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 ؟ چيست التحليل تکنيک

در گذشته است که به کمک نمودار وبه منظور پیش بیني حرکت آتي ( ارز)تحلیل تکنیکي به معني بررسي نوسانات قیمت سهام 

 .بیني شود در گذشته ،آینده آن پیش( ارز)قیمت یک سهم در این نوع تحلیل سعي مي شود از روند . بازارانجام مي گیرد

اساس این نوع تحلیل ها ریاضیات مي باشد که در .تحلیل تکنیکي را مي توان برای هر نوع کاال یا شاخص یا سهام وغیره بکار برد

  .خالصه مي شود (شاخص)چارت واندیکاتور 

یا یک ارز در سابقه قیمت آن نهفته است واز روند حرکت قیمت، مي  گر تکنیکي معتقد است که همه اطالعات یک سهام یک تحلیل

تحلیل تکنیکي سرعت عمل باالئي داشته و به ما این امکان را مي دهد که در مدت کوتاهتری نسبت به  .بیني نمود توان آینده آنرا پیش

  .بررسي قرار بدهیمرا مورد مطالعه و( ارز )، تعداد خیلي بیشتری سهام (فوندامنتال)ای  تحلیل پایه

در حال حاضر تحلیل تکنیکي در بورس .ندارد( ای  بر عکس تحلیل پایه) تحلیل تکنیکي نیاز به دانش باالی علوم اقتصادی و سیاسي 

مزیت این نوع تحلیل در سرعت عمل آن است ومي توان در . های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد

تاهي چندین نوع ارز یا قیمت سهام چندین شرکت را بررسي کرد ولي تحلیل فوندامنتال همین تعداد ارز یا سهام، بسیار وقت مدت کو

  .تحلیل تکنیکي مانند هر تئوری دیگر منطق خاص خود را دارد. گیر خواهد بود

 :که تحليل تکنيکال بر پایه آن بنا نهاده شده است  یسه اصل

  :نوسان قيمت خالصه می شودهمه چيز در  -1

جان کالم اینست که هر عاملي که بر قیمت سهام تا ثیرگذار باشد، چه اقصادی وچه سیاسي . مهمترین اصل تحلیل تکنیکي همین است

با یک به عبارتي هر تغییر قیمتي همراه . اثر خواهد داشت ودر نمودار منعکس خواهد شد( ارز)و یا روانشناختي به نوعي بر قیمت سهام

پس با تحلیل نمودن نمودار قیمت و بررسي . محرک خارجي است و این امر لزوم بررسي دقیق نوسان قیمت وتحلیل آنرا نشان مي دهد

ای است،  این منطق در تضاد با تحلیل پایه. بیني خواهد بود نده آن قابل پیشاندیکاتورها، بازار خودش را به تحلیل گر نشان مي دهد و آی

به عنوان . حلیل پایه ای به چرایي عوامل توجه مي شود وپس از تحلیل عوامل تاثیرگذار، روند حرکت بازار بدست مي آیدزیرا در ت

رود در حالیکه چارتیست با دیدن رشد قیمت خواهد  مثال ،اگر تقاضا بیش از عرضه باشد فوندامنتالیست خواهد گفت که قیمت باال مي

 . ه استگفت که تقاضا بیشتر از عرضه بود

 

  :قيمت در یک روند حرکت می کند -2

با ترند مطابقت داشته باشد، این حرکت قابل ( مارکت)وقتي نوسانات بازار . پیش فرض فوق اساس همه متد های تحلیل تکنیکي است

رند است دومطلب ز تبا مسلم دانستن اینکه حرکت قیمت، ناشي ا. تحلیل است و برعکس ، یک بازار آشفته را نمي توان تحلیل کرد
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ها  نظمي بعضي بياول اینکه ترند جاری با احتمال بیشتری ادامه خواهد یافت و روی خودش برنخواهد گشت، به استثنای  .قابل ذکر است

 . دوم اینکه ترند جاری ادامه خواهد یافت تا زمانیکه ترند مخالف جایگزین آن شود . در حرکت بازار

 :تاریخ تکرار می شود -3

بنابراین، الگوهای گرافیکي قیمت در صد سال اخیر شناسایي و . تکنیکي وپویایي بازار رابطه نزدیکي با روانشناسي انسان داردتحلیل 

اول از همه ،این الگوها وضعیت رواني حاکم بر بازار را نشان مي دهند .تقسیم بندی شده اند تا حاالت روانشناسانه بازار را نمایش بدهند

