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از زمانی که برای اولین به نمودار قیمت سهمی نگریستم، از خود می پرسم که چرا قیمت سهام و دیگر ابزارهای مالی 

در روندها حرکت می کنند. چه چیزی حرکت سریع قیمت و چه چیزی افزایش آهسته و پلکانی آن را توضیح می دهد، 

درحالی که در هر دو حالت، می توان یک خط روند را ترسیم نمود. پاسخ آن است که تقاضای خرید برای هفته ها و یا 

حتی ماه ها بر فشار فروش غلبه می کند و این روند ادامه می یابد. گاهی اوقات تقاضای خرید مدوامت دارد و رشد 

قیمت در یک مسیر مستقیم رخ می دهد. گاهی اوقات نیز این تقاضا کنترل شده است و شبیه فشار دادن گاه وبیگاه 

پدال گاز در هنگام وقوع یک ترافیک سنگین است و شکل رشد قیمت نیز پلکانی می شود.

شکل الگو

شکل 2.1 دو خط روند صعودی را نشان می دهد. به اوج ها و فرودهای فرعی شکل بنگرید. اگر همۀ اوج های فرعی 

را با یک خط و همۀ فرودهای فرعی را با خط دیگری به هم وصل کنید، کدام خط صاف تر خواهد بود؟ خطی که 

اوج های فرعی را به هم وصل می کند، همۀ آن ها را در برنمی گیرد. قلۀ ماه دسامبر پایین تر از خط روند فرضی است 

و این وضعیت برای قلۀ ماه های ژانویه و فوریه نیز برقرار است. در ماه آوریل مجدداً روند صعودی آغاز می شود، اما 

خط فرضی که قله ها را به هم وصل می کند کاماًل آن ها را لمس نمی نماید.

به فرودهای فرعی بنگرید. من دو خط روند صعودی رسم کرده ام که آن نقاط را به هم وصل می کند. ببینید که 

چگونه این خط از نقطۀ 1 تا 4، کاماًل با قیمت ها تطابق دارد. خط ABCD مانند خط اولی خوب نیست، اما در این 

خط هم قیمت ها در نزدیکی خط روند متوقف می شوند.

یا آنکه در امتداد فرودهای فرعی رسم شده  کدام خط بهتر است، آنکه در امتداد اوج های فرعی رسم شده 

امتداد  در  را  آن  است  بهتر  نمایید،  رسم  روند صعودی  که خط  اگر می خواهید  است:  این گونه  من  پاسخ  است؟ 

فرودهای فرعی رسم کنید. خطوط روندی که در امتداد فرودهای فرعی رسم می شود، بهتر از خطوط روندی است 

که در امتداد اوج های فرعی قرار دارد. بااین حال دلیل بهتر دیگری هم وجود دارد.

2

خطوط روند صعودی
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از یک خط روند  خطوط روند صعودی را در امتداد فرودهای فرعی رسم کنید. خط ABCD نمونه ای   .2.1 شلک 
داخلی است که با میله های قیمت برخورد کرده و آن ها را قطع می کند.

فرض کنید که سهم نشان داده شده در شکل 2.1 را درجایی بین نقاط 3 و 4 خریده اید. شما می دانید که روزی 

روند صعودی تغییر خواهد کرد و روند قیمت  یا افقی و یا نزولی خواهد شد. کدام خط روند هشدار تغییر روند را 

صادر خواهد کرد، آنکه از برخورد اوج های فرعی ایجاد می شود و یا آنکه از برخورد فرودهای فرعی ایجاد می گردد؟

نقطۀ 5 پاسخ را نشان می دهد؛ زیرا در آن نقطه قیمت در زیر خط روند بسته می شود. خطی که در امتداد 

فرودهای فرعی رسم شده است، هشدار تغییر روند را به شما می دهد، اما آن خطی که در امتداد اوج های فرعی 

ایجاد می شود، قادر به انجام چنین کاری نیست.

زمانی که قصد رسم یک خط روند صعودی را دارید، تنها فرودهای فرعی »مهم« را به هم وصل کنید نه هر 

فرودی که در سر راه قیمت ایجاد می شود. کلمۀ مهم که در جملۀ قبل استفاده شده است، چه معنایی دارد؟ بهترین 

قضاوت خود را برای تشخیص اهمیت فرودهای فرعی، با توجه به مقیاس زمانی مورداستفاده تان بسنجید. برای 

فهمیدن پاسخ این سؤال، به اشکال این فصل و کل کتاب با دقت توجه کنید. در حقیقت باید به دنبال فرودهای 

فرعی در نمودار روزانه و در فاصلۀ حداقل یک هفته ای از هم باشید.

خطوط روند نزولی از اتصال اوج های فرعی به دست می آید. خطوط روند نزولی که از اتصال اوج های فرعی 

رسم می شود، تغییرات روند را آسان تر شناسایی می کند و این مسئله برای خطوط روند صعودی هم صادق است.
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 خطوط روند داخلی و دنباله ها

اگر در رسم و استفاده از خطوط روند ماهر هستید، ممکن است در هر دو خط روند نشان داده شده در شکل 2.1، 

اندکی ابهام داشته باشید. در ادامۀ این فصل، من روش تغییر روند 3-2-1 را به شما آموزش خواهم داد و این روش 

از پایین ترین فرود فرعی به عنوان نقطۀ آغاز روند استفاده می کند. واضح است که خط روند 12345 در شکل 2.1، از 

این روش استفاده نمی کند.

خط ABCD در نقاط B و C، با قیمت برخورد می کند و برخی ممکن است بگویند که این خط روند به دلیل 

برخورد با میله های قیمت، اشتباه رسم شده است و معتبر نیست. برخی دیگر نیز ممکن است بگویند که این یک 

خط روند داخلی است و به درستی رسم شده است و درواقع اصل ماجرا هم همین است.

تفکر پشت خطوط روند داخلی این است که خط روند باید در امتداد نواحی تراکمی قیمت رسم شود و دنباله ها 

را در نظر نگیرد )این دنباله ها شامل میله های یک روزه قیمت در نقاط B و C هستند(؛ بنابراین تا جایی که ممکن 

است تعداد نقاط بیشتری به هم وصل می شوند. حامیان این نوع خط روند معتقدند که اکثر معامله گران در کف 

یک منطقۀ تراکمی اقدام به خرید سهم می کنند و تعداد کمی از معامله گران عقب می مانند و در نواحی اوج 

قیمت وارد بازار می شوند. حامیان خطوط روند داخلی معتقدند که باید تصمیمات سرمایه گذاری را بر اساس رفتار 

جمعی اتخاذ نمود نه بر اساس رفتار فردی.

زمانی که در جستجوی تغییر روند هستیم، در حقیقت یکی از نشانه های تغییر روند این است که در انتظار 

شکسته شدن خط روند بمانیم. اگر هرچند هفته شکافی در خطوط روند داخلی ایجاد گردد، پس نکتۀ مثبت این 

خطوط روند چه می تواند باشد؟

اگر از من سؤال شود که از کدام نوع خط روند استفاده می کنم، پاسخم این خواهد بود: ازآنجاکه متعصب 

نیستم، سعی می کنم که از بهترین خط روند بسته به شرایط استفاده کنم، اما معموالً از خطوط روند داخلی استفاده 

را  داخلی  روند  و خطوط   1-2-3 روند  تغییر  روش  به  مربوط  ارقام  من  فصل،  این  به  مربوط  آمارهای  در  نمی کنم. 

نگنجانده ام؛ به عبارت دیگر، بیشتر خطوط روند این فصل مانند خط روند 12345 در شکل 2.1 هستند.

