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 از بازارهای مالیمجموعه نوشته های کوتاه 

 سِ:  شماره

 سٍاًطٌاسی باصاس: موضوع

 :سفتاسّای هالی ٍ اقتصادی تحت تاثیش سِ جٌبِ اص کٌص ّای اًساًی است

 رٌّی حساب کشدى -1

 دخالت احساسات -2

 تصویوات غیش هٌطقی -3

کِ دس ٍاقغ ایٌکِ  داسًذکِ قیوت ّا کوتش یا بیطتش اص اسصش ٍاقؼی خَد تؼییي هی ضًَذ ٍ ضاخص ّا باصدّی غیشػادی  بِ ّویي ػلت ّست

 هشکضی بشسسی سفتاس اًساى ّا است چشا باصیگشاى باصاس بِ طَس هذاٍم دچاس خطا ٍ اضتباُ هی ضًَذ ، ّستِ

ّذ داًص سفتاسضٌاسی هالی بِ بشسسی اضتباّات هٌظن هؼاهلِ گشاى دس باصاسّای کِ سیسک دس آى ّا ٍجَد داسد هی پشداصد ، یا بِ ػباستی هیخَا

باصاسّا دس ًتیجِ ٍاکٌص ّای بیص اص حذ بِ اطالػات بِ ٍجَد هی آیذ ٍ ایي ّیجاًات دس ًْایت بِ حباب ّا ی کاسای ابِ ایي هَضَع بپشداصد کِ ً

ای سٍاًطٌاختی ، هَضَػات غیش سی سفتاس سشهایِ گزاساى دس اهَس هالی هی کَضذ کِ با اسئِ ًظشیِ ّداًص بشس غفی الَاق.دس باصاسّا هی اًجاهذ

 .سا تَضیح دّذهتؼاسف  غیش ٍ ػادی

ت ، تجشبِ ٍ دس  هی کٌٌذ گاى ٍ هؼاهلِ گشاى دس باصاس دس طی هؼاهال ًیت ّا یا احساسی کِ هطاسکت کٌٌذ کلیِ احساسات ، سٍاًطٌاسی باصاس

حاالت کیفی باضٌذ کِ ّوِ ػَاهل آى دس سٍحیِ ، اًذیطِ ٍ  ِ صَست طوغ ، تشس ، اًتظاسات ٍایي احساسات هی تَاًٌذ ب. سا ضاهل هی ضَد

 رّي ّوِ گشٍُ ّای سشهایِ گزاس ظاّش هی ضًَذ

باصاس دس یگشاى باصاس سفتاس هٌطقی ٍ خشدهٌذاًِ داسًذ با ایي حال جٌبِ ّای ّیجاًی ًظشیِ ّای سٌتی ٍ هشسَم هالی تَضیح هی دٌّذ کِ باص

اًذاصُ گیشی ًیست ، ایي ٍضؼیت ّا هی تَاًٌذ بِ طَس غیش هٌتظشُ بشآیٌذی ایجاد کٌٌذ کِ بِ ٍسیلِ سٍش ّای هؼوَل بٌیادی پیص بیٌی  قابل

قذًذ کِ قذست ایي سٍش بشگشفتِ اص تحلیل سٍاًطٌاسی یاصاس است ٍ بشای ّویي است کِ احساس باصاس اص آى تتحلیلگشاى تکٌیکی هؼ.ًوی ضَد

بِ طَس . دست یافتٌی است ٍ بشای پی بشدى بِ احساس اکثشیت خشیذاساى ٍ فشٍضٌذگاى  ، تغییشات قیوت ٍ سًٍذ بشسسی هی ضَدقابل دس  ٍ 

 هثال اگش قیوت دس یک جْت سٍ بِ باال حشکت کٌٌذ دس حقیقت احساس ٍ رٌّیت باصاس افضایطی است

 

 

 

 

 

 

 :ها سا دس فیسبَ  دًبال کٌیذصفحِ هیتَاًیذ  باصاسّای هالی کَتاُ اص ًَضتِ ّای هجوَػِ بشای هطلغ ضذى اص ضواسُ ّای بؼذی
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 توضیحات تکمیلی

ى سٍش یا هشاحلی است کِ بِ ٍسیلِ آ است کِ هٌجش بِ سفتاس خشدهٌذاًِ هیطَد ٍ ایي تصوین خشدهٌذاًِ تصوین خشدهٌذاًِ  

دس ًظشیِ . اًتخابی صَست هیگیشد کِ دس ًتیجِ آى بْیٌِ تشیي سطح اص سَدهٌذی یا سضایت هٌذی بشای ّش فشد ایجاد هی ضَد

هصشفی ٍ چِ دس صهیٌِ  ّای سشهایِ گزاسی ٍ اقتصادی بش ایي ًظشیِ تاکیذ هی ضَد کِ هشدم دس فؼالیت ّای خَد چِ دس هخاسج

یا  تصَس ًکٌیذ کِ اگش تصویوی بگیشین کِ بیطتشیي سَد سا بشای آى هتصَس باضین ،شهایِ گزاسی سفتاسی خشدهٌذاًِ داسًذس

ضاخصی سا اًتخاب کٌین کِ هضایای صیادی سا بِ دًبال داضتِ باضذ ، آى سا بایذ لضٍهاً خشدهٌذاًِ تَصیف کشد دس ػول تصویوی 

 خطٌَد باضین وتش اص لحاظ رٌّی ٍ احساسی کاهالًست کِ سضایتوٌذی ها سا تاهیي کٌذ ٍ اص ّوِ هْخشدهٌذاًِ ا
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