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:تحلیل تکنیکال
رکت تحلیل تکنیکال علم شناخت نمودار هست و نوسانات نمودارها حاصل عرضه و تقاضا در سهام ش-

.  های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد

ن پیدا هدف اصلی ما از یادگیری علم تکنیکال پاسخ دادن به این سوال که چه زمانی بخریم ،بنابرای-
.اصلی ترین هدف و رسالت تحلیل تکنیکال می باشد کردن بهترین قیمت برای ورود به سهم،

.در ادامه گام به گام برای جستجوی مناسب ترین زمان ورود به سهم جلو خواهیم رفت-

(لطفا در انجام تمرین ها همکاری کنید تا علم شیرین تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید)



:تحلیل تکنیکال

(  صعودی،نزولی)کندل1.
له می اولین قیمتی که معام.کندل از قیمتهای خرید و فروش در یک روز معامالتی شکل می گیرد 

ه شود باز شدن کندل ،آخرین قیمتی که معامله می شود بسته شدن کندل واحتمال این وجود دارد ک
.باالترین و پایین ترین قیمت هم درکندل وجود داشته باشد 

دن پایین تر از اگرقیمت بسته شدن از قیمت بازشدن باالتر باشد کندل صعودی داریم واگر قیمت بسته ش
.  داریمنزولی قیمت باز شدن باشد کندل 

تمرین انواع کندلهای صعودی و نزولی را در نمودار شناسایی کنید              *

(لطفا در انجام تمرین ها همکاری کنید تا علم شیرین تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید)



:شکل گیری کندل





:تحلیل تکنیکال

(خطی،میله ای ،کندل استیک)نمودار. 2

قاضا نمودار از قرار گیری کندلها در کنار هم شکل می گیرد، این نوسان ها در هر کندل گویای عرضه و ت
.در سهم می باشد

کندلها در اگرقیمت بسته شدن کندلها در حال افزایش باشد نمودار صعودی است و اگر قیمت بسته شدن
(  توضیحات تکمیلی در قسمت روند شناسی.) حال کاهش باشد نمودار نزولی خواهد بود 

.تمرین انواع نمودارها را مشاهده و تفسیر نمایید*

(لطفا در انجام تمرین ها همکاری کنید تا علم شیرین تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید)



انواع نمودار در مفید تریدر

نمودار میله ای-1

نمودار خطی-2

(نموداری که از آن استفاده می کنیم)نمودار کندل استیک -3



نمودار میله ای-1





نمودار خطی-2





نمودار کندل استیک-3





:تحلیل تکنیکال

(اصلی،فرعی)پیوت . 3
ی به نزولی واژه پیوت در تحلیل تکنیکال به معنای نقطه برگشت هست و زمانی که نمودار از حالت صعود

طالحا اص( نقاط چرخش قیمت)تبدیل می شود و همچنین زمانی که از نزولی به صعودی تبدیل می شود 
.گفته می شود پیوت شکل گرفته است

پیوتهایی و لیاصپیوتهایی که پس از یک کاهش قیمت و یا افزایش قیمت نسبتا زیاد شکل میگیرد پیوت 
.  ممینامیفرعیشکل میگیرد پیوت کم که پس از یک کاهش قیمت و یا افزایش قیمت نسبتا 

(  درتحلیل تکنیکال پیوتهای اصلی ارزش بیشتری خواهند داشت)

.تمرین انواع پیوتها را مشاهده و تفسیر نمایید*

(لطفا در انجام تمرین ها همکاری کنید تا علم شیرین تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید)



:تحلیل تکنیکال

(کف و سقف)پیوت . 3
.می نامیمسقفآن باشیم این پیوت را کاهشقیمت شاهد چرخش قیمت و افزایشاگر پس از 
می نامیمکفآن باشیم این پیوت را افزایشقیمت شاهد چرخش قیمت و کاهشاگر پس از 

(  درتحلیل تکنیکال پیوتهای اصلی ارزش بیشتری خواهند داشت)

.تمرین انواع پیوتهای سقف و کف را در نمودار عالمت گذاری نمایید*

(لطفا در انجام تمرین ها همکاری کنید تا علم شیرین تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید)







(ساده،مورب)حمایت ومقاومت . 4
ال ارائنه دهننده ی نقناط ات نحماینت و مقاومنت. حتما کلمات حمایت و مقاوت را از زبان تحلیل گران تکنیکال بارها شننیده اید

سنمت به)، قیمت ها توسط عرضه بازارهای مالیدر. به هم می رسند عرضه و تقاضاکلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای
.هدایت می شود( به سمت باال)و تقاضای ( پائین

