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  نمودار چيست ؟
 

  . دقت کند2-1به شکل . نمودار قيمت، منحني توالي قيمتها است که با گذشت زمان تشکيل مي شود
  

 
  2-1شکل 

  
قيمتها در . نشان دهنده زمان است) محور افقي  (Xدهنده قيمت و محور نشان) محور عمودي (Yدر نمودار قيمت، محور

 2-1شکل . آخرين قيمت در منتها اليه سمت راست خواهد بود. وند از چپ به راست نشان داده مي شXطول محور 
 به 1.2283عدد .  نسبت به يکديگر نشان مي دهد2004 تا اکتبر سال 1999ارزش يورو و دالر امريکا را از ژانويه سال 

تحليلگران فني از .  دالر آمریکا بوده است1.2283عنوان آخرين برابري به اين معناست که يک يورو در آخرين لحظه معادل
کلمه . نمودارها براي تحليل حجم وسيعي از اوراق بهادار و همچنين پيش بيني تحرکات آينده قيمت استفاده مي کنند

نفت، طال، گندم (به هر ابزار مالي قابل معامله يا هر شاخص کميت پذير مانند سهام، اوراق قرضه، کاال " اوراق بهادار"
هر ورق بهادار به همراه اطالعات قيمت، مي . اطالق مي شود... و) نسبت به ارز ديگري (، شاخصهاي بازار، ارز...)و

  .تواند در يک دوره مشخص براي ايجاد يک نمودار جهت تحليل به کار گرفته شود
 

ي از آنجا که نمودار نمايش گرافيکي ساده اي از تحرکات قيمت اوراق بهادار در طول يک دوره زماني مشخص را ارائه م
يک تاريخچه گرافيکي مي تواند تعيين ميزان تاثير عوامل . دهد، براي تحليلگران بنيادي نيز مي تواند بسيار مفيد باشد

کليدي موثر بر قيمت اوراق بهادار، عملکرد آن در طول يک دوره زماني و تشخيص قيمت باال، پائين و يا حد وسط معامله 
  .را آسان سازد

  
  چگونه نمودار رسم کنيم؟

 
هيچ چيز تازه اي وجود ندارد، تاريخ . آينده چيزي جز تکرار گذشته نيست. نمودارها سوابق حرکات قبلي بازار هستند

بنابراين اولين و . تکرار مي شود و با قوانين و نمودارها مشخص مي کنيم که چه وقت و چگونه اين تکرار صورت مي گيرد
 نمودار است، چرا که اگر در نمودار اشتباهي داشته باشيم، در کاربرد مهمترين نکته اي که بايد بياموزيم رسم صحيح
  .قوانين براي معامله خود دچار اشتباه مي شويم

  
  نمودارها چگونه شکل مي گيرند؟

 
با آنکه براي نشان دادن قيمت، . عدد تشريح مي شود-در اين قسمت نمودارهای خطي، شمعي، ستوني و نقطه

  .ست، اما چهار نمودار يادشده بيشترين مورد استفاده را براي نمايش داده ها دارندمتدهاي ديگري نيزموجود ا
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 (Line Chart)نمودارخطي 
 

برخي تحليلگران معتقدند . نمودار خطي از به هم پيوستن قيمت هاي پاياني در يک دوره زماني مشخص شکل مي گيرد
ته توجه صرف به قيمت پاياني باعث ناديده گرفتن نوسانهاي طول الب .قيمت پاياني مهمتر از قيمت اوليه، پائين يا باالست

  .دوره زماني شده و در نتيجه نمودار به دست آمده از دقت بااليي برخوردار نخواهد بود
  

 
  2-2شکل 

  
این . ن مي دهد نشا2002 را در سال KO است و نمودار خطي روزانه نوسان KO) (Coca Colaمربوط به سهام 2-2شکل 

  .در هر روز شکل گرفته است) آخرین قيمت(نمودار از به هم پيوستن قيمتهاي پایانی 
  

  )Candlestick Chart(نمودار شمعي 
 

يک نمودار شمعي بر اساس . نمودار شمعي در ژاپن متولد شد و در سالهاي اخير طرفداران بسياري پيدا کرده است
دوشنبه در (نمودارشمعي هفتگي بر مبناي قيمت اوليه . ياني شکل مي گيردقيمت های اوليه، باال، پائين و پا

رسم مي ) جمعه در کشورهاي خارجي(، نوسان قيمت باال و پائين در طول هفته و قيمت پاياني )کشورهاي خارجي
  .شود
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  2-3 شکل

