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  فصل اول

 فلسفه تحلیل تکنیکال

  مقدمه

پیش از آن که مطالعه بر روی تکنیک های رایج و ابزارهای تحلیل تکنیکال را شروع کنیم بهتر است 

تفاوت های اساسی میان تحلیل یک تعریف کلی از تحلیل تکنیکال ارائه دهیم الزم است در ابتدا 

تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را مشخص کنید و سپس به انتقادات وارد بر این نوع تحلیل که بارها از 

این مجموعه حاضر مراتب قدردانی خود را از آن . سوی منتقدین مطرح شده است پاسخ دهید

ادعاهای آن و شناخت توانایی دسته از منتقدین که با درک درست از تحلیل تکنیکال و گاهی به 

های این نوع تقلید انتقادات مبتنی بر پایه و اساس فکری و فلسفی را مطرح کرده اند اعالم می 

تحلیل  ؟در ابتدا اجازه دهید با طرح این مسئله آغاز کنیم که معنای تحلیل تکنیکال چیست. دارد

با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها  تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و

  می باشد که اصوال رفتارهای بازار سه اصل اولیه را در بردارد

 قیمت ها -1

 حجم معامالت -2

 بهره های باز -3

 

خواهید دید که رفتار قیمت همواره در تحلیل ها نقش اصلی را دارد و رفتار حجم معامالت و نیز 

فتار قیمت و رفتار بازار در خیلی موارد معنای مشابهی ر. بهره باز تکمیل کننده این اصل می باشند

  . دارند و به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند
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  فلسفه یا منطق

سه مبحث ابتدایی به عنوان پایه های مباحث فلسفی و منطقی تحلیل تکنیکال به شرح ذیل می 

 :باشند 

 همه چیز در قیمت لحاظ شده است -1 

 قیمت ها و اساس روند ها حرکت می کند -2 

  .تاریخ تکرار میشود -3 

  همه چیز در قیمت لحاظ شده است

پایه و اساس تحلیل تکنیکال است  “همه چیز در قیمت لحاظ شده است “شاید بتوان ادعا کرد جمله 

  تا زمانی

ل کار بیهوده ای که به درستی از این جمله نرسیده باشیم شاید پیشروی در یادگیری فن تکنیکا

یک تحلیلگر تکنیکال در ابتدا به این باور رسیده است که هر چیزی که بتواند در قیمت . باشد

باشد اعم از فاکتورهای سیاسی، فاندامنتالی، جغرافیایی و یا سایر فاکتورها در قیمت یک  تاثیرگذار

حلیل تکنیکال به این پس از درک و پذیرش جمله فوق به عنوان مقدمه ت. سهم ، لحاظ شده است

برای اثبات عدم صحت . نتیجه می رسیم که تحلیل ها تمام آن چیزی است که ما به آن نیاز داریم

این ادعا های مغرورانه زمان زیادی صرف شده و نتیجه حاصل نشده است همه تحلیلگران تکنیکال 

اضای بیش از عرضه باشد چنانچه تق. بر این باورند که تغییرات قیمت، تابعی از عرضه و تقاضاست

این . آنگاه قیمت صعود خواهد کرد و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گیرد قیمت کاهش خواهد یافت

تغییرات اساس تمام پیش بینی های اقتصادی و بنیادی می باشد برداشت تکنسین ها از این اصل به 

ضه غلبه کرده و علل این صورت است که اگر قیمت به هر دلیلی باال رفت پس باید تقاضا بر عر

فاندامنتالی تاثیر خود را داشته باشند و چنانچه قیمت سقوط کرد دالیل فاندامنتالی و بنیادی بی اثر 



 

3 www.file4.ir 

 

جمله عجیب پایانی در مورد فاندامنتال نباید شما را متعجب کند و در این مبحث ما را به . شده اند

ی مباحث فاندامنتال و بنیادی را مورد اینجا رهنمون می کند که یک تحلیلگر تکنیکال نیز به نوع

قریب به اتفاق تحلیلگران تکنیکی بر این باورند که نیرویی که جهت عرضه و . مطالعه قرار می دهد 

تقاضا را تغییر می دهد برخی تغییرات فاندامنتال و مربوط به اقتصاد بازار می باشد و همین نیرو 

. به تنهایی علت باال یا پایین آمدن قیمت ها نیستندبر قیمت ها تأثیر می گذارد نمودارها هرگز 

 . آنها نشان دهنده میزان تاثیر یا عدم تاثیر عوامل پایه ای بازار هستند

این یک قانون است که تحلیلگر تکنیکی یا تکنسین به هیچ وجه دخالتی در عوامل تاثیر گذار بر قیمت 

طه تغییر جهت قیمت، از افزایش به کاهش و یا بیشتر اوقات در آغاز یک روند و یا در نق. نمی کند

ولی تحلیلگر تکنیکی به سادگی و . برعکس هیچ کس به طور قطع دلیل این تغییر جهت را نمی داند

  .با استفاده از الگوها می تواند این تغییر را به موقع شناسایی کنند و پایداری آن را بسنجد

تکنیکی بر این عقیده باقی بماند که همه چیز در باید در خاطر داشت مادامی که یک تحلیلگر  

که از این ابزار ) قیمت لحاظ شده است موفق خواهد شد که از بسیاری از افراد با تجربه بازار 

همه چیز در قیمت لحاظ شده است به “پذیرش جمله . سود بیشتری کسب کند( استفاده نمیکنند