فاصلۀ نقاط و تعداد برخوردها

چه تعداد برخورد الزم است تا خط روند معتبر گردد و نقاط باید چقدر از هم فاصله داشته باشند؟ بنا بر تعریف، 

حداقل دونقطه نیاز است تا بتوان خط مستقیمی کشید، اما برای اعتبار یک خط روند نیاز به سه نقطه داریم. من 

اغلب خطوط روند را در امتداد دو فرود فرعی رسم می کنم تا بتوانم محل برخورد سوم در آینده را پیش بینی نمایم. 

زمانی که فواصل بین نقاط مانند خط روند 12345 در شکل 2.1 منظم باشند، شما تقریباً می توانید حدس بزنید که 

چه زمانی برخورد بعدی با خط روند رخ خواهد داد.

شکل 2.2 را در نظر بگیرید که بزرگ شدۀ شکل 2.1 است. خط روند در نقطۀ A آغاز می شود و نقاط 1 و 2 را به هم 



فاصله نقاط و تعداد برخوردها    36

متصل می کند. هر سه نقطه شبیه فرودهای فرعی هستند، اما ممکن است نقطۀ 1 را فرود فرعی مهمی تلقی نکنید؛ 

زیرا خیلی به نقطۀ A نزدیک است و تنها یک روز با آن فاصله دارد. شکسته شدن خط روند در نقطۀ 3، پایان خط روند 

است؛ بنابراین ما خط روندی داریم که از دو فرود فرعی متمایز )نقاط A و 2( تشکیل شده است.

و  روند می شود  اعتبار یک خط  باعث  برخورد  تعداد  از هم. چه  آن ها  فاصله  و  روند  برخوردهای خط  شلک 2.2. 
برخوردها چقدر باید از هم فاصله داشته باشند؟

کشیدن خط روند بر پایۀ دونقطۀ نزدیک به هم، مرا به یاد تئوری بی نظمی می اندازد. در چنین شرایطی، یک 

انحراف کوچک می تواند سیستم را از کنترل خارج نماید.  خط روندی که با دو برخورد نزدیک به هم شروع می شود، 

ممکن نیست در بلندمدت دوام بیاورد. ازآنجاکه خطوط روند بیانگر خطوط حمایت و مقاومت هم هستند )که در 

فصل سوم در مورد آن ها بحث خواهد شد(؛ درنتیجه اگر فاصلۀ دونقطه از هم زیاد هم باشد، باز هم ارزش چندانی 

نخواهند داشت. بنابراین فاصلۀ نقاط مبنای قضاوت است و این قضاوت به میزان فاصلۀ آنها از یکدیگر بستگی 

انتظار  که  همان طور  و  می رسد  روند  خط  نزدیکی  به   3 نقطۀ  می رسد.  نظر  به  منطقی   2.2 شکل  روند  خط  دارد. 

می رود، قیمت به زیر خط کاهش می یابد. اگر دوباره به شکل 2.1 بنگرید، متوجه می شوید که خط روند بلندتر در 

مقیاس های بزرگ تر، بهتر عمل می کند. در مقیاس های هفتگی و ماهانه، دیگر خطوط روند ممکن است ترجیح داده 

شوند.

این بحث دو سؤال را ایجاد می کند: فاصله نقاط چقدر اهمیت دارد؟ و آیا یک خط روند که برخوردهای بیشتری 

با میله های قیمت دارد، اهمیت بیشتری پیدا می کند؟



   37 خطوط روند صعودی

جدول 2.1 به این دو سؤال پاسخ می دهد. من 48 سهم متمایز را بررسی نمودم و 199 خط روند را در مقیاس های 

روزانه و هفتگی رسم کردم. ممکن است تعداد سهام موردبررسی کم به نظر آید، اما این تعداد سهم خطوط روند 

زیادی در خود داشتند و همین باعث می گردد که نتایج از جنبۀ آماری قدرتمند باشند.

در خطوط روند موردبررسی، من تعداد فرودهای فرعی که خیلی به خط روند نزدیک بودند و یا با خط برخورد 

داشتند را شمردم. همچنین زمانی که قیمت زیر خط روند بسته می شد، میزان کاهش را از نقطۀ گریز تا فرود نهایی 

اندازه گرفتم.

جدول 2.1
عملکرد بر اساس فاصلۀ نقاط و تعداد برخوردها

امتیازنتایجشرح

1-14-%)99(فاصلۀ کم )کمتر از 28 روز(
1+19-%)97(فاصلۀ زیاد )بیشتر از 28 روز(

17-%)62(سه برخورد
16-%)79(چهار برخورد

17-%)40(پنج برخورد
17-%)10(شش برخورد
20-%)8(هفت برخورد

16-%)141(چهار برخورد یا کمتر
18-%)58(بیش از چهار برخورد

توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

تمامی خطوط روند حداقل سه برخورد داشتند و میانگین برخوردها در تمامی خطوط روند موردبررسی 4 عدد 

بود. پس از محاسبۀ میانگین زمان برخوردها، من از یک اندازۀ میانه به عنوان وجه تمایز بین فاصلۀ کم و فاصلۀ زیاد 

استفاده نمودم. خطوط روندی که فاصلۀ برخوردهایشان کمتر از میانۀ 28 روزه بود، به طور میانگین 14 درصد پس از 

گریز کاهش داشتند. همچنین خطوط روندی که فاصلۀ برخوردهایشان بیشتر از میانۀ 28 روزه بود، به طور میانگین 

19 درصد کاهش داشتند.

آیا تعداد برخوردها مهم است؟ من اینترنت، مجالت و کتاب ها را در زمان تحقیق در مورد خطوط روند جستجو 

نمودم و تمامی منابع موردبررسی من یک چیز را می گفتند: »هر چه تعداد برخورد قیمت با خط روند بیشتر باشد، 

اهمیتان خط افزایش می یابد.« آیا این گفته ها بدین معنی است که عملکرد خط روندی با سه برخورد، کمتر از خط 

روندی با چهار یا شش برخورد است؟

برای پی بردن به پاسخ این سؤال، من عملکرد خطوط روند صعودی را بر اساس حداکثر تعداد فرودهای فرعی که 
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به خط روند خیلی نزدیک می شوند و یا با آن برخورد می کنند، تفکیک نمودم. به عنوان مثال در شکل 2.1، خط روند 

12345 با میله های قیمت 5 برخورد دارد. توجه داشته باشید که قیمت در نقطۀ 4 با خط روند دو برخورد دارد و من 

در شمارش تعداد برخوردها، نقطۀ 5 را در نظر نمی گیرم؛ زیرا نقطۀ 5 فرود فرعی نیست. همچنین من در آمارها، 

عملکرد خطوط روند داخلی مثل خط روند ABCD در شکل 2.1 را در نظر نگرفته ام.

گریز  از  پس  قیمت  میانگین کاهش  باشد،  برخوردها سه عدد  تعداد  که  زمانی  که  نشان می دهد   2.1 جدول 

به طور متوسط به 17 درصد می رسد، همچنین زمانی که تعداد برخوردها هفت عدد باشد، میانگین کاهش به 20 

درصد می رسد. خطوط روندی که 4، 5 و یا 6 برخورد داشتند، 17 درصد کاهش یافتند. از نظر من تعداد نمونه باید 

باالی 30 عدد باشد و ازآنجاکه تعداد نمونه های 6 و 7 برخورد کمتر از 30 عدد است، درنتیجه نتایج آنها مشکوک و 

غیرقابل اعتماد است.