  
زيرا وقتي قيمت پاياني باال . استبسياري از معامله گران و سرمايه گذاران معتقدند، خواندن نمودارهاي شمعي آسان 

در . تر از قيمت اوليه است، شمعهاي توخالي شکل مي گيرد و نشان دهنده افزايش قيمت در آن دوره زماني است
مقابل زماني که قيمت پاياني، پائين تر از قيمت اوليه باشد شمعهاي توپر تشکيل مي شود و بيانگر کاهش قيمت در آن 

.  ناميده مي شود(Body) توخالی و توپر که از قيمت هاي اوليه و پاياني شکل گرفته، بدنه قسمت. دوره زماني است
شکل .   ناميده مي شوند و نشان دهنده باالترين و پائين ترين قيمت دوره مي باشد(Shadow)خطوط باال و پائين، سايه 

، (High)، باال )Open(دهد، هر شمع قيمت اوليه  نمودار شمعي هفتگي دالر آمريکا در برابر دالر کانادا را نشان مي 4-2
  . يک هفته را نشان مي دهد(Close) و پاياني (Low)پايين 
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  2-4شکل 
  

مزيت نمودارهاي شمعي نسبت به ساير نمودارها نشان دادن سير نزولي يا صعودي روند بازار در هر دوره زماني است 
  .که وضوح بااليي دارد

  
 (Bar Chart)ودار ستوني نم
 

براي ساختن نمودارهاي ستوني مانند نمودارهاي شمعي، آگاهي به قيمتهاي اوليه، باال، پائين و پاياني هر دوره زماني 
قيمتهاي باال و پائين به شکل ستون عمودي نشان داده مي شوند و قيمتهاي اوليه و پاياني خطهاي کوتاه . الزم است

قيمت اوليه با يک خط افقي در سمت چپ ستون و قيمت پاياني با يک . دي را قطع مي کندافقي است که ستون عمو
 را CAT) (Caterpillar نمودار ستونی هفتگي سهام 2-5شکل . خط افقي در سمت راست ميله مشخص مي شود

  .نشان مي دهد
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  2-5شکل 
  

در نمودارهاي شمعي بدليل اشغال کردن . ز داده ها مناسب هستندنمودارهاي ستوني براي نمايش مقادير بااليي ا
 جزئيات زيادي را ارائه فضايي زياد، باعث بي نظمي مي شود، در مقابل نمودارهاي خطي کمتر فضا اشغال می کنند و

ستون هايي که نمودار ستوني را ). باالرو يا پايين رو بودن قيمت در يک دوره زماني بوضوح مشخص نيست(نمي دهند 
  .تشکيل مي دهند، نسبتا باريک هستند تا کاربران بتوانند ستونهاي بيشتري را در صفحه نمایش مشاهده کنند

  
 (Point and Figure Chart)نمودارهاي نقطه و عدد 

 
بر خالف . همه محققان در رسم نمودار هايي که تشريح  شدند، به ازاي هر دوره زماني يک نقطه داده رسم مي کنند

شکل . اين روشها، نمودارهاي نقطه و عدد هستند که صرفا بر تحرکات قيمت تکيه دارند و زمان را به حساب نمي آورند
  . ستونهاي کاهشي را نشان مي دهدO ستونهاي افزايشي و X که  يک نمونه نمودار نقطه و عدد است6-2
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  2-6شکل 

  
تغيير قيمت اندک يا عدم تغيير آن بي معني محسوب شده و روي نمودار . زيبايي اين نمودارها در سادگي آنهاست

اين تاکيد بر . فقط تغييرات قيمتي که از سطوح مشخص فراتر رود، روي نقشه ثبت مي شود. نشان داده نمي شود
در بخشهاي .  را آسان تر مي سازد(Resistance) و مقاومت (Support)تغييرات قيمت، شناسايي ترازهاي پشتيبان 

  .بعدي در مورد ترازهاي پشتيبان و مقاومت توضيحات دقيق تري ارائه خواهيم داد
 

  (Timeframe)دوره زماني 
 

براي اينکه رفتار سهمي را طی يک سال . ک هفته يا يک ماه استدوره زماني يک بازه مشخص زماني، مثال يک روز، ي
با تقسيم ماهيانه .  روز تقسيم کنيم365 هفته يا 52 ماه، 12بررسي کنيم، مي توانيم متناسب با نياز، يک سال را به 

 نمودار، ماه است X قيمت پاياني داريم، در اين حالت واحد زمان بر روي محور 12براي هر ماه يک قيمت پاياني و مجموعا 
اگر از تقسيم هفتگي استفاده کنيم ،براي هر هفته يک قيمت پاياني و مجموعا .  نقطه تشکيل مي شود12و نمودار از 

