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  در این مقاله می آموزیم:
ü هاي تحلیلی در بازار بورس کدامند؟انواع روش 

ü معرفی تحلیل تکنیکال 
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٢ 

  گذاريشیوه تحلیل تکنیکال در سرمایهمعرفی 

گذشته چراغ  که شودبسیار استفاده میین جمله معروف بسیار ا (تکنیکال) ازدر روش تحلیل فنی
حلیل قیمت تانی که از روش تحلیل فنی براي ارزیابی و گذارسرمایهبه بیان دیگر  .است راه آینده

توانیم نوسانات قیمت یک سهم در گذشته میبر این باورند که با بررسی روند  کنندسهام استفاده می
در قیمت سهم  بینیپیشنابراین تحلیل فنی در واقع ب .کنیم بینیپیشقیمت آن سهم در آینده را 

هاي رابطه ها وبا استفاده از نمودارگران فنی است. تحلیل آینده بر اساس اتفاقات گذشته
و  کنندیم بینیپیشروند قیمت سهم در آینده را براساس نوسانات گذشته قیمت آن سهم  ،ریاضی

 م در آینده در مقایسه با قیمت فعلی آن در بورسدر صورتی که به این نتیجه برسند که قیمت سه
اهش ها بیانگر کاما اگر نمودار .کنندمیم نسبت به خرید آن سهم اقدا ،ی داردافزایش قابل قبول

  .فروشندگذاران سهام شرکت مذکور را میسرمایهطبیعتا  ،قیمت سهم در آینده باشد

. در صورتی که تحلیل تومان است 150فرض کنید سهام شرکت الف در بورس در حال حاضر  
گذار سرمایهرسد طبیعتا تومان می 170تا سه ماه دیگر به دهد قیمت سهام شرکت الف فنی نشان می

  .تومان سود بدست بیاورد 20در مدت سه ماه  توانندمیچون با این کار  ،کنداقدام به خرید می

تفاده از گیرند اغلب با اسی که روش تحلیل فنی را به کار میانگذارسرمایهان طور که گفتیم هم 
ن به همی کنند؛میبینی وسانات قیمت سهم را در آینده پیشها روند نهاي ریاضی و نمودارروش
  . گویندمی تکنیکالیستبه تحلیلگران فنی علت 
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ر این و قیمت سهام د است یک بازار بسیار هوشمند طرفداران تحلیل فنی اعتقاد دارند چون بورس
تواند می کند. بنابراین قیمت سهم به تنهاییمیبازار به سرعت بر اثر تغییر در عوامل بنیادي تغییر 

 گذاررمایهسداران تحلیل بنیادي نیازي نیست ثیر این عوامل باشد و برخالف طرفمیزان تا بازگو کننده
نوسانات  روند ؛ فقط کافی استرا بر اساس عوامل مذکور محاسبه کندبه طور مستقل قیمت سهام 

  .بینی شودآینده قیمت سهم بر اساس گذشته  آن پیشگذشته قیمت سهم را بررسی کند تا روند 

یمت روند گذشته ق و شودمیطرفداران روش تحلیل فنی هم چنین اعتقاد دارند که تاریخ تکرار 
 براي مثال اگر قیمت سهام شرکت الف در گذشته روند م داد.توان به آینده تعمیسهم را می
داشته باشد به احتمال بسیار زیاد در آینده  روند کلی قیمت سهام این شرکت صعودي و  صعودي

باشد در آینده هم به احتمال بسیار زیاد این  نزولیاگر روند قیمت سهام این شرکت در گذشته 
نابراین ب .را تغییر دهد بینیپیشاین  مگر این که اتفاق خاصی رخ دهد و کندمیروند ادامه پیدا 

  :یل فنی بر این سه اصل استوار استتحل

ü مل در  قیمت یک سهم لحاظ شده استهمه عوا  
ü توان به آینده تعمیم دادهم را میروند گذشته یک س 

ü شودتاریخ تکرار می   
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۴ 

  تر است؟ تحلیل بنیادي یا تکنیکال؟ کدام روش مناسب
ترین روش براي تجزیه وتحلیل قیمت سهام در بورس استفاده از به نظر اغلب کارشناسان مناسب

یمت سهام را ق گذار باید عالوه براین که روندهاي گذشتهسرمایهیعنی یک  ؛است روش ترکیبی
تمر عوامل به صورت مس از این تحلیل اتکا نکند وفا به نتایج حاصل کند صرمیبررسی و تحلیل 

عوامل محیطی، عوامل مرتبط به صنعت، عوامل درونی و ر بر قیمت سهام یعنی گذااثر
ه چون ممکن است سهمی کبر سهم را مورد بررسی قرار دهد؛  لآثار ناشی از تغییر این عوام

برخی از عوامل از وضعیت رشد  روند قیمت آن در گذشته همواره صعودي بوده بر اثر تغییر در
ند چنین ممکن است تغییر در یک چ. همده تبدیل بشودتی به یک سهم زیانمستمر خارج شده و ح

   .عامل وضعیت سهم را از روند نزولی خارج کند و در مسیر رشد قرار دهد

خود رها  لخودتان را به حا گذاريسرمایهگاه سبد دقیقا مصداق این نکته است که هیچاین موضوع 
ته باشید ل نگاه بلند مدت داشدر عین حاک سهامتان را در نظر داشته باشید. وضعیت تک ت و نکنید
  .  داري کنیدو هیجانی در خرید و فروش سهام خودزده تصمیمات شتاب و از

   

 هاي بعد همراهی کنید :)ما را در قسمت

  

   الناز رضایی                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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