تمایز  به عنوان وجه  آن  از  و  را برگزیدم  نتیجه ای گرفت، من یک مقدار میانه  از جدول  ازآنجایی که نمی توان 

بین تعداد برخوردها استفاده کردم. میانۀ مورداستفادۀ من 4 برخورد بود و جدول نشان می دهد که خطوط روند با 

سه یا چهار برخورد، به طور متوسط 16 درصد و خطوط روند با بیش از چهار برخورد، به طور متوسط 18 درصد نزول 

داشته اند. نتیجه اینکه هر چه تعداد برخوردهای قیمت با خط روند بیشتر باشد، اهمیت خط روند نیز بیشتر خواهد 

شد. بااین حال باید ذکر کنم که ممکن است افزایش تعداد نمونه ها، باعث تغییر نتایج به دست آمده شود.

در جدول 2.1 و در قسمت امتیازات، من خطوط روند را بر اساس قدرتشان ارزیابی نموده ام. در حال حاضر آن 

ستون را نادیده بگیرید، زیرا در آینده در موردش بحث خواهم کرد.

طول خط روند

و  از شکسته شدن یک خط روند کوتاه است؟ بررسی تمامی کتاب ها  بلند مهم تر  آیا شکسته شدن یک خط روند 

مجالت و دیگر منابع نشان می دهد که پاسخ این سؤال مثبت است، اما مجدداً هیچ کدام از آن منابع حرف خود را 

ثابت نکرده اند. جدول 2.2 نشان دهندۀ نتایج بررسی های من است.

من خطوط روند را بر اساس دو روش دسته بندی نمودم. درروش اول از طول میانه به عنوان وجه تمایز خطوط 

روند کوتاه و بلند استفاده شده است. میانۀ انتخاب شده، حد وسطی است که نیمی از داده ها کوتاه تر از آن و نیمی 

دیگر بلندتر از آن هستند. در این نوع دسته بندی، من از قرار دادن هرگونه ِقیدی خودداری کرده ام. طول میانۀ 

انتخاب شده 137 روز یا چهار و نیم ماه بود. آن خطوط روندی که طولشان کمتر از 137 روز بود، به طور میانگین 14 

درصد نزول کردند، اما خطوط روند بلندتر از میانه، افت 19 درصدی داشتند. این تفاوت از منظر آماری مهم است 

و احتماالً بدین معناست که تفاوت رخ داده شانسی نیست.

روش دوم دسته بندی خطوط روند، بر اساس دسته بندی متداول تر یعنی بازه های کوتاه مدت )صفر تا سه ماه(، 

میان مدت )سه تا شش ماه( و بلندمدت )بیش از شش ماه( است. بهترین عملکرد برای خطوط روند بلندمدت بود 

که به طور میانگین 20 درصد نزول داشتند. بدترین عملکرد هم مربوط به خطوط روند کوتاه مدت و میان مدت است 
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که پس از گریز 15 درصد کاهش داشتند.

میانگین کاهش تمام خطوط روند بررسی شده در این مطالعه 17 درصد بود و 27 خط روندی که طولشان بیشتر 

از یک سال بود نیز به طور میانگین 19 درصد نزول داشتند. نتیجه اینکه خطوط روند بلندمدت بهتر از خطوط روند 

کوتاه مدت عمل می کنند.

جدول 2.2
عملکرد بر اساس طول خط روند

امتیازنتایجشرح

1-14-%)98(خطوط روند کوتاه )کمتر از 137 روز(
1+19-%)99(خطوط روند بلند )بیشتر از 137 روز(

15-%)54(خطوط روند کوتاه مدت )صفر تا سه ماه(
15-%)72(خطوط روند میان مدت )سه تا شش ماه(

20-%)73(خطوط روند بلندمدت )بیش از شش ماه(
19-%)27(خطوط روند بسیار بلندمدت )بیش از یک سال(
توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

زاویۀ خط روند

آیا زاویه ای که خط روند با محور افقی ایجاد می کند اهمیت دارد؟ آیا خطوط روندی که شیب زیادی دارند، عملکرد 

این سؤاالت، در مورد نسبت ها بحث  به  پاسخ دادن  از  پیش  دارند؟  روند کم شیب  به خطوط  ضعیفتری نسبت 

می کنم. منظور از نسبت، نسبتی است که از پهنای الگو بر ارتفاع آن می گیرند. اگر شما محور سمت راست شکل 

2.2 را به سمت چپ انتقال دهید، زاویۀ خط روند A123 تندتر می گردد. همچنین اگر محور کف را بسط دهید، 

من  نمودار  و  نمودار شما  روی  بر  اشکال  و  زوایا  این  که  این جمله  معنای  می یابد.  افزایش  روند  زاویۀ خط  بازهم 

متفاوت به نظر می رسند بدین صورت است که زوایای خط روند ممکن است به طور متفاوتی اندازه گیری شوند.

بر اساس روش اندازه گیری زاویۀ خط روند با نسبت یک به یک، هر واحد تغییر در پهنا برابر با یک واحد تغییر در 

ارتفاع خواهد بود، اّما شما احتماالً این رویه را درهرصورت نادیده خواهید گرفت. همین قدر کافی است که بگویم 

من هم آن ها را نادیده می گیرم و به هر زاویه ای که در صفحه نمایشم شکل می گیرد، اکتفا می کنم. اندازۀ مرجع 

برای صفحه نمایش من، تفکیک پذیری  768 * 1024 است که قیمت های روزانۀ  15 ماه اخیر را در صفحه نمایش من 

نشان می دهد. این اندازه مهم نیست؛ زیرا چاپ و اندازه بندی مجدد نمودار قیمت، اندازۀ زاویه را تغییر می دهد؛ 

بنابراین هراندازۀ زاویه ای که در این کتاب مشاهده می کنید را با دیدۀ تردید بنگرید.

جدول 2.3 نتایج عملکرد زوایای مختلف خطوط روند را نشان می دهد. اگر احیاناً سهمی را یافتید که زاویۀ خط 
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روند در آن بیش از 70 درجه بود، بهتر است از آن خط روند صرف نظر کنید زیرا آن خط تقریباً عمودی است. به 

همین دلیل در سطر اول جدول 2.3 که مربوط به زوایای بین 66 تا 90 درجه است، نتیجه ای گنجانده نشده است.

اگر جدول را بررسی نمایید، مشاهده می کنید که بیشتر نمونه ها زوایای 6، 12 و 18 درجه دارند و این شاید 

به دلیل اندازۀ صفحه نمایش من باشد. بیشتر تحلیلگران تکنیکی خواهند گفت که خطوط روند موردبررسی آن ها 

زوایای بین 30 تا 45 درجه دارند؛ بنابراین اندازۀ درجه را به طور مناسب با وضعیت خودتان تغییر دهید. ممکن است 

ترجیح دهید درجه ها را به سه بخش تقسیم نمایید: زاویۀ تقریباً مسطح )با امتیاز 1+(، زاویۀ متوسط )با امتیاز صفر( 

و زاویۀ تند )با امتیاز 1-(. این اقدام شما را از خطا در اندازه گیری زاویۀ خط روند نجات خواهد داد، بااین حال شیوۀ 

سیستم امتیازدهی را دنبال کنید.

جدول 2.3
عملکرد بر اساس زاویۀ خط روند

امتیازنتایجاندازۀ درجه

1--66 تا 90
60)1(%-35-1
54)2(%-15-1
48)3(%-9-1
42)14(%-160
36)8(%-120
30)18(%-140
24)15(%-18+1
18)42(%-19+1
12)46(%-14+1
6)44(%-20+1
0)6(%-22+1

توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

اساس  بر  معناست؟  چه  به  جمله  این  است.  روند  از  کم اهمیت تر  زاویه  که  کنم  تأکید  دوباره  دهید  اجازه 

نتایج جدول، به طورکلی هنگامی که زاویۀ خطوط روند افزایش می یابد، عملکرد خط روند کاهش می یابد )البته اگر 

اندازه های کوچک نمونه در زوایای 54 و 60 درجه را نادیده بگیریم(.
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حجم معامالت در طول خط روند

اگر از تحلیلگران تکنیکی در مورد حجم معامالت بپرسید، آن ها می گویند که حجم معامالت از همه چیز مهم تر است. 