 نقطه تشکيل مي 52 نمودار، هفته است و نمودار از X قيمت پاياني داريم، در اين حالت واحد زمان بر روي محور 52
 قيمت پاياني داريم، در اين حالت واحد زمان بر 260 هر روز يک قيمت پاياني و تقريبا با تقسيم بندي روزانه براي. شود

براي ). فقط روزهاي کاري محاسبه شده اند( نقطه تشکيل مي شود 260 نمودار، روز است و نمودار از Xروي محور 
  .اي کوچکتر استفاده مي کنيمبررسي حرکتهاي کلي از دوره زماني هاي بزرگ و براي بررسي جزئيات از دوره زماني ه

 
  چگونه دوره زماني را انتخاب کنيم ؟

 
داده ها مي تواند . دوره زماني مورد استفاده براي يک تحليل، به سبک سرمايه گذاري و تاکتيک تحليل بستگي دارد

ر باشند، جزئيات هر چه داده ها از فشردگي کمتري بر خوردا. ساعتي، روزانه، هفتگي، ماهانه، فصلي يا ساليانه باشد
  .بيشتري به نمايش در مي آيد

 
نمودار روزانه از داده هاي ساعتی که به صورت فشرده در آمده است تا هر روز را به صورت يک نقطه واحد نشان دهد، 

نمودار هفتگي از داده هاي روزانه فشرده شده اي تشکيل مي شود که هر هفته را به صورت يک . تشکيل مي شود
 روز آن با کادر مستطيلي 20 نمودار روزانه يورو در برابر دالر آمريکا است که 2-7شکل . نشان مي دهدنقطه واحد 

  .مشخص شده است
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  2-7شکل 
  

همانطور که در .   ساعته نشان داده شده است4 همان دوره زماني يورو در برابر دالر آمريکا است که با نمودار2-8شکل 
.  ساعته جزئيات بيشتري را به ما نشان مي دهد4با يکسان است ولي نمودار شکل مشخص است، شکل کلي تقري

دوره هاي زماني کوتاه مدت براي . هميشه براي بررسي روند کلي از دوره زماني طوالني مدت استفاده مي کنيم
  .انتخاب دقيق تر نقاط معامالتي به کار مي رود

  
  

 
  2-8شکل 

  
حرکات قيمت در کوتاه مدت به نمودار هايي که از داده هاي ساعتي تشکيل مي اغلب معامله گران براي پيش بيني ت

. هر چه زمان کوتاه تر و فشردگي داده ها کمتر باشد، جزئيات بيشتري در دسترس خواهد بود. شوند، توجه مي کنند
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سرمايه گذاران .  خوردار باشندنمودار هاي کوتاه مدت با آنکه از جزئيات بيشتري بر خوردارند، مي توانند از ثبات کمتري بر
نمودارهاي دراز مدت براي . اغلب به بررسی نمودارهاي روزانه، هفتگي و ماهانه مي پردازند تا روند دراز مدت را تعيين کنند

زماني که تصوير . تحليل يک تصوير کلي مناسب هستند و چشم انداز وسيعي از تاريخچه عملکرد قيمت ارائه مي دهند
قواعد اصلي . ليل قرار گرفت، مي توان جهت تمرکز بر آخرين وضعيت از يک نمودار کوتاه مدت استفاده کردکلي مورد تح

معموال هر چه دوره زماني کوتاه تر باشد، پيش بيني . تحليل فني در دوره هاي زماني مختلف به قوت خود باقي هستند
  .ي تصميم گيري مشکل تر مي شودبازار و سود بردن از تغيير قيمتها به دليل کوتاهي فرصت برا

 
. با وجود اينکه روشهاي نموداري بسيار متنوعي در دسترس هستند، لزوما هيچ يک از آنها نسبت به ديگري برتري ندارد

ممکن است داده ها يکسان باشد اما هر روشي تعريف خاص خود را با مزايا و نقاط ضعف خاص خود دارد و عملکرد قيمت 
انتخاب روش نمودار سازي به سليقه شخصي و سبکهاي معامله و سرمايه گذاري .  يکسان استدر تمام نمودارها

وقتي يک روش خاص نمودار سازي را انتخاب کرديد، بهترين کار اين است که آن را رها نکنيد و ياد بگيريد . بستگي دارد
  .ت، تمرکز و تداوم استکليد تحليل نموداري موفق صرف وق. چگونه به بهترين نحو عالئم را بخوانيد

 