یکه عرضه و هنگام.هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمت ها باال می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت ها پائین می آیند 
.تقاضا برابر هستند ، قیمتها نیز همگام با مبارزه کند خریداران و فروشندگان به کندی باال و پائین می روند 

رین مقاومنت پیوتهای کف هستند ،مهمتنقیمت کمترین پیوتهای سقف و حمایت ها بیشترین قیمت به زبان ساده تر مقاومت ها )
.(پیوت سقف پیش رو هست ومهمترین حمایت آخرین پیوت کف پیش رو می باشدآخرین

.سهم دایره طالیی را به لحاظ قیمت مشخص نمایید3مقاومت ها و حمایت های مهم تمرین *

(لطفا در انجام تمرین ها همکاری کنید تا علم شیرین تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید)





:مفهوم حمایت
سنطحی از قیمنت اسنت کنه ت نور منی شنود در آن تقاضنا آنقندر قنوی اسنت کنه از سنقوط حمایت
ری جلوگیری منی کنند ، خرینداران بنه خریند را نب تر شنوند و فروشنندگان تماینل کمتنقیمتبیشتر

ر عرضه  لبه اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح حمایت می رسد، تقاضا ب. پیدا کنندفروشبه
.می کند و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند

:خط حمایت
پایندار، همیشنه خطی است که از ات ال و امتداد نقاط حمایت در یه راستا ایجاد منی شنود خط حمایت

نمی ماند و شکسته شدن قیمت به زینر اینن خنط نشنان دهننده ی  لبنه ی فروشنندگان بنر خرینداران
تنر بنرای انگینزه ی کمیا به زیر این سطح نشان دهنده یک تمایل جدید به فروش و سقوط قیمت.است

می دهند کنه فروشنندگان توقعنات خنود را پنائین آورده انند و نشان شکست خط حمایت.خرید است
.حاضرند بازهم به قیمتهای کمتری بفروشند

.در سطح پایین تری ایجاد شود خط حمایت جدیدخط حمایت شکسته شود باید یکوقتی -

.ترسیم کنیدسهم دایره طالیی را 3خط حمایتی ساده و مورب تمرین *

(ریدلطفا در انجام تمرین ها همکاری کنید تا علم شیرین تکنیکال را به خوبی یاد بگی)
-







: مفهوم مقاومت
یمنت مقاومت سطحی از قیمت است که ت ور می شود در آن فروش آنقدر قوی است کنه از افنزایش بیشنتر ق

وشنندگان منی رود، فرسطح مقاومت باالمنطق حکم می کند که هنگامیکه قیمت بسمت. جلوگیری می کند
.به فروش را ب تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند

زایش اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می رسد، عرضه بنر تقاضنا  لبنه منی کنند و از افن
.قیمت به باالی سطح مقاومت جلوگیری می کند

:خط مقاومت
خط مقاومت خطی است از ات ال و امتداد نقاط مقاومت ایجاد می شنود همیشنه پایندار نمنی مانند و افنزایش 

الی اینن بنه بناافزایش قیمت.قیمت به باالی این خط نشان دهنده ی  لبه ی خریداران بر فروشندگان است
مقاومنت شکست خط. استفروشیا انگیزه ی کمتر برای/ سطح نشان دهنده ی یک تمایل جدید به خرید و 

هنای و اوج های جدید قیمت نشان می دهد که خریداران توقعات خود را باال برده اند و حاضرند باز هم به قیمت
صنعود نکننند و بیش از اوج قبلنیباالی خط مقاومتفروشندگان تا زمانیکه قیمتها بهبخرند، بعالوه بیشتری 
تری وقتی خط مقاومت شکسته شود باید یک خط مقاومنت جدیند در سنطح بناال. نخواهند شدفروشوادار به

.ایجاد شود
.سهم دایره طالیی را ترسیم کنید3ساده و مورب خط مقاومتی تمرین *

(لطفا در انجام تمرین ها همکاری کنید تا علم شیرین تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید)







(صعودی،نزولی،رنج یا خنثی)روند. 5

.درنمودار،قیمت ها به جهت های متفاوتی در حال حرکت هستند که در تحلیل تکنیکال به آن روند بازار می گویند

:این روندها به سه دسته تقسیم می شوند که به شرح زیر هستند

روند صعودی-1

روند نزولی-2

روند رنج یا خنثی-3

فروشندگان< خریداران 

فروشندگان> خریداران 

فروشندگان= خریداران 



روند صعودی
االتر از پینوت جدید به لحاظ قیمتنی بنسقف باشد و پیوت های اگر پیوت های کف جدید به لحاظ قیمتی باالتر از پیوت کف قبل 

. باشد ، روند نمودار صعودی هستقبل سقف 

روند نزولی
از پنایین تنر ی از پیوت کف قبل باشد و پیوت های سقف جدید به لحاظ قیمتنپایین تر اگر پیوت های کف جدید به لحاظ قیمتی 

