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در: اسفند ۰۲, ۱۳۹۴ در: آموزشهاي تكنيكال ۳ ديدگاه بازديدها: ۶۴۹

ساختار فراكتالي بازار هاي مالي

اين واژه Fractal از كلمه التين Fractus (يعني تكه تكه و بخش بخش) گرفته شده يكي از مهمترين خصوصيات فراكتالها خود متشابه بودن (self similarity)آنهاست به اين معني كه فراكتالها از اجزايي
تشكيل شده اند كه هر جزء در آن شبيه به كل شكل ميباشد و به عبارتي اشكال پيچيده از طريق تكرار اشكال ساده بدست مي ايند.

(Iterative formation) تشكيل از راه تكرار

مقصود از تشكيل از راه تكرار چيست؟ يعني براي درست كردن يك فراكتال مي توانيم يك شكل معمولي هندسي ( مثًال يك خط ) را انتخاب كنيم و با آن يك شكل بسازيم. سپس با شكل به دست آمده،
شكل پيچيده تري مانند شكل هاي قبلي بسازيم، و همين طور به اين كار ادامه دهيم.

اگر شكل قرمز را شكل پايه در نظر بگيريم ، در شكل آبي چند نمونه از آن وجود دارد؟

اشكال فراكتالي به اين طريق به وجود مي آيند و برنامه هاي كامپيوتري متعددي براي ايجاد آن ها نوشته شده است كه هر كدام نام و روشي خاص دارند در زير به چند نمونه از آن اشاره مي كنيم:

– مثلث سيرپينسكي :

به اين مثلث خاص در شكل زير نگاه كنيد. اين مثلث بزرگ (فراچارت: كه با نام التين  ierpinski triangle معروف است)، از مثلث هاي مشابه كوچك تر تشكيل شده است كه همين طور كوچك تر و
كوچك تر هم مي شوند. چند سايز مثلث وجود دارد و آيا همه باهم و با مثلث بزرگ تشابه دارند؟ در واقع مثلث بزرگ از چيدمان چندين مثلث ديگر بوجود آمده اند كه هر كدام از آنها نيز به نوبه خود از

مثلثهاي كوچتكر و هر كدام از آن مثلث هاي كوچكتر نيز از مثلثهاي كوچكتر از خود و … بوجود آمده است.

مثلث سيرپينسكي

http://farachart.com/
http://farachart.com/category/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84/
https://www.google.com/search?newwindow=1&q=sierpinski+triangle&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjnj6jN6ojLAhWGwBQKHb40B0cQvwUIGigA


2/27/2016 ساختار فراکتالی بازار های مالی | فراچارت: پايگاه آموزش معامله گری

تشكيل مثلث سيرپينسكي

– دانه برف كخ :

اين دانه برف تنها از يك مثلث و بصورت زير ساخته مي شود. (فراچارت: این نام از نام آن ریاضيدان٬ نيلز فابين هلگ وان  ُکخ Niels Fabian Helge Von Koch گرفته شده است.)

براي ملموس تر شدن موضوع اجازه دهيد كمي از اين هندسه زيبا را در اطرافمان بيابيم: ساختارهاي فراكتالي در بسياري از ساختارهاي طبيعي مثل ساختمان دانه هاي برف، شكل كوه ها، ابرها و شكل
ريشه، تنه و برگ درختان، رويش بلورها در سنگهاي آذرين، شبكه آبراه ها و رودخانه ها، رسوبگذاري الكتروشيميايي، رويش توده باكتريها و سيستم عروق خوني وغيره ديده ميشوند و با آنها ميتوان

پديده هاي طبيعي بسياري را تشريح، تفسير و پيش بيني كرد

– فراكتال طبيعي گياه آلوئه پلي فيال

شكل زير از دوران يك تك برگ حول محور مركز (به گونه ائي كه شعاع دوران دائمآ در حال كاهش است) بوجود آمده است.لذا ميتوان بجاي مطالعه كل شكل, تنها به مطالعه همان تك برگ پرداخت زيرا
كل شكل فوق چيزي به جز قرار گيري هدفمند تعداد زيادي از اين تك برگها در كنار يكديگر نيست.

– كلم بروكلي رومانسكو
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كلم بروكلي رومانسكو، يكي از كلم هاي عجيب در جهان به حساب مي آيد، چرا كه ترتيب قرارگيري و شكل هندسي برگ ها و دانه هاي آن از معادالت و اشكال هندسي كامال متقارن و هندسي تبعيت مي
كند.

