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هفت

نحوۀ استفاده از این کتاب

که  می شود  اطالق  کتب  از  سلسله ای  به  بصری  راهنماهای 

در  سرمایه گذاری  و  مالی  امور  برای  آسانی  و  جامع  راهنمای 

دنیای امروز است. همۀ نمودارها تمام رنگی هستند و با قطعی 

باشد.  آسان  آن ها  از  استفاده  و  خواندن  تا  شده اند  چاپ  بزرگ 

همچنین موارد زیر در این کتاب گنجانده شده تا به فهم بهتر 

اطالعات و فرآیندهای مهم کمک شود:

مباحث  در  تکنیکی  مفاهیم  و  اصطالحات  مجموعه  تعاریف:   ■
گنجانده شده است.

■ نکات مهم: شامل نکات مهم متن اصلی است.
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نه

با من  معامله کنم، صدایی در درونم  آنکه  از  قبل  گاهی اوقات 

حرف می زند. برخی ممکن است آن صدا را »تجربه« بنامند؛ اما 

ترجیح می دهم که آن را دانش و خرد بنامم. هروقت به آن صدا 

این  اهداف  از  یکی  است.  داده ام، سرمایه ام حفظ شده  گوش 

است که می تواند صدای  دانشی  به  نمودن شما  کتاب، مجهز 

معامالتی شما را ایجاد نماید.

این کتاب برای شما مفید است؛ خواه معامله گری حرفه ای، 

ارثیۀ  می خواهد  که  باشید  بازنشسته ای  معلم  یا  مالی  مدیر 

نوه هایش را دوچندان نماید. 

وجود  نموداری  الگوهای  مورد  در  اطالعاتی  کتاب  این  در 

دارد که یا از آن ها بی خبرید یا ممکن است فراموش کرده باشید. 

این کتاب راهنمای بصری برای یادگیری الگوهای نموداری است 

که به شیوه ای ساده و قابل درک عنوان شده است.

نموداری،  الگوهای  تشخیص  برای  راهنمایی  کتاب،  این 

است. خواهید  آن  مفاهیم  آموزش  و  آنها  رفتار  کشف چگونگی 

آموخت که نمودارهای قیمت تنها اشکال موج دار نیستند، بلکه 

رِد پای سرمایه گذاران هوشمند هستند. 

آن  و مبانی  را متوجه شوید، مفاهیم  زبان کتاب  آنکه  برای 

در ابتدا آمده است. آنچه در این بخش می آموزید ممکن است 

شما را متعجب کند. بخش مبانی، پایه و اساس مطالب آینده را 

فراهم می کند؛ سپس مهم ترین و محبوبترین الگوهای نموداری 

در ادامۀ کتاب می آید. با خواندن این فصول متوجه می شوید که 

هر اوج  یا دّره، یک الگوی نموداری نیست. این که در جستجوی 

چه مواردی باشید و دلیل پیدایش الگوها چیست، در این فصول 

توضیح داده خواهد شد. 

من  می شود.  تکمیل  خریدوفروش  هشدارهای  با  کتاب 

معامالت  اما  نمی کنم؛  توصیه  را  مکانیکی  معامالت  سیستم 

بصری می تواند به کسب سود کمک کند یا از زیان ها جلوگیری 

نماید. 

هنگامی که به آخرین صفحۀ این کتاب می رسید، امیدوارم 

باشید.  الگوهای نموداری داشته  از  که درک و آگاهی بیشتری 

معامالتی« شماست.  برای »صدای درونی  دانش، خوراکی  این 

آن صدا بایستی به شما ندا دهد پس به آن گوش فرا دهید؛ زیرا 

می تواند شمارا نجات دهد. 

معرفی
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علم تکنیکال که در صورت فعلی خود بیش از یک قرن قدمت دارد 

بازار به شمار می رود، در دو  و عماًل قدیمی ترین مکتب تحلیل 

دهه اخیر و با گسترش استفاده از اینترنت و رایانه و نرم افزارهای 

متنوع معامالتی توسعه شگرفی پیداکرده است. بحث استفاده 

از تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه و بازارهای مالی دیگر در ایران 

10 سال  به طوری که  یافته  با دنیا گسترش روزافزونی  نیز همگام 

قبل تعداد کتاب های تکنیکال به تعداد انگشتان یکدست نبود 

اما اکنون چند ده کتاب تحلیل تکنیکال وجود دارد که سعی در 

شناسایی بیشتر این علم یا هنر تحلیل گری در بازار دارد. دوستان 

بسیاری در این سال ها سعی کردند با ترجمه و تألیف کتاب های 

مفید و اثرگذار به غنای علمی بیشتر جامعه تحلیلی کمک کنند 

که در اینجا باید از تمام آن عزیزان متشکر بود.