.هستنزولی هست پیوت سقف قبل باشد ، روند نمودار 

روند رنج یا خنثی
پینوت رابربنا بپیوت کف قبل باشد و پیوت های سقف جدیند بنه لحناظ قیمتنی برابر با اگر پیوت های کف جدید به لحاظ قیمتی 

. هستخنثی  سقف قبل باشد ، روند نمودار 

.آخرین روند نمودار سهم های دایره طالیی را مشخص نماییدتمرین *

(لطفا در انجام تمرین ها همکاری کنید تا علم شیرین تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید)









تغییر نقش سطوح. 6

.  رعکس یک اصل دیگر در تحلیل تکنیکال که سطح حمایت می تواند به سطح مقاومت تبدیل شود و ب
یل به حمایت وقتیکه قیمت به باالی سطح مقاومت نفوذ می کند، سطح مقاومت شکسته شده می تواند تبد

.شکست مقاومت ، نشان دهنده ی  لبه ی نیروی های تقاضا بر نیروهای عرضه است. شود

.سهم دایره طالیی را ترسیم کنید3تغییر نقش سطوح را در تمرین *

(ریدلطفا در انجام تمرین ها همکاری کنید تا علم شیرین تکنیکال را به خوبی یاد بگی)





(بازگشت قیمت)پولبک 

عرضهایشافزباکههنگامیبنابراینشوندمیمحسوبتکنیکالنموداردرمهمیمناطق(ساده،شیبدار)مقامتوحمایتسطوح
قیمتبهقیمتبازگشتمسیر،ادامهطیدر(%70حدود)اوقاتاکثرهستیم،قدرتپرمناطقاینشکستشاهدتقاضایاو

.شودمیگفتهپولبکآنبهاصطالحدرکهکنیم،میبینیپیشراشدهشکسته

:به تعبیر ساده تر می توان گفت 
.برگشت مجدد قیمت به قیمت شکسته شده را پولبک می گوییم

.چند پولبک در سهم های دایره طالیی را مشخص نماییدتمرین *

(لطفا در انجام تمرین ها همکاری کنید تا علم شیرین تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید)













کانالیزه شدن قیمت

باشندموازیخطدواینکهشرطباکنیمرسممقاومیوحمایتیخطبتوانیموباشیمداشتهکفپیوتدووسقفپیوتدواگر
.استشدهکانالیزهقیمتگوییممیاصطالحا

کانال خنثی
.واهد بودحاصل چارت قیمتی خکانال خنثی در کف و سقف کانال داشته باشیم،یک خط مقاومتی ساده و حمایتی ساده اگر خط 

صعودیکانال 
.بودچارت قیمتی خواهد حاصل کانال صعودی باشیم،یک مورب داشته خط مقاومتی روند صعودی و اگر خط 

کانال نزولی
.حاصل چارت قیمتی خواهد بودنزولی کانال داشته باشیم،یک مورب حمایتی خط و نزولی روند اگر خط 

.تمرین انواع کانالهای قیمتی را در سهم های دایره طالیی، مشخص نمایید*

(لطفا در انجام تمرین ها همکاری کنید تا علم شیرین تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید)









تغییر روند 

.شودمیمواجهروندتغییربامواقعیدراصوالدارند،که(قیمتیاصالح)استراحتبهنیازمسیرادامهدرروندها

:شودمینمایانصورتدوبهروندتغییر*
تغییر روند پس از گذر از بازه خنثی / تغییر روند سریع 

تغییر روند سریع 
.به سرعت بدون ساخت پیوت سقف پایین تر از حمایت عبور می کند

خنثیاز گذر از بازه تغییرروند پس 
.  یرد این نوع تغییر با تامل بیشتری همراه خواهد بود، روند اصلی پس از گذر از روند خنثی ت میم به تغییر روند می گ

.چند تغییر روند در سهم های دایره طالیی مشخص نماییدتمرین *

(لطفا در انجام تمرین ها همکاری کنید تا علم شیرین تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید)







(چارت پترن ها)الگوهای عمومی قیمت 
هسنت کنه در دوره های زمانی که عرضه و تقاضا در بازار نمی توانند بر هم  لبه کنند، اصطالحا وارد بازار رنج شده ایم، و اینگونه
.ی گیرندالگوهای عمومی قیمت پدیدار می شود وتحلیلگران با توجه به اطالعات این الگوها ت میم به ادامه مسیر و یا خروج م

.  دالگوهای عمومی قیمت اصوال در انتهای روند صعودی و یا نزولی ایجاد شده و معامله گر را در ادامه مسیر چراغ راه خواهد بو*
(الگوی بازگشتی روند/ الگوی ادامه دهنده روند)الگوها به دو شیوه کمک حال تحلیلگران می شوند

ادامه دهنده روندالگوی 
.را پیش بینی می نمایدادامه روند پس از ایجاد و تکمیل این الگو تحلیلگر 

الگوی بازگشتی روند 
.را پیش بینی می نمایدروند بازگشت پس از ایجاد و تکمیل این الگو تحلیلگر 

 .