من با استفاده از قرار دادن رگرسیون خطی بر داده های حجم معامالت، سعی کردم دریابم که آیا حجم معامالت 

روند صعودی دارد یا نزولی؟ رگرسیون خطی »تابع روند« نیز نامیده می شود و استفاده از آن آسان است.

جدول 2.4 نتایج بررسی هایم را نشان می دهد. استفاده از رگرسیون خطی بر روی حجم معامالت از روز آغاز خط 

روند تا پایان آن نشان می دهد که اگر روند حجم معامالت صعودی باشد، قیمت 19 درصد کاهش و اگر روند حجم 

معامالت نزولی باشد، قیمت 14 درصد کاهش می یابد. این تفاوت از منظر آماری مهم است و بدین معناست که 

شانسی رخ نداده است.

جدول 2.4
عملکرد بر اساس حجم معامالت در طول خط روند

امتیازروند نزولی حجم معامالتامتیازروند صعودی حجم معامالتشرح

1-14-%)94(1+19-%)105(کل خط روند
16-%)118(17-%)81(یک سوم اول

14-%)94(19-%)105(یک سوم میانی
16-%)104(17-%)95(یک سوم پایانی

توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

با تقسیم نمودن طول خط روند به سه قسمت و قرار دادن رگرسیون خطی در هر قسمت، نتایج مشابهی پدید 

می آید. زمانی که حجم معامالت روند صعودی دارد، میزان کاهش قیمت نسبت به روند نزولی حجم معامالت بیشتر 

است. برای مثال، زمانی که روند حجم معامالت در یک سوم میانی خط روند در حال افزایش بود، کاهش قیمت پس 

از پایان خط روند 19 درصد شد. همچنین زمانی که روند حجم معامالت در یک سوم میانی خط روند در حال کاهش 

بود، کاهش قیمت 14 درصد شد؛ بنابراین هنگامی که روند ادامه دارد، حجم معامالت صعودی، نشانٔه خوبی است.

حجم معامالت هنگام گریز

برخی تحلیلگران معتقدند که اگرحجم معامالت در زمان گریز باال باشد، قیمت سهم در جهت گریز حرکت بیشتری 

خواهد داشت، اما آیا این درست است؟ بله و جدول 2.5 نتایج این بررسی را نشان می دهد. گریز زمانی رخ می دهد 

که قیمت زیر خط روند بسته شود. من حجم معامالت در روز گریز را با میانگین حجم معامالت سه ماه قبل مقایسه 

کردم و سپس آن را به 5 بخش تقسیم نمودم: خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم.
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زمانی که حجم معامالت در روز گریز زیاد یا خیلی زیاد باشد، میانگین کاهش قیمت 19 درصد است، اما زمانی 

که حجم معامالت متوسط و متوسط رو به پائین است، میانگین کاهش قیمت 16 درصد است. خالصۀ کالم اینکه، 

حجم معامالت باال در گریزهای رو به پائین، باعث کاهش بیشتر قیمت می گردد.

جدول 2.5
عملکرد بر اساس حجم معامالت هنگام گریز

نتایجشرح

1+19%)46(میانگین کاهش در هنگامی که حجم معامالت هنگام گریز باالتر از میانگین است
1-16%)153(میانگین کاهش در هنگامی که حجم معامالت هنگام گریز برابر یا پایین تر از میانگین است

توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

حرکت سریع، پیچش و قانون اندازه گیری

در حقیقت می خواستم بدانم که آیا کاهش قیمت در هنگام رخ دادن حرکت سریع به سمت خط روند بیشتر است 

یا در هنگام پیچش آن؟ اولین مانع من تعریف واژه های حرکت سریع و پیچش بود.

شلک 2.3. حرکت سریع قیمت زمانی رخ می دهد که قیمت به یک باره خط روند را می شکافد. برای محاسبۀ اندازۀ 
کاهش قیمت، ابتدا ارتفاع خط روند را از آخرین فرود جزئی در نقطۀ A حساب نمایید که از تفریق نقطۀ C از B به 

دست می آید و نتیجۀ به دست آمده را نسبت به نقطۀ گریز قیمت در D به دست آورید.
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شلک 2.4. پیچش قیمت زمانی رخ می دهد که قیمت تقریباً افقی حرکت می کند و تعدادی زیادی میله قیمت 
در کنار هم شکل می گیرند و سپس حرکت به زیر خط روند آغاز می گردد.

اگر دو شکل 2.3 و 2.4 را باهم مقایسه کنید، ممکن است فکر کنید که حرکت سریع قیمت از پیچش قویتر عمل 

می کند. این تصور اشتباه است و جدول 2.6 نیز تفاوت عملکرد اندکی را بین این دو حالت نشان می دهد.

در زمان ایجاد حرکت سریع قیمت، میانگین کاهش قیمت 16.5 درصد است و در زمان ایجاد پیچش قیمت، 

میانگین کاهش 16.7 درصد است که تقریباً با هم برابرند. این تفاوت از منظر آماری مهم نیست و بدین معناست 

که تفاوت موجود در جدول احتماالً شانسی رخ داده است؛ در نتیجه به اینکه آیا قیمت پیش از گریز دارای حرکت 

سریع است یا دچار پیچش شده توجه نکنید، زیرا احتماالً عملکردشان تفاوتی نخواهد داشت.

جدول 2.6
عملکرد قیمت پس از حرکت سریع و پیچش قیمت

نتایجشرح

16.5-%)98(حرکت سریع قیمت
16.7-%)103(پیچش قیمت

63%میزان موفقیت قانون اندازه گیری
توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.
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میزان موفقیت قانون اندازه گیری

قانون اندازه گیری ابزاری برای کمک به پیش بینی میزان کاهش قیمت پس از گریز است. با مراجعه به شکل 2.3 

از  )قبل  فرعی  فرود  آخرین  از  نمایید.  مشاهده  را  قانون  این  از  استفاده  به چگونگی  مربوط  توضیحات  می توانید 

گریز( و جایی که قیمت با خط روند برخورد می کند )نقطۀ A( تا نقطۀ گریز )نقطۀ D(، باالترین اوج )نقطۀ C( را پیدا 

می کنیم. تفاوت بین دونقطۀ C و نقطه ای عمود بر خط روند )نقطۀ B( را محاسبه می کنیم و میزان کاهش قیمت را 

از نقطۀ D به سمت پائین اندازه می گیریم.

به عنوان مثال، باالترین اوج در قیمت 41 است و قیمت بر روی خط روند که دقیقاً در زیر این قله قرار دارد 

36.38 است و تفاوت این دو رقم 4.62 است. با کم کردن نتیجۀ به دست آمده از قیمت گریز در 36.63، حداقل 

هدف قیمتی در 32.01 به دست می آید. در شکل 2.3، قیمت در روز گریز به زیر این هدف حرکت نمود و قانون 

اندازه گیری را تصدیق کرد.

قانون اندازه گیری در چند درصد از مواقع به درستی عمل می کند؟ بر اساس جدول 2.6، تنها در 63 درصد از 

مواقع درست عمل می کند. من ارقام باالی 80 درصد را قابل اعتماد می دانم و درنتیجه این رقم مطمئن نیست. مثاًل 

اگر از بیشترین فاصله از اوج فرعی تا خط روند استفاده می کنید، احتماالً از قلۀ ماه دسامبر استفاده می کردید. 

در اینصورت ارتفاع 8 واحد باالتر از خط روند است که باعث به وجود آمدن هدفی مشکلتر در 28.63 می شود. 