 .قیمت باشد عنوان اولین قدم مساوی با پذیرش اهمیت بررسی

با استفاده از بررسی روند قیمت به کمک ابزارهای تکنیکی مختلف مانند نوسانگرها یک تحلیلگر  

 . تکنیکال می تواند بهترین گزینه را تشخیص دهد و انتخاب کند

یک تحلیلگر لزوما نباید از بازار باهوش تر باشد و قادر باشد که پیش بینی های متحیرانه ای 

قیمت انجام دهد و می داند که دالیل زیادی برای نوسانات قیمت وجود دارد و  درباره تغییرات

  .صرفا بر این باور است که لزومی به دانستن این دالیل برای پیش بینی تغییرات قیمت وجود ندارد

  قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

در اینجا نیز . کت می کندضروری است این مفهوم را بپذیریم که قیمت ها بر اساس روند حر

قبل تا زمانی که به باور این اصل نرسیده باشیم ، مطالعه صفحات آتی کتاب کار  همانند قسمتهای

 . بی فایده است
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پیش از اینکه . هدف از ترسیم نمودار قیمت، شناسایی راهبرد و پیش بینی حرکت این روند است

قت تعداد زیادی از تحلیلگران بر این باورند قیمت های آتی ، روند آینده را مشخص کنند در حقی

 (1-1شکل . ) که ماهیت روندهای یکسان است و همواره کافی است که روند فعلی را ارزیابی کنیم



 

5 www.file4.ir 

 

نظریه ثابت شده نیز وجود دارد که می گوید قیمت ها و اساس روند ها حرکت می کنند و یا به عبارت دیگر  

این قانون به نوعی بیان . خود را حفظ کنند به جای آنکه آن را تغییر دهندقیمت ها دوست دارند که روند فعلی 

شاید بتوان آن را این گونه نیز مطرح کرد که قیمت ها به روند . دیگری از قانون اول نیوتن درباره حرکت است

یکی از ادعاهای این قانون . فعلی خود ادامه می دهند تا زمانی که عوامل بازدارنده حرکت آنها را متوقف کنند 

آنها معتقدند که روند تا زمانی که عوامل خارجی بر آنها تاثیر نگذاشته باشد جهت خود . محکم تحلیلگران می باشد

 .را حفظ می کند

اینکه قیمت ها بر . مثالی برای یک روند افزایشی، تحلیل تکنیکال بر پایه روندهای قیمت بنا شده است  1-1شکل 

  .می کننداساس روند ها تغییر 

 شود تکرار میتاریخ 

روانشناسی در انسان ها می  مشابهبخش بزرگی از مباحث تحلیل تکنیکال و مطالعه رفتارهای بازار، 

 . باشد

به عنوان مثال الگوهای نمودارهایی که یکصد سال پیش ترسیم شده اند دقیقا منعکس کننده تاثیر 

 .ها هستندمسائل آن دوره از نظر روانشناسی در روند قیمت 
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از زمانی که الگو ها به خوبی در گذشته . این تصاویر به وضوح روانشناسی بازار را آشکار می کنند 

پایه و اساس آنها . خواهند بود. عمل کرده اند فرض شده که در آینده نیز به همان خوبی جوابگ

بپذیریم و بتوانیم به اصول روانشناسی است که این امر باعث می شود آنها را به عنوان اصول ثابت 

 .آنها اعتماد کنیم

بیان دیگری از این موضوع این است که بگوییم تاریخ تکرار می شود و این کلیدی است برای پیش 

  . بینی آینده از طریق تحلیل گذشته و یا اینکه بگوییم آینده چیزی نیست جز تکرار گذشته

  تحلیل تکنیکال در برابر پیش بینی های فاندامنتال

همانطور که در تحلیل تکنیکال تمرکز بر روی تغییرات قیمت است در تحلیل فاندامنتال این عوامل 

اقتصادی است که بر عرضه و تقاضا تاثیر می گذارند و باعث می شود قیمت باال یا پایین برود و یا 

چیزی  یک تحلیلگر فاندامنتال تاثیر تمامی فاکتورهای مربوطه را روی قیمت هر. ثابت بماند 

ارزش ذاتی چیزی است که یک . بررسی می کند تا در نهایت بتواند ارزش ذاتی آن را محاسبه کند

تحلیلگر فاندامنتال به وسیله آن نشان می دهد که با توجه به میزان عرضه و تقاضا واقعا با آن 

یگوید قیمت ارزش دارد یا خیر؟ اگر ارزش ذاتی چیزی زیر قیمت آن باشد تحلیل فاندامنتال م

 .قیمت آن چیز ارزانتر است و برای خرید مناسب است

هر دو روش تکنیکال و فاندامنتال همواره سعی بر حل یک مشکل واحد دارند و آن مشکل چیزی  

در واقع آنها از دو راه . نیست جز پیش بینی اینکه قیمت ها تمایل دارند در چه جهتی حرکت کنند 

یک تحلیلگر فاندامنتال علتهای تغییر قیمت را بررسی می . زندمتفاوت به یک مسئله واحد می پردا

  . ش می کشاندالکند ، حال آنکه یک تحلیلگر تکنیکال تاثیرات آن را به چ

تحلیل گر تکنیکال عقیده دارد قیمت تنها چیزی است که نیاز دارد بداند و دانستن علت ها دالیل 

ندامنتال همواره به علت ها و دالیل تغییر قیمت می الزم نیستند و در مقابل تحلیل فا این تغییرات

 .پردازد

بیشتر معامله گران خود را در یکی از دو دسته تحلیلگران فاندامنتال و تکنیکال طبقه بندی می  

