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 بازارهای مالیاز مجموعه نوشته های کوتاه 

 یک:  شماره

 ( Technical Analysis) تحلیل تکٌیکی ٍ فٌی  هفاّینبِ گاّی ً: موضوع

 

الگَّای ًوَداری ، رفتار هزدم را ًسبت بِ هجوَػِ ای اس دادُ ّا ٍ  اسی تاکتیک ّا ّستٌذسادُ ابشاری بزای ضٌاسایی فزصت ّا ٍ پی ًوَدارّا

ى ، پَش دٌّذگاى ریسک را در خَد جولِ سزهایِ گذاراى ، سفتِ باسا ٍُ ّای هختلف اسٍ اعالػات ًوایص هی دّذ کِ در آى هؼاهالت ّوِ گز

پیطگَیی ًیستٌذ کِ بِ ٍسیلِ آى با دقت ٍ بِ عَر کاهل رفتار آیٌذُ باسار را ببیٌین ، با ًگاُ بِ ایي گَی  گَی بلَریي ًوَدارّا.  جای دادُ است

طاى بلَریي ، ًویتَاى آیٌذُ را دیذ اها چیشی کِ در ًوَدارّا دیذُ هی ضَد ، رفتار ػوَم هزدم ٍ احتواالت است ، در ٍاقغ ٍضؼیت هَجَد را ً

ّوِ ها اس ایي بابت کِ ّویطِ ًوی تَاًین با قغؼیت در  .شی کِ تاکٌَى باسار بِ آى فکز کزدُ ًطاى هی دّذهی دّذ ٍ صادقاًِ ّوِ آى چی

 هَرد آیٌذُ قضاٍت کٌین ٍجِ اضتزاک دارین چزا کِ باسارّای هالی با ریسک ّوزاُ است ٍ ّز اتفاقی هوکي است رٍی دّذ

اس رٍی ّویي الگَّای ًوَداری در تخویي ٍ اًذاسُ گیزی حزکت باسار در آیٌذُ استفادُ  کِ افزاد در ضزایظ هطابِ رفتار یکساًی بزٍس هی دٌّذ

گَّای هطخص ٍ تکزار ضًَذُ آغاس ضذُ ٍ بِ یک سزی ال ؼییي کٌٌذُ قیوت باضذ ، رًٍذّا بااسار تهی ضَد ٍ تا سهاًی کِ رفتار اًساًی  در ب

 .پایاى هی رسذ

دٌّذُ باستاب  رًٍذّااگز اعالػات دقیق ٍ کاهلی بِ باسار بزسذ ، قیوت بایذ بِ سزػت ٍ با یک جْص بِ سغح تؼادلی جا بِ جا ضَد ، بٌابزایي 

در ٍاقغ رًٍذ قیوت ، بزآیٌذ ٍاکٌص ّوِ باسیگزاى در هَاجِ با جزیاى ،  اثز اعالػات ٍ ٍاکٌص باسار ًسبت بِ ٍقایغ گذضتِ ٍ آیٌذُ ّستٌذ

 پیَستِ اعالػات است

ٌتزل باسار را در هی تَاى بِ جذال بز سز ػقایذ ٍ ًظزات تطبیِ کزد بِ عَری کِ یکی اس عزف ّای ػزضِ ٍ تقاضا ًویتَاًٌذ ک ًَساى قیوت

 دست داضتِ باضذ

، ٌّز تؼییي ًقغِ تغییز جْت باسار پیص اس ٍقَع است در ٍاقغ ّذف ضٌاسایی هَقؼیت باسار بز اساس اعالػات آضکار ضذُ است  تحلیل تکٌیکی

 کِ آیا هَقؼیت فؼلی باسار در ابتذای حزکت ، هیاًِ راُ یا اًتْای یک رًٍذ قزار دارد

در ٍاقغ هؼاهلِ گزاى با . ست کِ حتواً اتفاقی کِ پیص بیٌی کزدُ این ، رٍی هی دّذ اگز بِ تجشیِ ٍ تحلیل باسار هی پزداسین بِ هؼٌی آى ًی

بزرسی هذارک ٍ ضَاّذی کِ در ٍضؼیت کًٌَی در اختیار دارًذ بِ ًَػی ضزط بٌذی هیکٌٌذ کِ در آیٌذُ چِ رخ خَاّذ داد ٍ بز اساس 

 .احتواالت تصوین هی گیزًذ کِ در هَضغ خزیذ یا فزٍش قزار گیزًذ


