
27

حمایت و مقاومت

تعریف مقاومت باالسری:

مقاومت باالسری هنگامی رخ می دهد 
که فشار فروش بر تقاضای خرید غلبه 
مدتی  برای  حداقل  را  قیمت  و  کرده 

پایین تر نگاه دارد.

تعریف حمایت پائین دستی:

حمایت پایین دستی هنگامی رخ می دهد 
که تقاضای خرید بر فشار فروش غلبه 
سهم  زیر  در  موقت  بستری  و  کرده 

ایجاد شود.

اگر بپذیریم که خطوط روند مانند چکش در نجاری باشند، آنگاه 

حمایت و مقاومت مانند تختۀ نجاری هستند. قیمت در مناطق 

حمایتی و مقاومتی متوقف و یا حتی وارونه شده و همین مسئله 

به پیش بینی روند آینده کمک می کند. خوشبختانه تکنیک های 

بسیاری برای شناسایی حمایت و مقاومت وجود دارد که در مورد 

آن ها توضیح داده خواهد شد.

در پاییز سال 1987، یکی از دوستانم به من گفت که سهم یک 

صندوق سرمایه گذاری را خریداری کرده است. این اولین بار بود 

که در بازار سهام سرمایه گذاری می کرد و هیجان زده شده بود!

در دوشنبۀ سیاه یعنی 19 اکتبر 1987، شاخص داو جونز بیش 

از 22 درصد از ارزش خود را طی یک روز از دست داد.

گرفت  تصمیم  او  درواقع  نبود!  هیجان زده  دیگر  دوستم 

به محض آنکه اصل سرمایه اش بازگردد، سهم را بفروشد و همین 

کار را  انجام داد.

که  کنید  تصور  است.  متداول  تازه کاران  میان  در  او  رفتار 

باعث  احساسی  فروش  کنند.  عمل  شیوه  همان  به  نیز  دیگران 

قیمت  سقوط  از  قبل  درست  مردم  می شود.  سهم  قیمت  نزول 

سهم یا شروع روند نزولی آن، اقدام به خرید می کنند و در هنگام 

همچنین  آن ها  می شوند.  اضطراب  دچار  سهم  قیمت  کاهش 

تصمیم قطعی می گیرند که در زمان بازگشت اصل سرمایه، سهم 

را بفروشند.

اگر این رفتار را بر روی نمودار ترسیم کنید، مشاهده خواهید 

کرد که سهم قله ای ایجاد می کند و سپس مجدداً قّلۀ دیگری در 

همان سطح قیمتی ایجاد می گردد. فروش هماهنگ سهامداران 

که  می شود  قیمت ها  صعودی  حرکت  برای  مانعی  ایجاد  باعث 

»مقاومت باالسری« نام دارد. 

مردم  دارد.  وجود  دّره ها  برای  مشابهی  رفتاری  الگوی 

اما قیمت شکاف  بخرند،  10 دالر  را در قیمت  می خواهند سهم 

سمت  و  به  شده  دور  دالر   10 سطح  از  و  می کند  ایجاد  باالتری 

دست  از  را  صعودی  حرکت  این  آن ها  می یابد.  افزایش  دالر   15

دالر   10 به  سهم  اگر  که  می گیرند  جدی  تصمیم  و  می دهند 

بازگشت، آن را خریداری کنند.

دیگر  به  آن ها  می یابد،  کاهش  دالر   10 به  سهم  هنگامی که 

خریداران پیوسته و خرید می کنند. این تقاضای خرید بستری را 

در آن قیمت ایجاد می کند که ما به آن »حمایت پائین دستی« 

می گوییم. این بستر از بتن ساخته نشده است؛ بنابراین قیمت 

           فصل 4
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ANF US Equity (Abercrombie & Fitch Co(  :4.1 شکل

نکتۀ مهم:

به عنوان  می توانند  حمایتی  مناطق 
می توانند  مقاومتی  مناطق  و  مقاومت 

به عنوان حمایت عمل کنند.

می تواند مانند موریانه عمل کرده و به آن نفوذ نماید.حمایت و 

مقاومت از سرشت انسان تأثیر می پذیرد. 

قیمت  مناطقی هستند که  نشان دهندۀ  مقاومت  و  حمایت 

 احتماالً )نه قطعاً( متوقف یا وارونه می شود. 