خیلی از تحلیلگران فاندامنتال سعی . در حقیقت این دو دسته نقاط مشترک زیادی دارند. کنند
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ال را فرا بگیرند و همینطور بسیاری از تحلیلگران تکنیکی تالش می دارند مقدماتی از تحلیل تکنیک

مشکل اصلی اینجاست که خیلی از اوقات . کنند حداقل اطالعاتی از مسائل فاندامنتال داشته باشند

علت ها و نمودارها با یکدیگر درگیر هستند در بیشتر مواقع در ابتدای حرکت های مهم بازار یک 

در این لحظات بحرانی . نمی تواند تعریف درستی برای تغییرات بازار ارائه دهدتحلیلگر فاندامنتال 

است که هر دو تحلیلگر تفاوت های زیادی را در برداشت هایشان و روند قیمت مشاهده می کنند 

و اغلب نیز همزمان با همین دلیل تغییرات را درک می کند ولی گاها برای انجام هرگونه عکس 

 .ده استالعمل خیلی دیر ش

این اختالفات ظاهری را شاید بتوان اینگونه تشریح که در واقع تغییرات قیمت باعث ایجاد دالیل پایه  

ای جدیدی می شود یعنی اینکه تغییر قیمت باعث می شود تا تحلیل فاندامنتال و فاکتورهای 

در حالی که . شوند و در حقیقت بازار دالیل جدیدی برای تغییر پیدا می کند سنجش او حساس

خود را بر روی قیمت گذاشته اند و هم اکنون در بازار وجود دارند و در  دالیل پایه ای قبال تاثیر

خیلی از بازارها در گذشته . واقع قیمت ها در حال نشان دادن واکنش به دلیل پایه جدیدی هستند

و به مرور زمان وقتی که  با تغییرات بسیار کم و یا اصال هیچ تغییری در فاندامنتال شروع شده است

 .است تغییرات دیده شده است روند جدید کامال در مسیرش قرار گرفته

بعد از مدتی تحلیلگر تکنیکال با اعتماد به نفس بیشتری تغییرات در نمودارها درک می کند و می  

عمومی در  یک تحلیلگر تکنیکال شاید تنها کسی باشه که در شرایطی که تغییرات بازار با خرد. خواند

او می داند که معامله گران . تناقض است احساس آرامش می کند و از چنین موقعیتی لذت می برد

بازار به زودی با اطالعات جدیدی که همان دالیل فاندامنتال جدیدی می باشد مواجه می شوند و 

  .شاید تنها او باشد که برای تصدیق محاسباتش منتظر چیزی نبوده است

لیل تکنیکال می توان به وضوح دید که اعتقاد یک تحلیلگر تکنیکال به تحلیل هایش به در تائید تح

اگر یک تحلیلگر مجبور باشد یکی از این دو را به عنوان . مراتب بیشتر از یک تحلیل فاندامنتال باشد

. روش کار انتخاب کند منطق می گوید که تحلیل تکنیکال امکان رسیدن به موفقیتش بیشتر است

ای آنکه تحلیل تکنیکال در حقیقت تاثیر عوامل فاندامنتال را بررسی می کنند و چون همیشه تاثیر بر

. فاندامنتال بر روی قیمت لحاظ شده به طور حتم بررسی فاندامنتال کاری غیر ضروری است
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این . ولی حالت عکس آن ممکن نیست. بررسی نمودار، میانبری است به بررسی عوامل فاندامنتال

ان وجود دارد که بتواند در یک بازار مالی صرفا با دانش تکنیکال خرید و فروش انجام داد و امک

تقریبا بعید به نظر می آید که بتوانند صرفا بر اساس وسایل فاندامنتالی و عدم بررسی قسمت 

 .تکنیکی بازار، خرید و فروش خیلی موفقیت انجام دهد

  انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال

یکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیل تکنیکال سازگاری و تنوع آن برای انواع معامالت در ابعاد زمانی 

تقریبا هیچ بازار و فضای معامالتی وجود ندارد که نتوان این اصول را در آن به . مختلف می باشد 

 . کار برد

حتب اگر دانش . ه قرار دهدبه راحتی می تواند هر نوع بازار را که تمایل داشته باشد مورد مطالع

در حالی که البته تحلیلگران فاندامنتال به علت اینکه همواره . فاندامنتال او همخوانی نداشته باشد 

مقادیر زیادی اطالعات و صورتهای مالی برای بررسی وجود دارد که برای درک آنها باید در حد 

  .دور شوند یک متخصص عمل کنند، چندان نمی توانند از جایی که هستند

چیزی  نکته حائز اهمیت این است که ذات بازار همواره شامل فواصل زمانی است که در آن بازار

فعال و یا غیر فعال میشود معامالت زیادی بر روی آن صورت می گیرد و یا نقدشوندگی آن 

ال و قوی یک تحلیلگر تکنیکال همواره می تواند تمرکز و توجه خود را به قسمت فع. کاهش می یابد

بازار معطوف کند و می تواند یک روند را در زمان خاص انتخاب کند و یا روندی دیگر را از 

در نتیجه تحلیلگر تکنیکال می تواند توجه و سرمایه خود را از هر نقطه در . سیستم خود حذف کند

آن است و  طبیعت بازار چرخشهای. بازار در زمان مناسب به سمت نقطه دیگر از بازار منتقل کند

خیلی از اوقات بازار  .دبتواند همواره با بازار حرکت کن این امتیاز بزرگی است که شخصی که

اغلب . روندهایی که حاوی الگوهای مهم و پر قدرتی هستند. آبستن روندهای خیلی مهم می شود