متأسفانه در بازار بورس تهران به دلیل عدم شناخت کافی 

مخاطب و دسترسی نداشتن به اطالعات تحلیلی جامع عموماً به 

شکل سطحی به تکنیکال نگاه شده و بیشتر از ابزارها به صورت 

موردی و بدون شناخت کافی بهره برده اند، این در حالی است 

که در تحلیل بازار، بررسی چرایی رخداد تغییرات بازار با منطق 

تکنیکی می تواند تأثیر شگرفی بر ذهن خالق یک تحلیل گر داشته 

باشد. توصیه می کنم با مطالعه هر کتابی بدون پذیرش سطحی 

مطالب گفته شده در کتاب ها به بررسی عمق و فلسفه عملکردی 

کتاب بپردازید تا آن تکنیک و روش استفاده از ابزارها به نوعی بر 

مبنای خالقیت ذهنی و کنکاش درونی مورداستفاده قرار بگیرد.

کتاب حاضر که در راستای تفهیم و تشریح تکنیک های پایه ای 

تکنیکال نگاشته شده با یک رویکرد متفاوت نگارشی به بررسی 

است  پرداخته  بازار  خوانی  بازی  شگردهای  و  قیمت  روندها، 

اگرچه متن ساده و روانی دارد اما بررسی ریشه ای این کتاب با 

تمرین فراوان علی الخصوص برای مبتدیان می تواند مسیر ترقی 

دست  در  که  کتابی  کند.  هموارتر  را  تکنیکال  حوزه  در  بیشتر 

دارید به دلیل بررسی در مفاهیم و زیرساخت های تکنیکال پایه 

را  تحلیل گر  در ذهن  تکنیکال  تحلیل  فلسفه  شکل گیری درست 

پایه  و  ریشه  از  درستی  درک  تحلیل گر  چنانچه  و  گرفته  هدف 

تحلیل گری نداشته باشد قطعاً در فهم درست مطالب پیشرفته 

عملکرد درستی نخواهد داشت.

نیما آزادی
بهار 1395

یازده

مقدمه
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1

مبانی مقدماتی

این بخش از کتاب به بررسی مبانی مقدماتی می پردازد که شامل: 

به  اوج ها و فرودهای فرعی، خطوط روند، شکاف ها، بازگشت ها 

من  است.  مقاومت  و  حمایت  عقب نشینی ها،  گریز،  محدودۀ 

ارائه  تکنیک ها  و  اصطالحات  یکسان سازی  برای  بسیاری  اَشکال 

داده ام. برای شناسایی بهتر الگوهای نموداری و استفاده از آنها 

از  مقدماتی  مبانی  فهم  معامالتی،  هشدارهای  دریافت  جهت 

اهمیت زیادی برخوردار خواهند بود. 

          بخش 1
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           فصل 1

شناسایی آسان الگو
هنگامی که در شرکت Tandy کار می کردم، بر روی دیوار دفتر، 
نمی دانستم  بودم.  کرده  آویزان  را  شرکتی  سهام  قیمت  نمودار 
مانند  اما  نه؛  یا  بود  معتبر  یافته ام  که  شانه ای  و  سر  الگوی  آیا 
در  داشت.  قرار  شانه  جفت  یک  وسط  در  که  بود  شخصی  سر 
سمت چپ و راست الگو، قیمت به سمت کف سقوط کرده بود و 

ساختار آن شبیه َشَبحی برخاسته از َخندق بود.

این اولین تالش من برای پیدا کردن یک الگوی نموداری بود. 

از آن زمان، شیوۀ شناختن الگوهای نموداری را آموختم )مهارتی 

که تقریباً هرکسی می تواند یاد بگیرد(. اجازه دهید به چند نمودار 

نگاهی بیندازیم تا چگونگی شناسایی الگوها را مشاهده نماییم.

تصویری عریان
اما  برسد،  نظر  به  بی محتوا  و  عریان  برخی  برای  شاید   1.1 شکل 

اینگونه نیست. میله های قیمت به صورت رشته کوهی است که 

تا ماه ژوئیه صعود کرده است و سپس مانند سراشیبی شده است 

که راه رفتن بر روی آن احتماالً منجر به سقوط و مرگ خواهد شد.

ماه  تا  قیمت  نکته می آموزیم:  دو  ما  این شرح مختصر،  در 

ژوئیه افزایش می یابد و پس  از آن سقوط می کند. اگر این سهم 

متعلق به شما بود، احتماالً به دنبال الگوی نموداری می گشتید تا 

کاهش قیمت را پیش بینی نماید. چرا؟ زیرا  ممکن است تمایل به 

فروش سهم قبل از سقوط داشته باشید یا اینکه  بخواهید از سود 

خود محافظت نمایید.

ممکن  نزولی،  روند  پایان  جستجوی  بر  عالوه  اکتبر  ماه  در 

اگر  باشید.  نزولی  روند  بازگشت  از  نشانه هایی  دنبال  به  است 

نشانه ای یافتید، ممکن است سهم را بخرید. 