به جای استفاده از قانون اندازه گیری، من ترجیح می دهم که از حمایت ناحیۀ تراکمی یا دیگر اشکال حمایت 

به عنوان هدف قیمت استفاده کنم. من چگونگی استفاده از این روشها را طی فصل سه توضیح خواهم داد.

محدودۀ قیمت ساالنه

مکان گریز قیمت از درون یک الگوی نموداری در محدودۀ قیمت ساالنه، ممکن است بر میزان حرکت قیمت پس 

از گریز تأثیرگذار باشد. خطوط روند نیز از این موضوع مستثنا نیستند؛ زیرا آن ها نیز یک الگوی نموداری هستند 

که نام متفاوتی دارند. به عنوان مثال در این کتاب متوجه خواهید شد که فروش نسیۀ سهمی که کف های جدیدی 

می سازد، غالباً کم ریسکتر و سودده تر از فروش نسیۀ سهمی است که اوج های جدیدی می سازد، اما نتایج به الگوی 

نموداری بستگی دارد.

جدول 2.7 عملکرد قیمت پس از گریز را نشان می دهد. این جدول بر اساس گریز قیمت در طول 12 ماه گذشته 

طبقه بندی شده است. ازآنجاکه خطوط روند صعودی گریز رو به پائین دارند، ممکن است منطقاً انتظار داشته باشید 

که اگر گریز در نزدیکی سطوح باالی ساالنه اتفاق بیفتد، کاهش قیمت بیشتر باشد. این فرض درستی است، اما 

چیزی نیست که اتفاق می افتد.

به طور متوسط 15 درصد  باالیی محدودۀ قیمت ساالنه است،  مابین یک سوم  آن خطوط روندی که گریزشان 
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کاهش می یابند که بدترین عملکرد در سه محدودۀ قیمتی است. خطوط روندی که گریزشان در یک سوم میانی 

محدودۀ قیمت ساالنه قرار دارد، به طور میانگین 17 درصد نزول می کنند و آن هایی که در نزدیکی یک سوم پائینی 

قیمت ساالنه دارای گریز هستند، به طور میانگین 20 درصد کاهش قیمت دارند. اگر خواهان فروش نسیۀ سهمی 

هستید که در یک خط روند صعودی گریز رو به پائین ایجاد کرده است، آن هایی را انتخاب کنید که در نزدیکی 

یک سوم پائینی قیمت ساالنه گریز دارند.

جدول 2.7
میانگین عملکرد بر اساس محل گریز در محدودۀ قیمت 12 ماه گذشته

امتیازنتایجمحدودۀ قیمت ساالنه

1-15-%)75(یک سوم باالیی
1+17-%)59(یک سوم میانی
1+20-%)27(یک سوم پایینی

توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

شکاف ها

اگر در روز گریز قیمت، شکافی در نمودار ایجاد گردد، فرض بر آنست که این اتفاق باعث بهبود عملکرد خواهد شد، 

اما آیا واقعاً این گونه است؟ خیر. جدول 2.8 هیچ تفاوت مهم آماری را در عملکرد نشان نمی دهد. یک شکاف رو به 

پائین قیمت زمانی رخ می دهد که باالترین قیمت امروز، کمتر از پایین ترین قیمت دیروز باشد و این اتفاق باعث به 

وجود آمدن یک فضای خالی در نمودار می گردد.

جدول 2.8
شکاف ها و عملکرد

نتایجشرح

16.8%)35(میانگین کاهش پس از ایجاد شکاف در روز گریز
16.5%)164(میانگین کاهش بدون ایجاد شکاف در روز گریز
توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

من با بررسی تمام شکاف هایی که در روز گریز رخ دادند، متوجه شدم که میانگین کاهش قیمت 16.8 درصد 

خواهد بود. اگر شکافی در روز گریز رخ ندهد، کاهش قیمت 16.5 درصد است. درست است که کاهش قیمت پس 

از شکاف بیشتر است، اما تفاوت آن قابل توجه نیست.



روند بازار    46

روند بازار

آیا روند کلی بازار، بر عملکرد سهم مؤثر است؟ جدول 2.9 عملکرد قیمت را پس از گریز از خط روند نشان می دهد. 

من تغییرات شاخص S&P500 را از آغاز خط روند تا پایان آن بررسی کردم و سپس اعداد را در دو بخش صعودی 

و نزولی مرتب نموده و عملکرد خطوط روند پس از گریز را در آن گنجاندم.

اگر در هنگام شکل گیری خط روند، بازار صعودی باشد، کاهش قیمت پس از گریز 17 درصد خواهد بود. این 

رقم از کاهش 13 درصدی مربوط به بازار نزولی بیشتر است. با استفاده از روش مشابهی اما این بار از انتهای خط 

بازار  از خط روندی که در یک  پائین  به  اما غیرمعمولی به دست آمد. گریز رو  نتایج مشابه  تا فرود نهایی،  روند 

افزایشی قرار دارد، افت قیمت 19 درصدی را نشان داد، اما افت قیمت در بازار کاهشی تنها 15 درصد بود. عقیده 

این است که یک موج صعودی، تمامی قایق ها را از جا بلند می کند و درنتیجه یک بازار افزایشی هم باید مانع از 

کاهش قیمت یک سهم گردد و یک بازار کاهشی باید به کاهش بیشتر قیمت سهم کمک کند. در سهم ها و خطوط 

روندی که من مشاهده نمودم، عکس این موضوع اتفاق افتاد. نتیجه اینکه یک موج افزایشی می تواند یک قایق 

شکسته را سریع تر غرق نماید.

ضمناً باید بگویم که من نتایج را در دورۀ آغاز تا پایان خط روند نیز بررسی کردم که مربوط به زمانی می شود که 

ساختار الگو در حال شکل گیری است.

جدول 2.9
میانگین عملکرد خطوط روند در طول بازارهای صعودی و نزولی

پایان خط روند تا اوج نهاییامتیازآغاز تا پایان خط روندروند بازار

S&P500 )173(%-17+1)71(%-19  صعودی
S&P500)26(%-13-1)128(%-15 نزولی

توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

ارزش بازار سهام

پس از مرتب نمودن سهام دارای خط روند بر اساس ارزش بازاری آن ها، متوجه شدم که سهم هایی که ارزش بازاری 

کوچکی داشتند، بیشترین کاهش قیمت را تجربه نموده و به طور متوسط 22 درصد نزول کردند. سهامی که ارزش 

بازاری بزرگی داشتند نیز تنها 12 درصد کاهش نشان دادند. جدول 2.10 نتایج این بررسی را نشان می دهد.

نتیجه ای که می توان از این جدول گرفت واضح است: در سهامی که ارزش بازاری کوچکی دارند، فروش نسیه 

را پس از شکسته شدن خط روند در نظر داشته باشید و از ورود به معاملۀ فروش نسیه در سهم هایی که سرمایۀ 

متوسط یا بزرگی دارند نیز خودداری نمایید. اگر صاحب سهمی هستید که دارای ارزش بازاری بزرگی است و این 
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سهم گریز رو به پائینی را ایجاد نمود، در نظر داشته باشید که آیا مایل به همراهی با کاهش 12 درصدی قیمت پس 

از گریز هستید یا خیر؟ البته باید توجه داشت که اعداد جدول قطعی نیستند و بدین معنا نیست که اگر سهمی با 

سرمایۀ بزرگی دارید، قیمت آن پس از گریز رو به پائین حتماً 12 درصد نزول می کند و شما از خطر دور خواهید بود؛ 

زیرا ممکن است شرکت دچار ورشکستگی گردد و تمام سرمایۀ شما در این شرکت نابود شود.