اتمام هستند اوقات این روندها کامال بی سر صدا و در زمانی که خیلی از روند های دیگر رو به 

 .یعنی زمانی که خیلی از معامله گران در انتهای معامالت خود هستند. شکل می گیرند

یک تحلیل فاندامنتال که . تحلیل تکنیکی کامال آزادانه روندهای جدید را می بیند و انتخاب می کند 
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ده اغلب در مورد گروه خاصی تخصص دارد اگر احساس کند در گروه دیگری تعهدات ایجاد ش

برود و هر زمان نیز که  است این انعطاف پذیری را ندارد که به سادگی از گروهی به گروه دیگر

قصد انجام این کار داشته باشد در حقیقت اوقات دشوار تری را نسبت به چارتیست باید طی کند تا 

 .به نتیجه برسد

ه اشاره کرد که از آنجایی که او به عنوان یک امتیاز دیگر برای تحلیلگر تکنیکال می توان به این نکت 

همواره بازار را به صورت کلی زیر نظر دارد که می تواند حرکت های زیرین برخی از گروه های 

بازار را مشاهده کند و زیر نظر بگیرد و در نتیجه می تواند بهترین گروه بازار را برای سرمایه 

ها متاثر از عوامل اقتصادی می باشند و همچنین به علت آنکه خیلی از بازار. گذاری انتخاب کنند

با نگاه کردن و  این تصمیمات اقتصادی هستند که در قیمت ها و روندها ظاهر می شوند می توان

بررسی کردن یک گروه از بازار بر بازارهای دیگر نیز اعمال نظر کنند و در حقیقت او به نوعی از 

می باشد و در نتیجه چارتیست با تجربه نزولی و صعودی بودن روند اقتصاد کالن نیز مطلع 

  .میتواند همزمان در چند بازار حضور داشته باشد
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  .نمودارهای بازار سهام ژاپن مانند هر بازار دیگری با ابزارهای تکنیکی قابل بررسی می باشند 2-1شکل 

  تحلیل تکنیکال و کارایی آن در بازه های زمانی مختلف

حلیل تکنیکال این است که در بازه های زمانی مختلف کاربرد دارد یکی از بزرگترین نقاط قوت ت

چه معامله گران روزانه، چه معامله گران چند روزه و چه معامله گران میان مدت و چه افرادی که 

در بازه های زمانی طوالنی مشغول به خرید و فروش میباشند، می توانند از تحلیل تکنیکال بهره 

شامل زمان خاصی نمی شود و این سلیقه و روش کار معامله  تکنیکال برده و در حقیقت تحلیل

تحلیلگر تکنیکی با تعیین بازه زمانی مورد . گران می باشد که در چه بازهای به تحلیل بپردازند

این عقیده که . نظرش این را مشخص می کند که قدرت پیش بینی برای چه مدت زمانی را دارد

یل تکنیکال صرفا در بازه زمانی کوتاه مدت کاربرد دارد اصال درست برخی از افراد می گویند تحل

 . نیست

این ادعا شود ناشی از این نظریه باشد که تحلیل فاندامنتال برای پیش بینی بلند مدت کاربرد 
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در واقع تحلیلگر تکنیکال برای . دارند و فاکتورهای تحلیل تکنیکی فاکتورهای کوتاه مدت هستند

های زمانی بلندمدت از نمودارهای هفتگی ماهانه و ساالنه بسته به سلیقه خودش پیش بینی بازه 

  .استفاده می کند و به دلیل همین تکنیک ها می باشد که این تحلیل را تکنیکال می نامند

یکی از بزرگترین اهداف این کتاب این است که به تحلیلگران آموزش دهد که چگونه می تواند 

ر خود را انتخاب کند و از آن مهمتر در چه نقاطی وارد بازار شود و در چه بازده زمانی مورد نظ

  .نقاطی از بازار خارج شود

  پیش بینی های اقتصادی

برای مثال جهت تغییرات . تحلیل تکنیکال می تواند نقش مهمی در پیش بینی های اقتصادی بازی کند

استفاده از تحلیل تکنیکال می توان سرنخ  با. قیمت کاال به ما مطالبی در مورد جهت تورم می گوید

رشد قیمت کاال معموال اشاره به اقتصاد قوی تر و . هایی در مورد تقویت یا تضعیف اقتصاد یافت

جهت حرکت نرخ . نیز رشد تورم دارد، کاهش قیمت کاال به معنی تضعیف اقتصاد و تورم می باشد

ر بازارهایی مانند طال و یا نفت همواره و اوراق در نتیجه نمودا. بهره متاثر از روند قیمت کاالست

قرضه می توانند چیزهایی را در مورد جهت حرکت اقتصاد بگویند و کمک کنند تا انتظار درستی از 

روند ارزهای مختلف مانند دالر مطالبی در مورد آینده اقتصاد جهانی می . تورم داشته باشیم

 .یف شدن گوید که آیا در حال تقویت شدن است یا تضع

حقیقت مهمتر این است که روند ها در بازارهای سلف، ماه قبل از آن که در شاخص های اقتصاد  

بومی رخ بدهند در نمودارهای ماهیانه یا هفتگی ظاهر می شوند و حتی به ما می گویند که بیشتر 

ما چشم اندازی از همانگونه که از نام آن پیداست بازارهای سلف اغلب به . نیز اتفاقاتی افتاده است

سهم برتر بازار آمریکا می تواند به ما نکاتی را  511مثال نمودار شاخص . آینده را نشان می دهند 

کتابی که توسط مور در مورد . در مورد آینده اقتصاد و تاثیرات آن بر نرخ ارز این کشور بگوید