– دانه برف طبيعي:

در عكس ميكروسكوپي زير مي بينيد كه دانه هاي برف با چه زيبايي وصف ناپذيري بصورت فركتالي ساخته شده اند

موارد كاربرد فراكتالها آنچنان زياد است كه حتي نميتوان ليستي از آن ارائه داد. چند مورد از كاربرد هاي روزمره با فراكتال ها: مثآل در كامپيوتر (براي فشرده كردن تصاوير يا پردازش تصاوير)، فيزيك
(آنتن هاي گوشي موبايل)، پزشكي (براي تفسير نوار قلبي و پيش بيني رفتار بدن)، معماري و شهرسازي، اقتصاد، شيمي، پيش بيني وضع هوا، زمين شناسي و حركت گسل ها و بسياري از مواد ديگر؛

همچنين ميتوان رد پاي فراكتال ها را در خلق آثار هنري جست و با استفاده از آنها ايده هاي بديع و زيبايي خلق نمود.

ارتباط فراکتال با بازار های مالی

در بازار هاي مالي نيز مانند ساير بخشهاي كتاب خلقت، سيستم فراكتالي نيز صادق است.

اگر تايم فريم را مانند يك طيف در نظر بگيريم، و جهت حركت از سمت چپ به راست باشد، در سمت چپ و در نقطه آغاز اين طيف، تيك چارت را بعنوان كوچكترين آجر و سنگ بناي تايم فريم هاي ديگر
خواهيم داشت. در واقع تيك چارت حكم اتم (به معناي غير قابل تجزيه به عوامل كوچكتر) را دارد.

در هر زماني كه قيمت جديدي براي يك جفت ارز (Ask) اعالم شود، تيك چارت تغيير خواهد كرد. در مرحله بعدي تايم فريم يك دقيقه را داريم كه اطالعات تيك چارت را به مدت يك دقيقه خالصه كرده
و در يك كندل حاوي: قيمت شروع يك دقيقه مورد بررسي (open)، قيمت در پايان يك دقيقه مورد بررسي (close)، قيمت حد اكثر در يك دقيقه مورد بررسي (high) ، و قيمت حداقل در يك دقيقه
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و در يك كندل حاوي: قيمت شروع يك دقيقه مورد بررسي (open)، قيمت در پايان يك دقيقه مورد بررسي (close)، قيمت حد اكثر در يك دقيقه مورد بررسي (high) ، و قيمت حداقل در يك دقيقه

مورد بررسي (low) قرار مي گيرد.

تايم فريم بعدي در طيف مي تواند تايم فريم ۵ دقيقه باشد كه اطالعات ۵ كندل يك دقيقه ائي را در خود جا داده و در يك كندل نمايش مي دهد: قيمت شروع پنج دقيقه مورد بررسي (open)، قيمت در
(low) و قيمت حداقل در پنج دقيقه مورد بررسي ، (high) قيمت حداكثر در پنج دقيقه مورد بررسي ،(close) پايان پنج دقيقه مورد بررسي

همينطور كه از سمت چپ اين طيف به سمت راست طيف حركت مي كنيم تايم فريم بزرگتر و بزرگتر مي شود اما جزء غير قابل تجزيه در تمام آنها (مانند تمام ساختارهاي فراكتالي) فقط يك چيز است كه در
اين مورد (تايم فريمها) همان تيك چارت مي باشد.

نكته اساسي كه در ساختار فراكتالي تايم فريمها وجود دارد آنست كه تمام تكنيكها، روشها ، انديكاتورها، استراتژي ها و … كه براي يك تايم فريم قابل استفاده است، براي تمام تايم فريمهاي
ديگر با همان دقت قابل بكارگيري مي باشد. يعني استراتژي شما در تايم فريم يك دقيقه به همان نحوه ائي عمل مي كند كه در تايم فريم ماهانه و يا ساير تايم فريم ها بكار گرفته شود.

اين اعجاز بزرگ ساختار فراكتالي در بازار سرمايه است. البته بديهي است كه تايم هاي پايين تر ميكروسكوپيك و حركتها داراي برد هاي كمتر و تايم هاي باالتر ماكروسكوپيك بوده و در نتيجه حركتها با
برد هاي بيشتر اتفاق مي افتند. (فراچارت: ديد فركتالي به بازار مي تواتند تحليل تكنيكال شما را بهبود ببخشد)

نويسنده: مهندس مهدي طهماسب/ ويرايش و انتشار: فراچارت

مدیر
لطفا هنگام برداشت از مطالب با ذكر منبع به رشد و شكوفايي ما كمك كنيد. استفاده از حاصل زحمات و دسترنج ديگران بدون اجازه و بدون ذكر منبع در نهايت باعث ترويج بي اعتمادي

و ايجاد محيط ناسالم براي رقابت خواهد شد.
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