جدول 2.10
میانگین عملکرد خطوط روند بر اساس ارزش بازاری سهم

امتیازنتایجسرمایه

1+22-%)94(ارزش بازاری کوچک )تا 1 میلیارد دالر(
170-%)60(ارزش بازاری متوسط )1 تا 5 میلیارد دالر(

1-12-%)45(ارزش بازاری بزرگ )بیش از 5 میلیارد دالر(
توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

تغییر روند 1-2-3

بحث هایی که تابه حال در این فصل مطرح شد ممکن است این نتیجه گیری را در بر داشته باشد که همگام با بسته 

شدن قیمت در زیر یک خط روند صعودی، روند قیمتی سهم از صعودی به نزولی تغییر پیدا می کند. اگر در مورد 

این مطلب به تحقیق و جستجو بپردازید، درخواهید یافت که تحلیلگران تکنیکی معتقدند که شکسته شدن یک خط 

روند تنها نشانه ای از تغییر روند است. آیا این مطلب صحیح است؟

این کتاب، تغییر روند  باشد. در  از تغییر یک روند داشته  به تعریف شما  این سؤال بسته  پاسخ  فکر می کنم 

ازنظر من زمانی رخ می دهد که قیمت در روند جدید به اندازۀ 20 درصد تغییر کند. به عنوان نمونه در خطوط روند 

صعودی، قیمت سهم باید 20 درصد نزول کند. اّما چرا 20 درصد؟ این یک اندازۀ تصادفی و دلخواه است، اّما من بر 

اساس همین اندازه، بازارهای صعودی و نزولی را تعریف می کنم. بیشتر سرمایه گذاران و معامله گران، شروع یک 

روند نزولی را هنگامی می دانند که قیمت ها 20 درصد کاهش می یابد و هم چنین شروع یک روند صعودی هنگامی 

رخ می دهد که قیمت 20 درصد افزایش یابد. تعاریف من از کف نهائی، سقف نهائی و شروع روند نیز بر اساس 

همین تغییر 20 درصدی است.

ویکتور اسپرندیو نویسندۀ کتاب روش های یک استاد وال استریت از رویۀ دیگری استفاده کرده است. شکل 2.5 

روش های استفاده شده در آن کتاب را نشان می دهد. برای تشخیص اینکه آیا تغییر روند رخ داده است یا خیر، باید 

سه اتفاق رخ دهد. ابتدا قیمت باید خط روند را قطع نماید. در مرحلۀ دوم، قیمت باید به اوج قبلی بازگردد. در 

مرحلۀ سوم، قیمت باید به زیر فرود فرعی قبلی کاهش یابد. این روش، تغییر روند 3-2-1 نام دارد.
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شلک 2.5. روش تغییر روند 3-2-1. تغییر روند زمانی رخ می دهد که: 1- خط روند قطع شود. 2- قیمت دوباره تا 
اوج قدیمی باال رود. 3- قیمت در زیر فرود فرعی بسته شود.

1- ابتدا خط روند را رسم نمایید. این کار بسیار سخت است؛ بنابراین آن را با دقت انجام دهید. فرض کنید که 

شکل 2.5 را بدون داشتن خط روند، بر روی کاغذ چاپ کرده اید. باالترین اوج را بر روی نمودار پیدا کنید. این اوج 

در اوایل فوریه رخ داده است و من آن را در شکل با نقطۀ A نشان داده ام؛ سپس کمترین قیمت پیش از رخ دادن 

باالترین اوج را بیابید. این نقطه در ماه اکتبر رخ داده است و من آنرا با نقطۀ B نشان داده ام. یک خط کش بردارید 

و بین آن دونقطه قرار دهید. توجه داشته باشید که اگر بین دونقطۀ A و B خطی رسم کنید، این خط بسیاری از 

میله های قیمتی را قطع می کند. به جای انجام چنین کاری، خط کش را در نقطۀ B قرار داده و آن را طوری بچرخانید 

که هیچ میلۀ قیمتی با خط کش برخورد نکند، مگر پس از نقطۀ A. سپس خطی رسم نمایید و این خط باید همانند 

خط کشیده شده در شکل 2.5 باشد. این بدین معناست که خط روند رسم شده باید نقطۀ C را لمس کند، اّما تا پس 

از نقطۀ A، خط توسط نمودار قیمت شکسته نشود. 

خالصه آنکه ابتدا باالترین اوج را پیدا کنید، سپس پایین ترین قیمت پیش از آن اوج را بیابید. نقطۀ شروع خط 

روند، همین پایین ترین قیمت است. خط روند باید طوری رسم شود که بین دونقطۀ اوج و کف، قیمت را قطع نکند. 

در شکل 2.5، گریز خط روند در نقطۀ 1 ایجاد شده است.

2-قیمت باید دوباره به سمت اوج شکل گرفته بازگردد. پس ازآنکه قیمت خط روند را شکست، باید به کاهش 
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خود ادامه دهد، سپس بازگردد و دوباره به اوج قبلی شکل گرفته صعود کند. قیمت می تواند نسبت به اوج قبلی 

باالتر، پایین تر یا برابر با آن باشد، اّما نباید اوج های جدید دیگری ایجاد نماید. چیزی که باید به دنبال آن باشید این 

است که قیمت سعی می کند تا به باالی باالترین اوج افزایش یابد، اّما در انجام چنین کاری ناموفق است. خالصه 

آنکه باید به دنبال سقف دوگانه ای باشید. در شکل 2.5، بازگشت مجدد به اوج قبلی در نقطۀ 2 اتفاق افتاده که در 

قیمتی پایین تر از اوج قبلی بسته شده است.

3-نهایتاً، قیمت باید به سطوح پایین تر از فرود فرعی قبلی کاهش یابد. کمترین قیمت بین دونقطۀ A و 2 را 

بیابید. این نقطه با 3 نشان داده شده است. قیمت باید پایین تر از آن نقطه بسته شود و این اتفاقی است که در این 

شکل افتاده است. در شکل 2.5، می توانید مشاهده کنید که قیمت شکاف نزولی ایجاد کرده و در تاریخ 26 فوریه 

پایین تر از نقطۀ 3 بسته شده است. در آن روز، هشدار تغییر روند 3-2-1 کامل شد.

شیوۀ تغییر روند 3-2-1 چقدر کارایی دارد؟ جدول 2.11 جواب این سؤال را می دهد. در 67 خط روندی که از هر 

سه شرط موجود درروش 3-2-1 تبعیت می کردند، قیمت پس از گریز به طور میانگین 21 درصد نزول کرد و این میزان 

کاهش، بیشتر از میانگین کاهش 17 درصدی برای تمام خطوط روندی است که رویۀ 3-2-1 را رعایت نمی کنند.

میزان موفقیت شیوۀ تغییر روند 3-2-1 در پیش بینی کاهش 20 درصدی یا بیشتر چقدر است؟ پاسخ: 29 بار یا 

43 درصد از مواقع. در حقیقت این روش در 57 درصد از مواقع دچار خطا می شود. این میزان خطا، بیشتر از خطای 

سیستم امتیازدهی است که 51 درصد است، اّما  کمتر از خطای 62 درصدی خطوط روند صعودی است که سیستم 

امتیازدهی ندارند.

جدول 2.11
عملکرد روش تغییر روند 1-2-3

نتایجشرح

21%میانگین کاهش
43%)67(کاهش بیش از %20

توجه: تعداد نمونه ها در داخل پرانتز نشان داده شده است.

پیش از آنکه نتیجه گیری خاصی در مورد شیوۀ اسپرندیو داشته باشید، اجازه دهید مطالبی را مطرح نمایم. 

اوالً باید بگویم که تفسیر من از روش اسپرندیو ممکن است کامل و درست نباشد. هرکسی ممکن است اشتباه کند 

و این شامل من نیز می شود. برای بهبود کارایی، اسپرندیو روش 2B را مطرح می کند که من از آن استفاده نکردم. 