مل بازارهای ارز، سلف و اهمیت کا Leading indicators -for 0991s - اقتصاد نوشته شده است

توجه کنید که تمامی این بازارها می تواند توسط . اوراق قرضه و سهام و اقتصاد روشن می کند

 .تحلیلگر تکنیکی مورد بررسی قرار گیرند
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  حلیلگر تکنیکی یا چار تیست ؟ت 

تحلیلگر تکنیکال، چارتیست  :عناوین زیادی به شخصی که تحلیل تکنیکال می کند نسبت داده می شود

تا چندی پیش همه ی این کلمات یک معنا را تداعی می کردند اما . ، تحلیلگر بازار و تحلیل نموداری

با رشد شاخص های تخصصی این رشته ضروری به نظر می رسد که تفاوتهای بین این عنوان ها 

تمام تحلیل های تکنیکال تا دهه  به علت آنکه. قائل شویم و کلمات را با دقت بیشتری انتخاب کنیم

قبل بر پایه نمودار بوده است واژه چارتیست و تحلیلگر تکنیکال یک معنا را می دانند ولی به طور 

فضای گسترده تحلیل تکنیکال همزمان با رشد و تکامل . حتم از این پس آن ها معنی یکسانی ندارند

پایه و اساس کار آنها همان نمودار هاست  تحلیلگرانی که. آن به دو قسمت عمده تقسیم می شود 

که در حقیقت بهتر است با آنها بگویند تحلیلگران تکنیکی آماری، مسلما نقاط اشتراک زیادی بین 

تحلیلگران تکنیکال وجود دارد و اغلب تحلیلگران و در حقیقت زمانی که تحلیلگر تکنیکال را درباره 

دسته تحلیلگران تکنیکال را باید در یک خانواده قرار  تحلیل فاندامنتال ارزیابی می کنیم هر دو

  .بدهیم

. چارتیستهای سنتی چه کم و چه زیاد از ابزارهای مختلف در فرآیند تحلیل خود استفاده می کنند 

همواره نمودار مهمترین و اصلی ترین ابزار آنهاست و ما بقی به عنوان ابزار ثانویه محسوب می 

 به خاطر داشته باشید که عمل تحلیل نمودار یک فعالیت ذهنی محسوب می شود و موفقیت. شود

واژهای که برای . در آن به طور حتم وابسته به توانایی ها و مهارت های فردی چار تیست می باشد

باشد چون به طور حتم تحلیل  ”هنر تحلیل نمودار “این مفهوم می توانیم به کار ببریم می تواند 

 . شود نمودار یک هنر محسوب می

ن ها را دریافت کرده و آنها را به در مقابل تحلیلگر آماری، اصول موضوعی داده ها و آزمو

سپس این سیستم ها و مدل . منظور گسترش سیستم کامپیوتری معامالت بهینه سازی می کند 

های معامالتی به سیستم های کامپیوتری وارد می شود که به طور اتوماتیک اخطار خرید و فروش 

البته هدف این است که نقش . نداین سیستم ها و برنامه ریزی ها گاها خیلی پیچیده هست. می دهند

ولی چه . انسان در این فرایندها کم یا به طور کلی حذف شوند تا هر چه بیشتر علمی و دقیق باشد

 این سیستم های آماری از نمودارهای قیمت استفاده کنند یا نه مادامی که آنها فعالیت های بازار را
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 . رسی قرار بگیردبررسی می کنند باید بتوان توسط تحلیلگران مورد بر

خود تحلیلگران آماری به دو دسته کوچکتر یعنی گروهی که تمایل دارند تا تحلیل تکنیکال را با 

کامپیوتر انجام دهد و آنها که از کامپیوتر برای بسط و گسترش نوسان نما ها و نشانگر ها در 

بر اطالعات خروجی  دسته دوم همواره. تحلیل تکنیکال استفاده می کند ، تقسیم بندی می شود 

  .کامپیوتر ها و نوسان نماها کنترل دارند و وظیفه آنها آنالیز خروجی و فرآیند تصمیم گیری است

یک راه برای جدا کردن چارتیست ها و تحلیلگران آماری این است که بگوییم تمامی چارتیست ها  

نیستند اگر چه این دو واژه در تحلیلگر تکنیکی هستند ولی لزوما تمام تحلیل گران تکنیکی چارتیست 

خیلی از اوقات در این کتاب به جای یکدیگر به کار می روند ولیکن باید در خاطر داشته باشیم که 

  .نمودارها و چارت ها در بردارنده قسمتی از فضای تحلیل تکنیکال می باشند

  برخی انتقادات در مورد تحلیل تکنیکال

یکی از این مباحث در . مباحث تحلیل تکنیکال مطرح می شودند سوال و انتقاد جزئی در مورد چ

دیگر این است که چگونه قیمت . مورد این است که هر کسی پیش بینی خود را از هر چیزی دارد

های گذشته و اطالعات آن می تواند در مورد قیمت های آینده و پیشگویی آنها و جهت حرکت 

نمودارها به ما می گویند بازار “ال در قالب جمالتی مانند این انتقاد معمو. شان کاربرد داشته باشد 

در جواب باید گفت . مطرح می شود ”در کجا قرار دارد ولی به ما نمی گوید که به کجا میرود

کامال واضح است که نمودار ها به شما نمیگویند بازار به کدام سمت حرکت می کند اگر شما 

معموال به این صورت  “ورود تصادفی “مربوط به نظریه  سواالت. ندانید آنها را چگونه بخوانید

