سیاست
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تري از وضعیت بازار سهام و  هاي دقیق بینی گر با بررسی آنها پیش تحلیل
آورد و از دور نماي آتی سهام موجود در بازار و به  صنعت خاص به عمل می

  شود.  ویژه سهام شرکت مورد نظر مطلع می

  :نظر مورد صنعت بررسی –ب 

دومین مرحله از تحلیل بنیادین بررسی وضعیت و موقعیت فعلی صنعت  
گران براي  مورد نظر و روند رشد آتی آن است. سهامداران و معامله

کنند ارزش  رشد و سود آور فعالیت می هایی که در صنایع روبه شرکت
  بیشتري قائل هستند. 

  تجزیه و تحلیل شرکت: -ج

گر بازار سرمایه بعد از انتخاب صنعت  لیلدر مرحله سوم تحلیل بنیادین، تح 
هاي موجود در آن صنعت با توجه به  مناسب باید شرکتی را از میان شرکت

 شرکت مدیریت عملکرد کیفیت  شرکت، برتر رقابتی موقعیت  معیارهاي
  .کند انتخاب شرکت مالی موقعیت بررسی  و
 تشخیص براي اي بالقوه توان از بنیادین تحلیل که دهد می نشان ها بررسی 

ها  تحوالت جاري شرکت و تغییر و است برخوردار حاکم اقتصاد کالن وضعیت
دهد و نیز مهارت نگاه کردن از باال به  را به خوبی در تیررس نگاه خود قرار می
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ها ضمن اینکه احتمال به  آموزاند و با این مشخصه گران می پائین را به تحلیل
گرایی مالی را  کند نوعی منطق انتظار را تقویت میدست آوردن منفعت مورد 

دارد. مزیت اصلی تحلیل بنیادین کاربرد  گذاران عرضه می نیز به سرمایه
  هاي میان مدت و بلندمدت است. گذاري فراوانش در سرمایه

  تحلیل تکنیکال یا فنی
بر این باورند که در بازار سهام، تمامی اطالعات  متخصصین روش تکنیکال

هاي قبل و  هاي دوره ها نهفته است و با تمرکز روي قیمت نیاز در قیمتمورد
توان از یک انتخاب مناسب در بازار  بینی آتی آن می زمان حال سهام و پیش

ها  ها بر عکس بنیادگراها که به چرایی قیمت سود جست. در واقع تکنیکالیست
گذاري با  ایهتمرکز دارند. این نوع سرم» چیستی قیمت«تاکید داشتند روي 

استفاده از مطالعه رفتار و حرکات قیمت سهام در گذشته و تعیین قیمت و 
ها  پذیرد زیرا تکنیکال صورت می روند آینده آن و امکان تکرار الگوهایی مشابه

دارند که تمامی وقایع جاري اقتصادي کشور و نیز صنعت و انتظارات  ابراز می
یر گذاشته است، لذا بایستی پیشینه سهامداران نهایتاً بر قیمت سهام تاث

  تاریخی و نمودار قیمت سهام به دقت بررسی شود. 
گر یا تکنسین صرفاً به یک روند قیمتی نیاز دارد که در قالب  در واقع تحلیل

ها، چارتیست نیز  به همین دلیل به تکنسینو  شود  ) عرضه میچارتنمودار (
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نظر تصادفی  نونی یک سهم که بههاي ک ها معتقدند قیمت گویند. چارتیست می
وند. این تکرار رسد ممکن است به تدریج به الگوهاي قابل تکراري تبدیل ش می

خود  یا نزولی به تواند حالت صعودي کند که می می را ایجاد ها یک روند قیمت
  در هر یک از حاالت متمایز از دیگري خواهد بود.  گیرد و نوع معامله

هاي خرید یا فروش بستگی  سهامدار) براي تعیین زمانگر (یا  راهبرد معامله
تواند  ها می مدت انتظار او براي رسیدن به سود دارد، این زمان مستقیم به

  .(بسیار کوتاه در حد چند ساعت) یا نسبتاً طوالنی (چندین سال) باشد

  روش ترکیبی
 در روش ترکیبی که می تواند امنیت و احتمال موفقیت بیشتري نسب به دو

روش به طور مجزا داشته باشد , سهامدار با استفاده از بررسی وضعیت بازار و 
صنعت و شرکت (فوندامنتال) و مالحظه نمودارهاي سهام و تصمیم گیري در 

  مورد آنها (تکنیکال) به خرید سهم می پردازد.

این روش از آنجا که تمامی مسائل مربوط به سهم , چه در بازار و صنعت و چه 
سهام را بررسی می کند , با در نظر گرفتن همه عوامل به تصمیم گذشته 

می پردازد و همانطور که گفته شد نسبت به هر کدام از روش ها به طور گیري 
مجزا به جواب درست تري می رسد البته همه این عوامل به تجربه تحلیلگر 

  بستگی دارد.
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ندامنتال خریداري حتی در بازار بورس معروف است که سهام را با دیدگاه فو
کنید و با دیدگاه تکنیکال زمان مناسب براي فروش سهم را پیدا کرده و سهام 

  را بفروشید.

در هفته آینده که هفته آخر آموزش رایگان بازار بورس براي مبتدي ها می 
  باشد با تشکیل سبد سهام آشنا خواهیم شد.

  

  .......آینده هفته در بعدي قدم با باشید ما منتظر پس

  

  
  

 

 خود کنار در را اندوه زودي به کند نمی فکر آینده به که کسی

 .یافت دهخوا

 کنفسیوس
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