این روش ممکن است باعث بهبود عملکرد شود؛ زیرا بر اساس این روش، فروش نسیۀ سهم سریع تر رخ می دهد.

بر اساس استدالل من، روش اسپرندیو مانند این است که منتظر تائید الگوی سقف دوگانه بمانیم. البته باید 

ذکر کنم که بین یک الگوی سقف دوگانه و بازگشت مجدد قیمت به اوج قبلی تفاوت وجود دارد؛ بنابراین خواندن 

کتاب اسپرندیو را مدنظر داشته باشید و قبل از هرگونه نتیجه گیری، روش تغییر روند را خودتان تجربه نمایید.
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امتیازات

بسیاری از مواقع در این کتاب از سیستم امتیازدهی صحبت شد. برای استفاده از این سیستم، خط روند موردبررسی 

خود را بر اساس جداولی که امتیازات را نشان می دهند، ارزیابی نمایید و سپس امتیازات را باهم جمع کنید. اگر 

مجموع امتیازات باالتر از صفر بود، ممکن است خط روند موردبررسی تان عملکرد بهتری نسبت به میانه داشته 

باشد و اگر امتیاز خط روندتان کمتر از صفر بود، ممکن است عملکرد آن کمتر از میانۀ جدول 2.12 )صفحۀ بعد(

باشد. اگر امتیاز خط روند صفر بود، ممکن است هر دو اتفاق رخ دهد یعنی عملکرد خط روند، باالتر یا پایین تر از 

میانه باشد. مثالی که در بخش بعدی آمده است، روش استفاده از این سیستم را نشان می دهد.

سیستم امتیازدهی چگونه عمل می کند؟ جدول 2.12 نتایج را نشان می دهد. هنگامی که میانگین عملکرد تمامی 

خطوط روند را پس از گریز رو به پائین محاسبه نمایید، درخواهید یافت قیمت 17 درصد کاهش می یابد. اگر از 

سیستم امتیازدهی استفاده کنید، در خواهید یافت که خطوط روند با امتیاز باالی صفر، به طور میانگین 20 درصد 

کاهش می یابند. آن خطوطی که امتیاز زیر صفر دارند نیز تنها 12 درصد کاهش قیمت دارند.

و  داشتند  صفر  باالی  امتیاز  که  روندی  خطوط  تعداد  من  جدول،  در  داده شده  نشان  میانۀ  از  استفاده  با 

عملکردشان از میانه بیشتر بود را نیز شمارش نمودم. تعداد این خطوط 55 عدد بود و آن ها در 62 درصد از مواقع 

بیشتر از میانه کاهش یافتند. با مشاهدۀ این خطوط، می توانید وارد معاملۀ نسیۀ فروش شوید. تعداد خطوط روندی 

که امتیاز کمتر از صفر داشتند و عملکرد پایین تری از میانه را نشان دادند نیز 34 عدد بود که 71 درصد از مواقع را 

شامل می شد. با این خطوط نباید وارد معاملۀ نسیۀ فروش شوید.

اگر انتظار داشته باشید که شکسته شدن خط روند، نشانگر تغییر یک روند باشد و سهم از قبل خریداری شدۀ 

خود را بفروشید و یا اقدام به باز کردن معاملۀ نسیۀ فروش در سهم کنید، شما در 62 درصد از مواقع دچار خطا 

خواهید شد. تنها حدود یک سوم از معامالتتان، بیشتر از 20 درصد نزول خواهند کرد. اگر از سیستم امتیازدهی 

استفاده کنید، شانس موفقیت به یک دوم از مواقع افزایش می یابد و میزان شکست از 62 درصد به 51 درصد کاهش 

می یابد. حتی اگر از سیستم امتیازدهی استفاده کنید، هنوز هم باید برای کسب میانگین کاهش 20 درصدی، باید 

معاملۀ کاملی را انجام دهید. باید این مطلب را در ذهن داشته باشید که این شیوه کامل نیست، اما باعث بهبود 

نتایج می گردد.

مثال اول

شما چگونه از سیستم امتیازدهی برای کمک به پیش بینی میزان عملکرد قیمت پس از گریز استفاده می کنید؟ این 

نمونه به شما می آموزد که چطور یک خط روند را امتیازدهی کنید. نمونۀ زیر خط روندی است که امتیاز آن باالی 

صفر است.

شکل 2.6 خط روندی را نشان می دهد که باید مورد ارزیابی قرار گیرد. اجازه دهید با جدول 2.1 آغاز نماییم، 
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جدولی که فاصلة برخوردها با خط روند را مورد ارزیابی قرار داده بود. خط روند در تاریخ 26 مارس 1993 شروع شد 

و آخرین فرود فرعی آن )نقطۀ 5(، در تاریخ 26 اکتبر 1993 اتفاق افتاد. تعداد روزهای بین این دو برخورد، 214 روز 

است؛ بنابراین اگر 214 روز را بر 5 نقطه تقسیم کنیم، به میانگین 43 روز فاصلۀ بین نقاط برخورد می رسیم. توجه 

داشته باشید که من به پایان خط روند که نقطۀ گریز است اشاره ای نکردم و نه در شمارش نقاط و نه در تاریخ از 

آن نقطه استفاده ای نشد. بر اساس جدول 2.1، اگر فاصلة نقاط برخورد بیشتر از 28 روز باشد، امتیاز آن خط روند 

1+ است.

جدول 2.12
عملکرد خطوط روند بر اساس امتیازات

نتایجامتیاز

20%میانگین کاهش خطوط روندی که امتیاز باالی صفر دارند
12%میانگین کاهش خطوط روندی که امتیاز زیر صفر دارند

16.92%میانه
55 از 89 یا 62%درصد الگوهایی که امتیاز باالی صفر دارند و بیشتر از اندازۀ میانه کاهش می یابند

34 از 48 یا 71%درصد الگوهایی که امتیاز زیر صفر دارند و کمتر از اندازۀ میانه کاهش می یابند

این خط روند بلند است یا کوتاه؟ این بار ما از اولین برخورد قیمت با خط روند تا روزی که قیمت در زیر خط 

روند بسته می شود را اندازه گیری می کنیم و به همین دلیل باید از 26 مارس تا اول دسامبر اندازه گیری شود. این 

فاصله 250 روز است و بر اساس جدول 2.2، خطوط روندی که طولشان بیشتر از میانۀ 137 روزه باشد، امتیاز 1+ 

می گیرند و درنتیجه جمع امتیازات به 2+ می رسد.

زاویه ای که خط روند با محور افقی می سازد چقدر است؟ زمانی که سعی دارید تا زاویۀ خط روند را اندازه گیری 

کنید، از خود بپرسید که آیا خط روند شیب دار است یا خیر. اگر شیب دار است امتیاز آن 1- و اگر مسطح باشد، 

امتیازش 1+ و اگر بین این دو حالت قرار داشته باشد نیز امتیاز صفر دارد. در صفحۀ نمایش من، این خط روند 

مسطح است و بر اساس جدول 2.3، خطوطی که زاویۀ مسطحی دارند، امتیاز 1+ می گیرند و جمع امتیازات به 3+ 

می رسد.