و ایجاد شبهه در  ”آیا واقعا قیمت ها بر طبق روندهای حرکت می کنند؟“است که گفته می شود 

این قبیل . را بیشتر بدهد ”خرید و نگهداری“مورد اینکه هر تحلیل تکنیکی می تواند استراتژی 

  .سواالت به طور حتم سزاوار پاسخ هستند
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  !!!خود تفسیر گری

به نظر می آید، این موضوع که هر کسی تفسیر خاص خودش را از نمودارها دارد، ذهن افراد 

به طور حتم این سوال قابل تامل است . زیادی را به خود مشغول کرده و اغلب نیز شنیده می شود

پاسخ دادن به چنین سوالی شاید بهترین راه برای . اما کمتر از آنچه به نظر می رسند اهمیت دارد

می  مراجعه به یکی از متونی باشد که شدیدا افرادی که در معامالت شان از نمودارهای استفاده

 :کند را زیر سوال ببرد

استفاده از الگوهای نموداری روز به روز گسترش می یابد و عموم مردم عالقمند به ( الف  

رت ها برای خرید و فروش استفاده می کنند و این استفاده از آنها می شوند و از قوانین این چا

خود تفسیر گری باعث می شود که موج هایی از خرید و فروش در قسمت هایی از بازار مشاهده 

به طوری که همه با هم چیزی را می خرند و باعث افزایش قیمت آن می شود و همه با . شود 

   ... فروش همزمان چیزی باعث کاهش قیمت آن می شوند

قسمت دیگر از همان متن می گوید الگوهای نموداری اکثر حاصل فعالیت های ذهنی و ( ب 

آن های بی تعارف . هنوز هیچ مطالعه ریاضی نتوانست یکی از آنها را تایید کند. توهمات می باشند

 .... فقط در مغز خریدار و فروشنده سهم وجود دارند 

د به طوری که یکی، دیگری را نقض می کند و ما نمی این دو انتقاد در برابر یکدیگر قرار دارن

در “و  ”تماما از ذهنی و توهمات“اگر الگوهای نموداری . توانیم همزمان هر دوی آنها را بپذیریم 

هستند پس عاقالنه نیست که بگوییم افراد زیادی در زمان مشخص به  ”مغز خریدار و فروشنده

  !!!سمت یک توهم می روند و سپس موج ایجاد می کنند یک چیز نگاه می کند و همه به اشتباه به

واضح است که هر دوی این انتقادات نمی توانند همزمان مطرح شوند به این صورت که این 

که )نمودارها هم قابل تشخیص واضح باشند که همزمان یکی را ببینند و همزمان با هم عمل کنند

از طرفی دیگر بگویم که خواندن و تفسیر  (هستندبه این معنی است که الگوهای قیمت قابل تفسیر 

 .چارت ها و نمودارها، تماما ذهنی و توهمات است

خواندن یک نمودار یک . شاید حقیقت این است که تفسیر نمودار ها کامال یک فعالیت ذهنی است 

رت الگوهای نمودار ها به ند( ممکن است واژه مهارت این مهم را بهتر بیان کند. هنر است است
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. آنقدر واضح هستند که همه تحلیلگران تکنیکی با تجربه یک پیش بینی از آن ها ارائه بدهند

در این کتاب ثابت می کنیم که خیلی از فاکتورهایی . همواره جایی برای شک کردن وجود دارد

  .در میگیرند و یکدیگر را رد می کننهستند که در تحلیل تکنیکال گاها مقابل یکدیگر قرا

اگر همزمان تمام تحلیل گران تکنیکی بر این باور باشند و یک پیشگویی را ارائه دهند دلیل آن حتی 

برخی تالش می کنند که حتی نسبت به . نمی شود که همزمان و در یک جهت وارد بازار شوند

برخی دیگر ممکن . اخطارهای خرید و فروش پیش دستی کنند و زودتر به بازار سهام وارد شوند

برخی ممکن . تظر انفجار قیمت بماند و از طریق نوسان نماها اطمینان بیشتری کسب کننداست من

است منتظر بمانند تا انفجار با مانعی روبرو شود و بعد از آنکه آن مانع مرتفع شد وارد بازار 

ممکن است . شوند و برخی از خریداران ممکن است مبارزه طلب باشند و برخی دیگر محافظه کار

خیلی قبل از پایان نوسان از آن خارج شود و برخی دیگر ممکن است تا حد قیمت مشخصی افراد 

استراتژی کلی برخی از معامله گران بلندمدت است و برخی دیگر ممکن است کوتاه . صبر کنند

بنابراین واضح است که امکان اینکه تمام تحلیل گران تکنیکی در یک . مدت و حتی یک روزه کار کنند

یک زمان وارد بازار شوند و از خود عکس العمل های مشابهی را نشان دهند عمال مردود لحظه و 

 .است

درست بینی »اگر زمانی خود تفسیر گری به یک دغدغه عام تبدیل شد شاید بهتر باشد آن را  

به معنای دیگر زمانی میرسد که معامله گران با اتکای زیاد و تمرکز باالیشان بر . بنامیم «ذاتی

اینجاست که معامله گر به بررسی اتفاقی افتاده می . ودارها، بازار را متاثر و منحرف می کنندنم

را متوقف سازد و تاکتیک های خرید و فروش را با بازار  پردازد و ممکن است استفاده از نمودارها

آن مثال ممکن است پیش از ازدحام در خرید و فروش عمل کنند و یا خیلیپس از . هماهنگ کند 