وند  حمایت و مقاومت خط ر
نیز  مقاومتی  و  مناطق حمایتی  به عنوان  روند می توانند  خطوط 

 A عمل کنند. به عنوان مثال در شکل 4.1، دّره های قیمتی که از

شروع می شوند و به B C، D و E برخورد می کنند را به هم وصل 

می کنیم. در نقطۀ F، قیمت به خط روند نفوذ می کند و کاهش 

می یابد.

توجه کنید که در G، H و I، قیمت به خط روندی که پیشتر 

آن  سقف  نقش  روند  خط  این  کرده  و  برخورد  بود  شده  رسم 

محدوده را بازی می کند. خط روندی که یک بار به عنوان حمایت 

عمل نمود، حال به عنوان مقاومت عمل می کند.

خط روند آبی مفهوم مشابهی را نشان می دهد، اما این خط 
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APD US Equity (Air Products & Chemicals Inc(  :4.2 شکل
تعریف شکاف های قیمت:

در  خالی  منطقۀ  یک  قیمت  شکاف 
قیمت  باالترین  آن  نمودار است که در 
روز  قیمت  کم ترین  زیر  در  جاری  روز 
جاری،  روز  قیمت  پایین ترین  یا  قبل 
قرار  قبل  روز  قیمت  باالترین  از  باالتر 
به عنوان  خوبی  کارایی  شکاف ها  دارد. 

مناطق حمایتی یا مقاومتی ندارند.

روند مانند خط روند قبلی به وضوح با قیمتها برخورد نمی کند. 

 O تا N به عنوان حمایت عمل کرده و از M تا J خط روند آبی از

به عنوان مقاومت باالسری عمل می کند.

پس از رسم خط روند، در مورد حرکات احتمالی قیمت در 

آینده فکر کنید. به وسیلۀ امتداد خط روند AF، می توان حدس 

با خط روند ممکن است وارونه  از برخورد  زد که قیمت ها پس 

شوند.

خطوط روند می توانند ابزار پیش بینی قدرتمندی باشند، اما 

همیشه به خوبی عمل نمی کنند.خطوط روند نزولی در هر زمان 

رفتار مشابهی را به عنوان حمایت و یا مقاومت نشان می دهند. 

نزولی  روند  خط  است.  نوع  این  از  نمونه ای   PQR روند  خط 

 R به عنوان مقاومت باالسری در دو قّله عمل می کند و در PQ

به عنوان حمایت پایین دستی عمل کرده است.

حمایت و مقاومت در شکاف ها
روز  قیمت  کم ترین  که  رخ می دهند  زمانی  قیمت  شکاف های 
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تعریف مناطق تثبیتی افقی:

منطقۀ تثبیت افقی شامل تعداد زیادی 
سقف  یا  مسطح  کف  با  قیمت   نوسان 
مسطح و یا هر دوی آنها می باشد. وقتی 
قیمت به این منطقه برخورد نماید، غالبًا 
یا متوقف می شود.  و  تغییر جهت داده 
که  باریک  و  بلند  افقی  تثبیتی  مناطق 
قیمت  نوسان  زیادی  تعداد  دارای 
مناطق  به  نسبت  بهتری  کارایی  است، 
ُپرپیچ  و  حرکات  )دارای  پهن  یا  کوتاه 

خم قیمت( دارد.

نمودار  در  که  باشد  قبل  روز  قیمت  بیشترین  از  باالتر  جاری، 

روزانه به شکل شکافی صعودی درمی آید. شکاف  نزولی هنگامی 

پایین ترین  باالترین قیمت روز جاری در زیر  پدیدار می شود که 

قیمت روز قبل باقی بماند.

که  می دهد  نشان  را  شکاف  چند  از  نمونه هایی   4.2 شکل 

موفقیت  میزان  کرده اند.  عمل  مقاومت  و  حمایت  به عنوان 

شکاف ها را به عنوان حمایت و مقاومت اندازه گیری نموده ام و 

متوجه شدم که میزان موفقیت آنها به هیچ وجه مناسب نیست. 

شکاف A عماًل قادر به حمایت از قیمت در نقطۀ B نیست. 