آیا روند حجم معامالت در طول شکل گیری خط روند صعودی است یا نزولی؟ من از رگرسیون خطی استفاده 

کردم و داده های حجم معامالت را از روز آغاز خط روند تا روز پیش از گریز، ارزیابی نمودم تا شیب روند حجم 

معامالت را بسنجم. در طول آن زمان، حجم معامالت روند صعودی داشت که می توان آن را با نگاه کردن به شکل 

 +4 به  را  امتیازات  جمع  و  است   +1 امتیاز  دارای   2.4 جدول  اساس  بر  معامالت  حجم  صعودی  روند  زد.  حدس 

می رساند.
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شلک 2.6. این خط روند امتیاز باالی صفر دارد. قیمت پیش از آنکه حداقل 20 درصد صعود کند، به میزان 55 
نشان  را  که کاهش 85 درصدی  به کف 3.38 رسید  قیمت  اتفاق،  این  از  بعد  یک سال  است.  افت کرده  درصد 

می دهد.

آیا حجم معامالت هنگام گریز باالتر از میانگین است؟ بله. حجم معامالت هنگامی که قیمت حرکِت سریع رو 

به پائین دارد، دارای رشد زیادی است. بر اساس جدول 2.5، حجم معامالت سنگین هنگام گریز دارای امتیاز 1+ 

است و جمع امتیازات به 5+ می رسد.

در این مرحله باید نقطۀ گریز را در محدودۀ قیمت ساالنه مقایسه کنیم. در طول 12 ماه پیش از گریز، باالترین 

قیمت 32.63 و کمترین قیمت 11.50 در نقطۀ 1 بود. گریز در قیمت 22 اتفاق افتاد. تنها با نگاه کردن به اعداد باال 

می توان حدس زد که گریز مابین یک سوم میانی محدودۀ قیمت ساالنه رخ داده است. برای آنکه دّقت کار را باالتر 

ببرید، محدودۀ قیمت ساالنه را به سه تقسیم کنید، یعنی عدد 32.63 را از 11.50 کسر نموده و حاصل آن را بر سه 

تقسیم نمایید که عدد 7.04 به دست می آید. اگر عدد 7.04 را به کمترین قیمت اضافه کنید و همچنین این عدد 

را از بیشترین قیمت کسر نمایید، آنگاه محدودۀ یک سوم میانی به دست می آید که اعداد 18.54 تا 25.59 است. 

قیمت گریز 22 است و در این محدوده قرار دارد و بر اساس جدول 2.7، اگر قیمت گریز در محدودۀ میانی قرار 

داشته باشد، امتیاز آن 1+ است و درنتیجه جمع امتیازات به 6+ می رسد.

شرایط کلی بازار در طول شکل گیری خط روند )از آغاز تا پایان خط روند( چگونه بود؟ در روزی که خط روند آغاز 

شد، شاخص   S&P500  در 447.78 قرار داشت. در روزی که خط روند به پایان رسید، شاخص در 461.89 بسته 
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شد، بنابراین بازار سهام در فاصلۀ بین آن دونقطه صعود کرد. جدول 2.9 می گوید که یک بازار افزایشی، دارای امتیاز 

1+ است که جمع امتیازات را به 7+ می رساند.

نهایتاً برای قسمت ارزش بازاری سهم، تعداد سهام را در قیمت گریز که 22 است ضرب کنید. عدد به دست آمده 

نشان می دهد که این سهم در بخش ارزش بازاری کوچک جای می گیرد و بر اساس جدول 2.10 دارای امتیاز 1+ است 

که جمع امتیازات را به 8+ می رساند.

امتیاز باالی صفر شانس آن سهم برای به دست آوردن عملکرد باالتر نسبت به میانۀ 16.92 درصدی را افزایش 

می دهد. از هنگام گریز، قیمت تنها در طول یک هفته به کف نهائی در سطح 10 دالر رسید. افزایش 20 درصدی از 

قیمت 10 دالر بدین معناست که سهم باید تا 12 دالر افزایش می یافت و این اتفاق هم در تاریخ 4 ژانویۀ سال بعد رخ 

داد و این نشان دهندة تغییر روند است. از نقطۀ گریز تا کف نهائی، کاهش قیمت سهم 55 درصد بود.

مثال دوم

شکل 2.7 یک خط روند شیب دار را نشان می دهد که در یک روند صعودی و با استفاده از فرودهای فرعی رسم شده 

است. ازآنجایی که شما نحوۀ استفاده از جداول مختلف را می دانید، من سریعاً به امتیازدهی این شکل می پردازم.

جدول 2.1: فاصلۀ بین نقاط برخورد. بر اساس شکل، 4 برخورد در 32 روز وجود دارد که از نقطۀ 1 تا نقطۀ 4 را 

شامل می شود و برخورد قیمت در روز گریز را شامل نمی گردد. بر این اساس فاصلۀ بین نقاط، 8 روز است که بسیار 

کمتر از میانۀ 28 روزه است. جدول 2.1 به این خط روند امتیاز 1- می دهد.

جدول 2.2: طول خط روند. کل طول خط روند که از ابتدای آن تا روز گریز را شامل می شود، 43 روز است و این 

رقم هم بسیار کمتر از میانۀ 137 روزه است و درنتیجه امتیاز آن 1- است و کل امتیازات به 2- می رسد.

جدول 2.3: زاویۀ خط روند. با نگاه کردن به شکل 2.7، به وضوح می توان دید که زاویۀ خط روند با خط افق بسیار 

زیاد است و درنتیجه می توان به آن امتیاز 1- را داد. در صفحۀ نمایش من، زاویۀ این خط روند کمتر است و به 42 

درجه می رسد که امتیاز آن صفر است و جمع امتیازات را در همان 2- نگاه می دارد.

جدول 2.4: روند حجم معامالت. شکل 2.7 به وضوح نشان می دهد که حجم معامالت روند نزولی دارد و امتیاز 

آن 1- است که جمع کل را به 3- می رساند.

جدول 2.5: حجم معامالت در روز گریز: در روز گریز، حجم معامالت از روز قبل کمتر بود و مشخصاً به سطوح 

باالی حجم معامالت که در ماه های دسامبر یا ژانویه رخ داده بود نیز نرسید. حجم معامالت متوسط بود که امتیاز 

آن 1- است و کل امتیازات را به 4- می رساند.

جدول 2.7: محدودۀ قیمت ساالنه: نقطۀ گریز در کدام قسمت از محدودۀ قیمت ساالنه قرار دارد؟ باالترین 

قیمت محدودۀ ساالنه در 76.25 و پایینترین قیمت در 52.50 قرار دارد و نقطۀ گریز نیز در سطح 74.13 است؛ 

بنابراین، گریز در نزدیکی محدودۀ باالی ساالنه رخ داده است که امتیاز آن 1- است و کل امتیازات 5- می شود.

جدول 2.9: روند بازار. از روز آغاز تا پایان خط روند، بازار صعودی بود. بازار صعودی دارای امتیاز 1+ است و 
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جمع امتیازت را به 4- می رساند.

جدول 2.10: ارزش بازاری سهم. این سهم دارای ارزش بازاری بزرگ است که امتیاز آن 1- است و امتیاز نهائی 

این خط روند به 5- می رسد.

شلک 2.7. خط روندی با امتیاز منفی. عملکرد این خطوط معموالً کمتر از میانه است. در این مثال، قیمت 5 درصد 
افت نمود و سپس به طور قابل مالحظه ای رشد کرد.

خطوط روندی که امتیاز آن ها کمتر از صفر است، تمایل دارند تا عملکرد بسیار پایینتری از میانۀ 16.92 درصدی 

داشته باشند، اّما هیچ چیز قطعی و تضمین شده نیست. مهارت های معامالتی، هزینه های معامالتی، روند صنعت 

و فاکتورهای دیگر نیز بر نحوۀ عملکرد شما تأثیر می گذارند. از قیمت گریز در 74.13، سهم تا کف 70.50 نزول کرد 

و سپس به طور قابل مالحظه ای رشد نمود. کاهش قیمت سهم تنها 5 درصد بود و مطابق پیش بینی، عملکرد بسیار 

ضعیفی داشت.