این الگوها در گذشته بوده واکنون هم مي تواند استفاده شود چون اساس آن بر روی روانشناسي  .ودی ویا نزولي استکه آیا بازار صع

حال ما عبارت تاریخ تکرار مي شود را به این صورت بیان مي کنیم که گذشته . انسان است که در طول سالها بدون تغییر مانده است

 .نوسانات قیمت در گذشته آینده بازار را به ما نشان مي دهدچراغ راه اینده است یعني بررسي 

 

 :گران تکنیکي فقط با دو چیز سروکار دارند تحلیل

 

 قيمت فعلی چيست؟ -1

 

 سابقه تغييرات قيمت چيست؟ -2

 

 : اساس تحليل تکنيکال

 

از ( Dow)تئوری داو. تکنیکي نوین شناخته شدگذاری کرد که بعدها به عنوان تحلیل  در ابتدای قرن بیستم، تئوری داو چیزی را بنیان

از میان . های چارلز داو در طي چندین سال تکمیل شد ابتدا ترکیب کاملي نبود بلکه به مرور با کنار هم قرار دادن اجزایي از میان نوشته

 :های نقل شده از داو سه تا از آنها برجسته مي باشند قضیه

 .قیمت معرف همه اطالعات مي باشد •

 .تغییرات قیمت کامالً تصادفي نیست •

 {   چرا اتقاق افتاده} تر است از چرایي آن  بسیار مهم{ پیشینه قیمت   }اینکه چه اتفاقي افتاده  •
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 : چرایی اعتقاد به تحليل تکنيکال 

 

ه همه اطالعات تاریخي یک این است ک اصلي که در تحلیل تکنیکال باید پذیرفت  همان گونه که در باال اشاره شد اولین و مهمترین

نرخ  سهم ، میزان سودهي ساالنه وضعیت مالي شرکت سهم مورد اشاره و همچنین شرایط اقتصادی مانند   سهم اعم از شرایط داخلي

، ارزش پولي و غیره در گذشته و حال در قیمت سهم نهفته است یعني تمام عوامل درون شرکتي و برون شرکت باعث ایجاد  تورم 

علي شده است در نتیجه باید گفت تحلیل تکنیکال در بازار رقابت کامل اعتبار باالیي دارد زیرا اوال شفافیت اطالعات در قیمت ف

که   ثانیا تعداد خریدار و فروشنده به حدی باالست. باالترین حد مي باشد و قیمت سهم واقعي و نزدیک به ارزش ذاتي سهم مي باشد 

نهایي نمي تواند هر چه قدر هم قدرتمند باشد بروی قیمت سهم تاثیر بگذارد و قیمت سهم را به طور یا حقوقي به ت یک شخص حقیقي

انتظارات شخصي نسبت به   و از لحاظ مباني تکنیکال هر شخص حقیقي و حقوقي دارای یک بینش فردی . ببرد باال و پائین مصنوعي 

و قیمت نشانگر بینش و   مت سهم و وضعیت سهم دارد ایجاد شده استبا توجه به اطالعاتي که از گذشته و حال قی سهم است که

قیمت فعلي بوجود آمده است و نمودار که ابزار تحلیل  در نتیجه این انتظارت است که  از یک سهم مي باشد،  جمعي بازار انتظارات

، تحلیل رفتار شناسي بازار نسبت به یک سهم تکنیکال مي باشد ترسیم رفتار جمعي بازار نسبت به یک سهم مي باشد و تحلیل تکنیکال 

تحلیل افت و خیز های انتظارات بازار نسبت به یک سهم مي باشد باید سهامي را تحلیل تکنیکال کرد که رفتار   مي باشد و بیانگر

قدری باال باشد که شناوری و نقدینگي ب جمعي در آن حاکم باشد یعني تعداد معامالت بروی آن و تعداد خریداران و فروشندکان و 

و قیمت منعکس کننده رفتار جمع کثیری از اشخاص و به طبع آن حاوی . یک رفتار جمعي به جای رفتار فردی بر روی آن شکل گیرد 

یل که ابتدا با تحل  پایان پیشنهاد نویسنده این است در . اطالعات زیاد در درون خود باشد تا اعتبار تحلیل تکنیکال خود را افزایش دهد 

و از بین این سهام شناورترین و نقد شونده ترین و  بنیادین بي ریسک ترین و با ارزش ترین سهام صنایع را با دید بلند مدت انتخاب کنید

 .نقاط ورود و خروج موقت را شناسایي کنید  پر بیننده ترین ها را انتخاب کنید و با استفاده از تحلیل تکنیکال

 

 

 

 

 

 