همچنین شکاف A در C مقاومت باالسری ایجاد نموده و مانع از 

حرکت رو به باالی قیمت می شود.

شکاف D دارای ناحیۀ حمایتی در E )توجه کنید که قیمت 

به شکاف نفوذ می کند؛ اما به سرعت به سمت باال بازمی گردد( 

و ناحیۀ مقاومتی در F است.

شکاف G نیز در ماه فوریه از قیمت ها حمایت می کند، اما 

بهاری ذوب  در طول روند نزولی قدرمند ماه مارس، مثل برف 

می شود.

هم اکنون به شکاف های H، I، J و K نگاه کنید. آن شکاف ها 

هرگز مانعی برای قیمت نبوده اند.

در دنیای الگوهای شمعی، َپنجره نامی است که به شکاف ها 

داده اند. احتماالً دلیل این نامگذاری اینست که معامله گرانی که 

به شکاف ها دل بسته اند، پس از پی بردن به اشتباهشان از پنجره 

به بیرون می َپرند!

مناطق تثبیتی افقی
نام  هرگز  احتماالً  باشید،  نخوانده  را  من  دیگر  کتاب های  اگر 

از  یکی  مناطق  این  نشنیده اید.  را  افقی«  تثبیتی  »مناطق 

تا   41 بین  قدرتمندترین مناطق حمایت و مقاومت هستند؛ زیرا 

55 درصد از مواقع درست عمل می کنند. شکل 4.3 نمونه ای از 

این نوع را نشان می دهد.

مناطق تثبیتی افقی، محدوده هایی در نمودار قیمت هستند 

که سهم به صورت افقی حرکت می کند. بهترین مناطق تثبیتی 

افقی دارای سقف مسطح یا کف مسطح یا هردوی آن ها هستند. 

هنگامی که مناطق تثبیتی افقی در مسیر منتهی به یک الگوی 

نموداری پدیدار شوند، این مناطق هنگام بازگشت مجدد قیمت 

به آنها مانند حمایت یا مقاومت عمل می کنند.

را  این مسئله  از  نمونه ای   4.3 تصویر کوچک شده در شکل 

توضیح می دهد. منطقۀ تثبیتی افقی در قسمت خاکستری رنگ 

نمایش داده شده است. قیمت از این منطقه بیرون می آید و به 

سمت پائین سرازیر می شود و سپس یک الگوی نموداری »مثلث 

متقارن« پدیدار می گردد. پس از گریز از مثلث، قیمت مجدداً 

به منطقۀ تثبیتی افقی باز می گردد )منطقۀ بین خطوط قرمز( و 

سپس نزول می کند.

نشان  را  افقی  تثبیتی  منطقۀ  عملکرد  چگونگی   4.3 شکل 

منطقه ای  ماه  یک  طی  قیمت   ،A در  به عنوان مثال  می دهد. 

تثبیتی ایجاد می کند که من آن را با دو خط قرمز نشان داده ام. 

عمل  باالسری  مقاومت  به عنوان  افقی  تثبیتی  منطقۀ   D در 

مقاومت  باالی  به  افزایش  قدرت  قیمت   ،C و   B در  می کند. 

باالسری را ندارد.

منطقۀ بین D و G ناحیۀ تثبیتی ضعیفی است؛ زیرا قیمت 

E حمایتی در  در آنجا دارای حرکات ُپرپیچ  و خم است. منطقۀ 

منطقۀ DG می یابد.
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AYI US Equity (Acuity Brands Inc( : 4.3 شکل

نکاتی برای سرمایه گذاران هوشمند

دستور خریدوفروش  یا حّد زیان را در 
می شوند  منتهی  صفر  به  که  اعدادی 
که  است  ارقام  جایی  این  ندهید.  قرار 
در  را  خود  سفارشات  معامله گری  هر 
باعث حرکات  قرار می دهد و شاید  آن 

غیرمعمول قیمت شود.

من همچنین خط روندی آبی رنگ را رسم نمودم که از F شروع 

و به G ختم می گردد. دلیل اینکار نیز مشاهدۀ رابطۀ این خط آبی 

 F بود. توجه کنید که چگونه DG رنگ با منطقۀ تثبیت افقی در

در پایین منطقۀ DG با حمایت مواجه می شود.