را  قیمت  کاهش  که  بیابید  الگوهایی  می توانید  چگونه 

پیش بینی می کنند؟ 

یافتن الگو های سقف
دنبال  به  چشمانم  می کنم،  نگاه  قیمت  نمودار  به  که  زمانی 

به سقف رسیده  یکسانی  تقریباً  قّله هایی می گردد که در سطح 

به  قّله  چندین   ،A خط  در   1.2 شکل  در  عنوان  مثال  به   باشند. 

خط قرمز فوقانی نزدیک و یا بدان برخورد کرده اند. آن خط قرمز 

مقاومت باالسری است.

هنگامی که قیمت درنهایت از طریق سقف گریز پیدا می کند، 

هشداری برای تغییر روند است )به شکل 1.2 نگاه کنید(.

خط  جستجوی  در  سقف،  در  افقی  قرمز  خط  یافتن  از  پس 

تعریف مقاومت باالسری:

مقاومت باالسری یا مقاومت هنگامی 
رخ می دهد که سهم در روند صعودی 
ایجاد  قّله  و  شود  وارونه  یا  متوقف 
نزدیکی  در  غالبًا  اتفاق  گردد.این 
وجود  درگذشته  که  مشابهی  قیمت 
همواره  مقاومت  می دهد.  رخ  داشته 

باالتر از قیمت است.
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4 ■  شناسایی آسان الگو

MMM US Equity (3M Co(    :1.1 شکل

مشابهی به موازات خط روند فوقانی باشید که در امتداد دّره ها 

پایین تر نشان  به صورت خط قرمز  را  آن  کشیده شده است. من 

داده ام. آن دو خط، یک الگوی نموداری به نام مستطیل را شکل 

یافتن آن بی اهمیت  با  الگوی نموداری در مقایسه  نام  داده اند. 

با  که  دیگری  خط  و  قّله  چندین  با  که  افقی  خطی  تنها  است. 

چندین دّره برخورد می کند را تصور کنید.

قّله های B و C نیز مقاومت باالسری هستند. چطور این مسئله 

را می دانم؟ زیرا آن ها تقریباً در یک سطح به سقف رسیده اند. یک 

سقف خیالی در باالی آن قّله ها وجود دارد و قیمت سهم را برای 

مدتی پایین نگاه می دارد. قّلۀ H نیز به آن سقف فرضی ضربه ای 

وارد می کند.

 DE مقایسه نمایید. زوج E و D را با قّله های BCH سه اوج

قّله های دوقلو را تشکیل می دهند؛ اما فاصلۀ زیادی باهم دارند. 

دارند.  کوچک تر  الگوهای  از  بیشتری  اهمیت  بزرگ تر  الگوهای 

بعد از الگویی بزرگ، قیمت تمایل به کاهش بیشتری نسبت به 

الگویی کوچک دارد. در این مورد، قیمت سهم تمایل به کاهش 

ِبیشتری پس از DE نسبت به BC دارد.

قّله های F و G نیز جفت هایی هستند که تبدیل به مقاومت 
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راهنمای بصری الگوهای نموداری  ■ 5

MMM US Equity (3M Co(    :1.2 شکل

باالسری شده اند. در این مورد، روند قیمت پیش  از این دو سقف 

صعودی  روند  از  پس   DE و   BC درحالی که  است؛  بوده  نزولی 

FG عناصر  و   BC، DE قّله های پدیدار شده اند. جفت  قیمت ها 

دو  آن ها  در  که  هستند  دوگانه  سقف  نموداری  الگوهای  اصلی 

قّله، مقاومت  باالسری در سطحی تقریباً همسان ایجاد می کنند.

یافتن دّره ها
شکل 1.3 دّره های قیمت را نشان می دهد. در شیوه ای مشابه با 

قّله ها، در جستجوی دو یا تعداد بیشتری دّره در کف باشید که 

تقریباً در سطحی یکسان قرار دارند. 

حمایت  واقع  در  که  داده ام  نشان  را  دّره ها  جفت  این  من 

و  می کند  پیدا   C نقطۀ  در  کفی  قیمت  هستند.  پایین دستی 

D به آن سطح بازگشت دارد. هرچند درنهایت  مجدداً در نقطۀ 

سهم به حمایت E نفوذ کرده و مانند سقوط سنگ در آب، کاهش 

می یابد.

نزولی  روند  تغییر  زمان  یافتن  در  الگویی  چنین  اهمیت 

قیمت ها و تغییر آن به افقی یا صعودی است.

تعریف حمایت پائین دستی:

حمایت پائین دستی یا حمایت هنگامی 
رخ می دهد که سهم در روند کاهشی 
خود دچار توقف شده یا وارونه شود و 
دره ای ایجاد گردد که غالبًا در سطح 
درگذشته  که  می گیرد  قرار  مشابهی 
همواره  حمایت  است.  داشته  وجود 

پائینتر از قیمت است.
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