پس اگر این توهمات ذهنی به قولی در شروع روندها باعث مشکل . منتظر فرصت مناسب بماند

 .شوند بعد از زمانی خود به خود اصالح می شوند

باید به خاطر سپرده که افزایش یا کاهش قیمت تنها زمانی رخ می دهد و ادامه پیدا می کند  

ان تکنیکی نمی تواند به تنهایی و فقط به اتکای تحلیلگر. براساس قانون عرضه و تقاضا تایید شود 

اگر اینگونه بود همه تحلیلگران . قدرت خرید و فروش آنها باعث تغییرات قیمت یک سهم شوند
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 . تکنیکی به سرعت ثروتمند می شدند

اما شاید بهتر باشد آن را به . فعالیت ذهنی و توهم اغلب در لیست انتقادات تحلیل تکنیکال می باشد

به غیر از تمام مطالب باال اگر روزی . انتقادات در لیست سالیش های تحلیل تکنیکال قرار دهیم جای

پیش بینی تحلیل تکنیکی آن قدر گسترش یافت که در حوادث نفوذ پیدا کرد می توان از آن تفسیر 

نتال مطرح می توانیم فکر کنیم که پرا ندرتا این انتقادات درباره کاربرد تحلیل فاندام. خوبی داشت

  .می شوند

  آیا گذشته می تواند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرد؟

پرسش دیگری که همواره مطرح بوده مربوط به اعتبار استفاده از اطالعات گذشته برای پیش 

باعث شگفتی است که اغلب منتقدین تحلیل تکنیکال به این موضوع دامن می . بینی آینده است 

حالیکه هر کسی می داند روش پیش بینی، از پیش بینی وضع هوا گرفته تا تحلیل بنیادی و  زنند در

اساسا چه نوع اطالعات دیگری برای . فاندامنتال کامل مبتنی بر مطالعه اطالعات گذشته می باشد

  این کار وجود دارد؟

د و آمار توصیفی به مباحث آماری در دو زمینه آمار توصیفی و آمار استنتاجی تفاوت آشکاری دار

نمودارهای اطالعات فعلی مانند داده های قیمت در نمودار میله ای استاندارد اشاره دارد و آمار 

 . استنتاجی به تامین دادن پیش بینی ها و یا اطالعات استخراج شده از داده ها مربوط می شود

و تکنیکهای بررسی و بنابراین خود نمودارهای قیمت تحت دسته بندی توصیفی قرار می گیرد 

 .تحلیل که بر روی قیمت انجام می شود در حوزه استنتاجی قرار می گیرد

چیزی که از تعریف آمار درک می شود این است که اولین گام در پیش بینی تجارت و اقتصاد »

 (فروند و ویلیام)«.آینده گردآوری مشاهدات و اطالعات گذشته است

تحلیل زمانی بر اساس مطالعه گذشته است که دقیقا آن چیزی تحلیل نمودار ها شکل دیگری از  

 . است که در همه انواع تحلیل های زمانی انجام می شود

برای برآورد آینده فقط و  .تنها اطالعاتی که هر کسی باید به سراغ آن برود اطالعات گذشته است

  .اده کنیمفقط می توانیم از تعمیم و مرتبط ساختن تجربیات گذشته و آینده استف
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بنابراین به نظر می رسد که استفاده از اطالعات گذشته قیمت برای پیش بینی آینده در برداشت 

اگر این پرسش درباره این جنبه از پیش بینی تکنیکال به طور . کلی از مفهوم علم آمار وجود دارد

بینی مبتنی بر جدی برای هر کسی مطرح باشد او باید این سوال را درباره اعتبار اصل پیش 

  .اطالعات تاریخی که مشتمل بر همه تحلیل های بنیادی و اقتصادی می شود نیز مطرح کند

  (Randomwalk) نظریه ورود تصادفی

نظریه ورود تصادفی به بازار در انجمن های علمی جایی برای خود باز کرده مدعی است که 

ار قابل اعتماد برای تشخیص تغییرات تغییرات قیمت یک روند مستقل است و گذشته قیمت یک معی

 .آینده قیمت نیست

این اصل که مبتنی بر . مخلص کالم اینکه تغییرات قیمت کامال تصادفی و غیرقابل پیش بینی است 

فرضیه بازار کارا می باشد که بر طبق آن تغییرات قیمت به طور تصادفی بر اساس ارزش ذاتی 

 . اتفاق می افتد

است به جای اینکه تالش کنیم تا  «خرید و نگهداری»ترین استراتژی در بازار، بر طبق این نظریه به

 .از نوسانات بازار استفاده کنیم

تا زمانی که به نظر می رسد در باره وجود تصادف هر بازاری ذره ای شک وجود دارد خیلی واقع  

 . گرایانه نیست که تغییرات قیمت را کامال تصادفی بدانیم

مواقعی است که ثابت می شود که مشاهدات تجربی با تجربیات عملی کارایی این یکی از آن 

بیشتری نسبت به تکنیک های پیچیده آماری دارند و قادر خواهند بود که همه چیزهایی را که 

 .کاربر ثابت کنند و یا هیچ چیزی را اثبات نکنند

بد نیست به خاطر داشته باشیم که پذیرش تصادف ممکن است تنها یک دفاع در برابر ناتوانی در  

 . درک و الگوهای رفتاری قیمت باشد

این حقیقت که بسیاری از افراد دارای تحصیالت این رشته قادر به درک الگوهای موجود نبوده اند 

 . ثابت نمی کند که این الگو وجود ندارند

می زیادی حول این موضوع برقرار است که آیا روند بازار بیشتر به برداشت های مباحثات عل
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تحلیلگران عمومی بازار مرتبط است یا به عملکرد معامله گری که در زمان حاضر، جایی که روند 