حمایت و مقاومت در اعداد صحیح
و  حمایت  و  است  طمع  و  ترس  محصول  مقاومت،  و  حمایت 

مقاومت اعداد صحیح متناسب با این تعریف می باشد.

کارگزار  از  می خرند،  را  سهم  تازه کار  معامله گران  که  زمانی 

خریداری  دالر   9/91 در  نه  و  دالر   10 قیمت  در  که  می خواهند 

کنند. آن اعداد ُرند )اعدادی که در سمت راستشان عدد صفر 

زمانی  می کنند.  بازی  را  مقاومت  و  حمایت  نقش  دارد(،  وجود 

که معامله گران اهداف قیمت را تنظیم می کنند، اعداد صحیح 

را برای فروش انتخاب می کنند )مثاًل 50 دالر، نه 49/87 دالر(.

هنگامی که سرمایه گذاران اعداد صحیح مشابهی را انتخاب 

می کنند، قیمت خرید و فروش آن ها تبدیل به مقاومت باالسری 
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ADS US Equity (Alliance Data Systems Corp( : 4.4 شکل

یا حمایت پایین دستی می شود. شکل 4.4 نمونه هایی از این رفتار 

را نشان می دهد.

آبی  خطوط  با  قیمت  که  است  مناطقی  رنگ  قرمز  مناطق 

رنگ برخورد کرده و یا به نزدیکی آن آمده است. خطوط آبی رنگ 

نشان دهندۀ اعداد ُرند 20، 30، 40 و غیره است.

مثال خوبی از حمایت و مقاومت در اعداد صحیح در A و در 

بخش فوقانی مرکز نمودار وجود دارد. قیمت سهم بین ماه های 

مه تا دسامبر به سطح مقاومت 80 برخورد می کند و سپس کاهش 

می یابد. 

از آنجا که مردم تمایل به فروش سهم در اعداد صحیح دارند، 

شما بایستی پیش از رسیدن قیمت به آن سطوح اقدام به خروج 

کنید یعنی به جای فروش در عدد ُرند 80، در 79/93 سهم خود 

را بفروشید.

از  ببندید.  به کار  زیان  حّد  دادن  قرار  برای  را  روش  همین 

قرار دادن حد زیان در اعداد صحیح اجتناب کنید، زیرا بسیاری 

قرار  صحیح  اعداد  در  را  خود  زیان  حد  تازه کار  معامله گران  از 

نکاتی برای سرمایه گذاران هوشمند

برای تخمین مکان توقف یا وارونه شدن 
صحیح  عدد  نزدیک ترین  از  قیمت، 
می شود(  ختم  صفر  به  که  )عددی 
استفاده کنید؛ حتی اگر سهم هرگز پیشتر 

به آن میزان صعود نکرده باشد.



راهنمای بصری الگوهای نموداری  ■ 33

AWI US Equity (Armstrong World Industries Inc( : 4.5 شکل

به  منجر  اتفاق  این  شوند،  اجرا  دستورات  آن   اگر  می دهند. 

می تواند  و  می گردد  قیمتها  کاهش  و  عظیم  حرکت  یک  شروع 

فشار  آن مجدداً  از  پس  نماید.  برخورد  بیشتری  زیان های  حّد  با 

فروش باعث سقوط قیمت ها شده و حّد زیان های بیشتری فعال 

می گردد. 

قیمت  توقف  مکان  تخمین  برای  اعداد صحیح  از  می توانید 

نرسیده  اوج  آن  به  هرگز  آن  از  قبل  اگر  حتی  کنید،  استفاده 

باشند)بدون وجود مقاومت باالسری آشکار(.

به عنوان مثال اگر سهمی از سطح قیمت 17 گریز پیدا کند، 

می توان حدس زد که به سمت مقاومت 20 حرکت خواهد کرد. 

معامله گران و سرمایه گذاران در قیمت 20 سهم خود را می فروشند 

و اگر میزان فروش واقعی به اندازۀ کافی باشد، قیمت در آن نقطه 

در  و  کرده  جدا  بقیه  از  را  خود  کنید  سعی  شد.  خواهد  وارونه 

19/95 سهم خود را بفروشید. 

