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فارکسفعاالن بازار 

کسمنعهر عاملی که بر قیمت سهام تاثیرگذار باشد در نمودار •
.خواهد شد



تحلیل تکنیکالپایه ایاصول کلی و 

همه چیز در قیمت لحاظ شده. 1

نمودار لگاریتمی



تحلیل تکنیکالپایه ایاصول کلی و 

قیمت ها براساس روندها حرکت . می کنند2



تحلیل تکنیکالپایه ایاصول کلی و 

تاریخ تکرار می شود. 3



ت؟تحلیلگر تکنیکال کیس



تحلیلگر تکنیکال

قیمتها ومرتبط با ها و نمودارهای گرافشخصی است که از •
ر آینده استفاده کرده تا بتواند روند آتی آنها را دسطوح قیمتی

.کندپیش بینی و توصیف 



م؟در تحلیل تکنیکال به دنبال چه هستی

و را در تمام بازارهای مالی با شدتفارکسموج سواری در بازار •
ی ضعف می توان یافت و اساسا بازار بدون این گروه بی معن

.خواهد شد



انواع نمودار

نمودار خطی. 1

نمودار . میله ای2

نمودار شمعی. 3



نمودار خطی



میله اینمودار 



نمودار شمعی



حمایت و مقاومت



سطح حمایت

.تقاضاهای جدید به وجود آیدمی رودسطحی که در آن انتظار •



سطح مقاومت

.عرضه صورت بگیردمی رودسطحی که در آن انتظار •



چیست؟پیووت



پوینتپیوت

برای تعیین روند کلی بازار در . فاده زمانی مختلف استبازه های1
.می شود

پیوت. روز کندلقیمتپایین ترینپوینت  میانگین باالترین و 2
.در روز قبل استکندلو قیمت بسته شدن 

این سطوح به . که در چه نقاطی می دهدنشان معامله گران3
.منتظر حمایت یا مقاومت باشندمی توانند



انواع روند

روند صعودی. 1

روند نزولی. 2

روند خنثی. 3



روند صعودی

ا از در تشکیل آن کف ه. برآیند این روند افزایش قیمت است•
.قبلی باالتر استسقف هایقبلی و سقف ها از کف های



خط روند صعودی

(تقاضا)سطح حمایت 



روند نزولی

ز در تشکیل آن کف ها ا. برآیند این روند کاهش قیمت است•
.قبلی پایینتر استسقف هایقبلی و سقف ها از کف های



خط روند نزولی

(عرضه)سطح مقاومت 



روند خنثی

به  هاسقفو کف هادر تشکیل آن . برآیند این روند خنثی است•
تی در مجموع صعود یا نزول قیم. صورت نامنظم شکل میگیرند

.خاصی را در این روند شاهد نخواهیم بود



روند خنثی



تغییر نقش سطوح حمایت و مقاومت

نقش حمایتی

نقش مقاومتی



تشخیص حمایت و مقاومت

شناسایی . گذشتهقیمت هایبا رجوع به کف هاو قله ها1

ترسیم و تشخیص سطوح خطوط روند. 2:

سطح عرضه( = سطح مقاومت)خط روند صعودی •

سطح تقاضا( = سطح حمایت)خط روند نزولی •



تشخیص حمایت و مقاومت

تغییر نقش سطوح حمایت و مقاومت. 3

شناسایی و تشخیص . رندقیمت های4
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