 . بازار کامال آشکار است دست به معامله می زند

نگاه مختصر و کامال اتفاقی به هر کدام  اگر خواننده کمترین شکی به این نکته داشته باشد تنها یک

   .از تصاویر کتاب می تواند وجود یک روند را در نمودار ها تاکید کند

وجود این روندها را توجیه می کند اگر تغییرات قیمت  «تصادفی»حال چگونه معتقدین به نظریه 

که آنچه که دیروز رخ دا ده یا هفته آینده رخ کامال روندی تصادفی دارد و این معنی را می دهد

 .خواهد داد هیچ ربطی به چیزی که امروز و فردا رخ می دهد ندارد

آنها چگونه موفقیت های سیستمهای تعقیب روندها را که در حافظه زندگی واقعی به ثبت رسیده  

 اند را توضیح می دهند؟

 جایی که زمان نکته چگونه در بازار های پایاپای کاال «خرید و نگهداری»به طور مثال استراتژی  

 بسیار تعیین کننده است میتواند کاربرد صحیح داشته باشد؟ 

اگر تغییرات قیمت کامال تصادفی است و هیچ روندی وجود ندارد پس معامله گران چگونه تفاوت 

 میان بازارهای کاهشی و بازارهای افزایشی را درک می کنند؟

تواند وجود داشته باشد و رفتار آن در واقع چگونه یک بازار کاهشی حتی در موقعی  ت ابتدایی می

 (3-1شکل .) از یک روند تابعیت کند

به نظر تردید آمیز است که مدارک آماری اعداد حتی در مجموع قادر باشند که نظریه ورود  

البته این عقیده که بازارها تصادفی هستند کامال به وسیله انجمن های علمی . تصادفی را اثبات کنند

 .یکال رد شده استتکن

 .اگر بازارها حقیقتا تصادفی بودند و هیچ نوع تکنیک پیش بینی کارایی نداشت 

بازار کارا بسیار به این فرضیه تکنیکی نزدیک   جدای از رد اعتبار دسترسی تصادفی به بازار، نظریه

 .بازارها همه چیز را درک و در قیمت منعکس می کنند است که

می یابند که چون بازار به سرعت همه اطالعات را لحاظ می کند بنابراین راهی البته تحلیلگران در  

  . برای نتیجه گرفتن از آن اطالعات وجود ندارد
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یک فرد معتقد به نظریه تصادف موقعیت دشواری در برابر صاحبان شمش طال دارد تا آنها را متعاقد  3-1شکل 

 .کند که هیچ روندی وجود ندارد

پیش بینی که در باال توضیح داده شده این است که همه اطالعات مهم خیلی پیش از  اساس تکنیکهای

 .آنکه دانسته شوند در قیمت تاثیر می گذارند

تحلیلگران توضیحات شیوایی برای لزوم مشاهده و زیر نظر قرار دادن رفتار قیمت و همچنین بی  

نتیجه بودن تالش برای نتیجه گرفتن از اطالعات فاندامنتالی حداقل برای مدت زمان کوتاه ارائه 

 . می کنند

درک قوانینی  در نهایت منطقی به نظر می رسد که بپذیریم هر فرآیندی از نظر کسی که قادر به

 .وقوع آن رخ داده شده، نباشد تصادفی و غیر قابل پیش بینی می رسد که باعث

به عنوان مثال خروجی نوار قلب ممکن است خطوط تصادفی در هم می باشند که از فردی که  

دراز کشیده به دست می آید اما برای یک فرد دوره دیده پزشکی همه آن خطوط معنا دارند و 

  .ندتصادفی نیست
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عملکرد بازار ممکن است برای آنهایی که برای درک قوانین رفتاری بازار وقت کافی صرف نمی 

فریب نظریه تصادفی با پیشرفت مهارت های درک اطالعات از . کنند تصادفی به نظر برسد

امیدواریم این دقیقا چیزی باشد که برای خواننده در طی . نمودارها به تدریج رنگ می بازد

 .فصل های مختلف این کتاب رخ می دهدمطالعه 

تعدادی از پیشگامان دانشگاه های آمریکا . این امیدواری برای همه تحلیلگران دنیا وجود دارد 

تحقیق در خصوص رفتار شناسی بازارهای مالی کرده اند که مدعی است رفتارهای انسانی و ایجاد 

 .م تکنیکال استکه البته این مقدمه عل. قیمت بسیار به هم شبیه هستند

 اصول کلی

زمانی مه دوازده سال قبل نسخه ابتدایی این کتاب منتشر شد و بسیاری از ابزارهای زمانی تکنیکال  

در حالی که در . که در آنجا شرح داده شد در اصل تنها برای بازارهای سلف به کار برده می شد

بازارهای سهام نیز به کار گرفته شده طی ده گذشته این ابزارها به طور وسیع برای تحلیل روند 

 .است

اصول تکنیکال که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته است می تواند به طور عام برای انواع 

 .بازارها حتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک به کار گرفته شود

ایه بخش دیگری از بازارهای سهام که در دهه گذشته به طور وسیع پیشرفت کرده بخش سرم

 .گذاری و اصوال پس انداز در شرکتهای سبدگردانی و راهنمایان سرمایه گذاری است

بعدا در این کتاب به شما نشان خواهیم داد که چگونه تشخیص بدهید که کدام قسمت ها جذاب تر 

  .هستند و در کدام نمی توانید ابزارهای زمانی تکنیکال را به کار ببرید

 

 

 
  