به عنوان  صحیح  اعداد  از  می توانند  روزمحور  معامله گران 

اهداف قیمت استفاده کنند. هنگامی که قیمت به عددی صحیح 



34 ■  حمایت و مقاومت

رسید، سهم را بفروشید.

ه ها، دّره ها و الگوهای نموداری
ّ
حمایت و مقاومت در قل

هم  نموداری  الگوهای  و  دّره ها  قّله ها،  در  مقاومت  و  حمایت 

می توانند پدیدار  شوند. شکل 4.5 نمونه هایی را نشان می دهد.

 G در  صعودی  مثلث  می کنیم.  شروع  چپ  سمت  از 

ایجادشده است. همچنین در همان قسمت یک منطقۀ تثبیتی 

افقی شکل گرفته که سقفی مسطح دارد؛ اما شکل ثابتی ندارد. 

نشان می دهد.  را  آینده  مقاومت های  یا  منطقه، حمایت ها  این 

مثاًل یک الگوی مثلث متقارن در سمت راست این منطقۀ تثبیتی 

ظاهرشده است و نقطۀ I در سمت راست نمودار نیز قّله ای در 

نزدیکی سقف G تشکیل داده است.

شکاف خستگی است. توجه کنید که قیمت چگونه در   H

کف شکاف مورد حمایت قرار می گیرد.

نموداری  الگوی  یک  از  کامل  مثالی  متقارن  مثلث  الگوی 

است. قیمت از خط روندی به خط روند دیگر نوسان می کند و با 

حرکاتش سطح داخلی الگو را پر کرده است. سقف ها و کف های 

الگو با هر دو خط روند به خوبی برخورد کرده اند.

توجه نمائید که قیمت چگونه در نقطۀ A وارونه می شود و 

این سطح دقیقاً در باالی سقف الگوی مثلث قرار دارد. من بعداً 

در مورد رفتار این الگو در فصل 26 توضیح خواهم داد.

مقاومت  یا  حمایت  عنوان  به  می تواند  مثلث  الگوی  رأس 

آینده عمل کند. اگرچه درۀ B به زیر رأس مثلث کاهش می یابد، 

اما در نهایت وارونه شده و قیمت به سمت باال حرکت می کند.

وصل  هم  به  را   D و   C قلۀهای  که  رنگ  قرمز  افقی  خط 

می کند، حمایت و مقاومت در قله ها را نشان می دهد. در زمان 

وارونه  قبلی  قّلۀ  انتظار می رود قیمت در سطح  افزایش قیمت، 

شود )البته این نکته را در ذهن داشته باشید که ممکن است این 

اتفاق نیفتد(.

آبی رنگ  دایرۀ  می کند.  صدق  نیز  دّره ها  مورد  در  ایده  این 

 ،F را نشان می دهد. هنگامی که در نقطۀ E منطقۀ تراکم افقی در

قیمت تالش می کند از آن سطح فراتر برود، به مقاومت باالسری 

از  مانع  و  کرده  اصابت  افقی  تثبیتی  منطقۀ  توسط  ایجادشده 

افزایش بیشتر قیمت می شود.

K سقوط می کند و  درنهایت، قیمت برای یافتن حمایت به 

ایجاد  آن  تراکمی سمت چپ  J و منطقۀ  قّلۀ  این حمایت توسط 

شده است. 

هنگامی که به روند قیمت نگاه می کنید، نقاطی را در ذهنتان 

تصور کنید که می توانند باعث توقف یا وارونه شدن روند شوند. 

آن نقاط بازگشتی می توانند توسط قّله ها و دّره های قبلی، مناطق 

تثبیتی افقی، شکاف ها، خطوط روند، الگوهای نموداری و اعداد 

صحیح ایجاد شوند.

می کند.  بحث  شکاف   نوع  چهار  مورد  در  بعد  فصل 

این  دلیل  من  و  دارند  زیادی  عالقۀ  الگو  این  به  سرمایه گذاران 

عالقه را نمی توانم درک کنم.

نکاتی برای سرمایه گذاران هوشمند

غالبًا حمایت می تواند تبدیل به مقاومت 
و یا بالعکس شود.

تعریف شکاف خستگی:

شکاف خستگی در پایان روند پدیدار 
طی  شکاف  نوع  این  معمواًل  می شود. 

یک تا دو هفته بسته می شود.


