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 پیشگفتار

ست. سرمایه سرمایه نیازمند علم و آگاهی ا صوص بازار  گذاری در بازارهای مالی و به خ

ب یا دهگاهی  عه یک جزوه  ما  ها کتاب . این کامالً ا مطال دارد که چقدر بستتتت ی به 

 .بخواهیم سازوکار این بازار را درک کنیم

سرمایه گذار و معامله سود و یا هدف و غایت هر  سب  سرمایه در مقابل تورم گر ک حفظ 

 ها روش و تحلیل استفاده کنیم.گذاری ممکن است از دهاست و برای این سرمایه

بازاری استتتت که  تکنیکال یکی از موثرترین و کارآمدترین روش برای تحلیل هر نوع 

عرضه و تقاضا در آن حاکم بوده که بازار سرمایه نیز از آن مستثنی نیست. کتاب حاضر 

صفحه شامل تمام نکات ضروری و مهم  300در « پله 80تحلیل تکنیکال در » به عنوان

ست ستفاده قرار می یرد. قطعا علم تکنیکال فراتر از آن ا ست که در تحلیل مورد ا . ولی ا

آن چیزی که برای تحلیل کاربردی الزم استتتت را میتوانید در این کتاب فراب یرید. هر 

ها بار تمرین و آزمون و خطا ته شده را بایستی دهای که در این کتاب نوشآموزش و نکته

 کنید. ماحصل این کار از شما یک تحلیل ر تکنیکال خواهد ساخت.

 سعید نجفی

 99بهار 
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 عرضه و تقاضا:  6پله 

 هر چقدر فکتتار عبارتیبه  .دنکخریداران و فروشتتندگان تعیین میقیمت یک ستتهم را ککتتمکن بین  ،در بازار

 د.آیتر میها پاییند، قیمتشوتر بیک گانفته و هر چقدر فکار فروشندر ترها نیز باال، قیمتباشد بیکتر انخریدار

هر موقع ها در بازار باشتتیم به معنای تستتلی خریداران بر قیمت و ، هر موقع شتتاهد افزاین قیمتبه عبارت دی ر

 ی تسلی فروشندگان بر قیمت هستیم.ها باشیم به معناشاهد کاهن قیمت

 
 بین خریداران و فروشندگان فکار 3-1شکل 

 

 .گرفت معامله انجام خواهدقیمت در آن  به توافق برستتتند، یک موردراد خریدار و فروشتتتنده در که اف قیمتیهر 

دهند. همین امر ورش میقیمت را در ذهن خود پر تصتتور کاهن فروشتتندگانتصتتور افزاین قیمت و  خریداران

 .شوندنوسانات بازار می سبب

د ریداران قیمت باالیی را سفارش دهناست که نسبت به سایر خ خرید سهام با کسانیاولویت  در بازار بورس ایران

ست کهاولویت  نینو همچ سانی ا سهام با ک سهام خود را به فروش میبا  فروش  در گذارند. و پایین ترین قیمت 
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سفارش خود رو  نصورت برابر بود ست که  سانی ا شندگان اولویت معامله با ک سفارش خریداران و یا فرو قیمت 

 زودتر ثبت کرده باشند.

صل  ،هاانتظارات و پین بینی سهم میی آیندهدرباره اختالف دیدگاهحا سرمایه گذی ارزش  شد و  اران نیز به با

شنده میکمک تحلیل سرمایه گذار در تعیین قیمت زمانی تغییر های خود به جمع خریدار و فرو پیوندند. جای اه 

 تغییر عقیده دهد.نسبت به آینده سهم، کند که می
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 :1حمایتیسطوح :  7پله 

کمهماز  ضا ترین مفاهیمی که در روان ضه و تقا سی عر ستحمایت و مقاومت  د، ترازهایزار وجود داربا درنا . در ا

سطوح سطوحی از قیمت واقع این  شند که در نزدیکی حمایت، بها میمرتبی با  مایل به خرید و در گران معاملها

 ، تمایل به فروش سهام خود دارند.نزدیکی مقاومت

 
 گذاری میراث فرهن ی و گردش رییهنمودار شرکت سرما در در تکنیکالسطوح حمایت  3-2شکل 

گذاری میراث شتترکت ستترمایه ارزش ستتهام نمودار باال در رابطه باکنیم مکتتاهده میدر شتتکل  باال همانطور که 

ش ری شدمی فرهن ی و گرد س سهامداران ، انتظاراتبا ضا تغییر یافته و  ضه و تقا شده تا عر سانات سبب  بب نو

ریال بوده  3900ها تا میزان متانی، کاهن قیی مورد بررستتتی، در هر زماههچند م یقیمت گردد. طی دوره

کار خریدار ضعیت ف ست، و ست.  انا شده ا کتر قیمت انخریدار وسبب کنترل قیمت   ها جلوگیریاز کاهن بی

سرمایه گذاری، اندکرده شرکت فوق جهت  سهام  ست که  . در واقع احساسی که به افراد خریدار دست داده این ا

ریال، سبب  3900قاضا از سمت افراد متقاضی در سطحی باالتر از ریال با ارزش بوده و افزاین ت 3900در سطح 

 خریداراناهد حمایت زیرا شمکهور است. به حمایت  این نوع رفتار قیمتجلوگیری از کاهن قیمت شده است. 