.چند الگوی ادامه دهنده روند و بازگشتی روند را در سهم های دایره طالیی مشخص نماییدتمرین *

(لطفا در انجام تمرین ها همکاری کنید تا علم شیرین تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید)



انواع الگوهای 
عمومی قیمت

الگوهای بازگشتی روند*

الگوهای ادامه دهنده روند*



فالگوی سروشانه سق





الگوی سروشانه کف







الگوی دوقلو سقف





الگوی دوقلو کف





الگوی سه قلو سقف



الگوی سه قلو کف



صعودی1.2.3الگوی



نزولی1.2.3الگوی 



(V)الگوی وی صعودی 



(V)الگوی وی نزولی 



الگوی لوزی کف



الگوی لوزی سقف



الگوی مثلث صعودی



یالگوی مثلث نزول



یالگوی مثلث متقارن صعود



لیالگوی مثلث متقارن نزو



الگوی مثلث غیرمتقارن صعودی



ولینزمثلث غیرمتقارن الگوی 



الگوی پرچم صعودی





نزولیپرچم الگوی 



الگوی پرچم سه گوش صعودی

در اواسط روندهای با شیب تند شکل می گیرد



ینزولپرچم سه گوش الگوی 



الگوی گَوِه صعودی

حتما در انتهای روند شکل می گیرد



ینزولگَوِه الگوی



یالگوی مستطیل صعود



لینزومستطیل الگوی 



( Cup and Handle)الگوی فنجان و دسته 

شنخیص هرچند در نمودار خطی نیز منی توانیند آن را ت)الگو در نمودارهای شمعی و میله ای به صورت یک فنجان و دسته به نظر میرسد این 
سپس یک روند نزولی آ ناز . خواهد بودUدر صورتی که فنجان در مدت زمان کمتری شکل بگیرد، قسمت اصلی این الگو شبیه حرف(. دهید

.می شود و دسته فنجان را شکل می دهد

چم  لبه سممت)واقع خریدارانی که سهم را در قیمت های پایین تری خریده اند، با نزدیک شدن قیمت به سقف تاریخی در * 
سقف چون احتمال ریزش قیمت و شکسته نشدن این. دست به فروش سهام خود زده و دارایی هایشان را نقد می کنند( فنجان

ا این فشار فروش باعث رنج شدن روند معامالت با گرایش نزولی خواهد شد که ممکن اسمت چهمار روز یم. تاریخی را می دهند
.بیانجامدچهار هفته به طول 



الگوی فنجان



:مثال







مثلث صعودی

، قنوی و مثلث صعودی یکی از قوی ترین الگوهای ادامه دهنده روند صعودی محسوب می شود،این الگو از یک خط مقاومتی ساده
.و پس از شکست سقف الگو، ادامه روند صعودی را پیش بینی می کنیم. یک خط روند صعودی تشکیل می شود

.چند الگوی مثلث صعودی در سهم های دایره طالیی مشخص نماییدتمرین *

(لطفا در انجام تمرین ها همکاری کنید تا علم شیرین تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید)





(در بازار ایران به دلیل دامنه کم نوسان معموال شکل نمی گیرد)اسپایک 

اسپایک وقتی .با بدنه کوتاه و سایه بلند می باشد و معنای نرخ  یر بازاری داردشمع های ژاپنییکی از انواع–اسپایک و یا پین 
است هم نشان اسپایک ممکن. نرخ  قبلی بسیار زیاد می باشد و یا شکاف نرخی بوجود آیدبوجود می آید که تفاوت نرخ کنونی از

قت زیادی بنابراین هنگام بوجود آمدن آن باید د. دهنده مخالفت خریداران و فروشندگان باشد و هم نشان دهنده نقص فنی باشد
.کرد

:دالیل اصلی بوجود آمدن نرخ های  یر بازاری*

.مشکالت فنی.1
.یک قرارداد که ا لب اشتباه تشکیل شده است و به سیستم اطالعاتی منتقل شده است.2



الگوی اسپایک







تکنیکال

وآرامشوموفقیتآرزویشمابرایتمریناتانجاموتوجهحسنبابتبورس،تیکالجعزیزآموختگاندانشازسپاسوتشکر
.داریممستمرسود

بهنام علی پور
مولف و مدرس تحلیل تکنیکال کالج تی بورس