ریال  3900تر پایینقیمت  مایل به فروش به فروشتتتندگانباشتتتیم. از طرف دی ر نیز ریال می 3900از قیمت 

ستند. بان سطح  ی شیوه، در  شنده از روند قیمت  3900این  کتیبانی افراد خریدار و فرو شاهد حمایت و پ ریال 

 باشیم.سهام می

                                                           
1upportS  
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سطحی که اکثر این بنابر  سطح حرکت رو به باال خواهد  گذارانسرمایهبه  معتقد به این هستند که قیمت از این 

 داشت، سطح حمایت قیمت گویند.

ی زمانی شتتکل گرفته و به معنای رفتار پیوستتتن نقاپ پایین قیمت، در یک بازهحاصتتل به هم ستتطح حمایت، 

 باشد.حمایتی افراد فروشنده از افزاین قیمت با خودداری کردن از فروش می

 :یح حمایتوسطهای ویژگی

رضه ، در سطح حمایتی بیکتر است. یا به عبارتی حجم تقاضا از حجم عفروشندگاناز تعداد  خریدارانتعداد  -1

 باشد.بیکتر می

ضه کرده و در نتیجه خریداران قیمت را در  -2 سهام را عر سطح حمایتی،  ستند تا در زیر  شندگان مایل نی فرو

 گیرند.دست می

 تر نخواهد آمد.در این وضعیت معتقدند که قیمت از این سطح پایین گرانمعامله -3

 باشد.ی زمانی میی یک بازهنقاپ پایینی، روی یک خی در ط سطح حمایت حاصل اتصال -4

 

 
 گذاری توسعه اقتصادی آرینسرمایهنمودار شرکت سطح حمایتی در تکنیکال در  3-3شکل 
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 :2سطوح مقاومتی:  8پله 

توضتتیح داده شتتد، ستتطوح مقاومت دقیقا برعک  بوده و به ستتطحی که مانطور که در مورد ستتطوح حمایت ه

گیرند، خی میرا فروشندگان روند قیمت را در آن کنترل کرده و جلوی افزاین قیمت بیکتر از مقدار ایجاد شده 

سطح مقاومت مقاومت گویند.  سطحی گفته میبه عبارت دی ر  صال نقاپ باالیی قیمتبه  صل ات در  شود که حا

باشتد که در آن عرضته ستهام نستبت به تقاضتا باالتر بوده و فروشتندگان به کمک فروش ی زمانی خاص میبازه

و خریداران نیز در آن نقاپ به علت باال  دهند.را کاهن می قیمت سهام ها را گرفته ولوی افزاین قیمتبیکتر، ج

 شوند.بودن قیمت حاضر به خرید سهم نمی

د. زمانی دهمیرا نکان ماهه  30ی در طی یک دوره خودروسازی سایپاهام شرکت غییرات ارزش ست نمودار زیر 

ریال نزدیک  1480ها به سطح عرضه نسبت به تقاضا افزاین یافته و جلوی افزاین قیمت گرفته شده که قیمت

از ستتطح  ای که، قیمتدر مورد محدوده گرانمعاملهاند. به عبارت دی ر، ستتطح مقاومت یعنی موافقت اکثر شتتده

 مذکور بیکتر نخواهد شد.

 
 درو سازی سایپانمودار شرکت خو سطوح مقاومت در تکنیکال در 3-4شکل 

 :یح مقاومتوسطهای ویژگی

ست. یا به عبارتی مقاومتی، در سطح خریدارداد افراد از تع فروشندهتعداد افراد  -1 از حجم  عرضهحجم  بیکتر ا

 باشد.بیکتر می تقاضا

                                                           
2esistanceR  
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قیمت را در دست  فروشندگانو در نتیجه  بخرند، سهام را مقاومتیسطح  باالیمایل نیستند تا در  خریداران -2

 گیرند.می

 .رفتنخواهد  باالترقدند که قیمت از این سطح در این وضعیت معت گرانمعامله -3

 باشد.ی زمانی می، روی یک خی در طی یک بازهباالیینقاپ  حاصل اتصال مقاومتسطح  -4

سطوح حمایتی و مقاومتیعالوه  صورت افقی بود موارد باال که  سطوح میتوان به  کود این  ستاتیک گفته می د نو ا

 می ویند.مورب نیز باشند که در این حالت به آن ها داینامیک 

 سطوح مقاومتی داینامیک 3-5شکل 
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 و مقاومتی شکسته شدن سطوح حمایتی:  9پله 

 هستیم. در این نمودارپ  از شکست مقاومت  سیمان دارابد قیمت سهام شرکت شاهد تداوم رون در نمودار زیر

سطح مقاومت  سهم کامالیک مقاومت تاریخی بوده ریالی  1950که  شده و قیمت  سته  شک س  ته به باالی توان

 نفوذ کند. سطح مقاومتی

  باید.افزایش می شکند، حجم معامالتمی ای که سطح مقاومتمعموال در نقطه

 
 شکست سطح مقاومتی و باال رفتن چکم یر حجم معامالت 3-6شکل 

سطوح م شکستن احتمال اینکه نوسان قیمتی روی  ست. علت  سیار باال ا شود ب قاومتی و حمایتی تاریخی، تکرار 

، عوامل درونی و 3EPSتغییرات مانند:  ناشتتتی از تغییرات و عوامل بنیادیتواند ستتتطوح حمایتی و مقاومتی می

 .باشد، حوادث غیر مترقبه و بنیادهای اقتصادی شرکت بیرونی

 

                                                           
3:  EPS : Earning Per Share درآمد هر سهم 


