
  ) Support and Resistance( و مقاومت تیحما

خريداران به دنبـال بـاال كـشیدن قیمـت و فروشـندگان بـه          .  كنید كه قیمت سھام حاصل نبرد تن به تن بین خريداران و فروشندگان باشد              فرض

  .استدھد كه كدام گروه برنده نبرد بوده  سمت و سوي جابجايي قیمت نشان مي. دنبال پايین كشیدن قیمت ھستند

  

كنیـد كـه در طـول     مـشاھده مـي  .  كه در شكل زير نشان داده شده مقايـسه كنیـد  Philip Morrisتوانید با نمودار قیمت شركت   حال را مياين

گیرنـد و از سـقوط بیـشتر      دالر پايین آمده اسـت، خريـداران كنتـرل را در دسـت مـي     ٥٠/٤٥دوره نشان داده شده قیمت چطور ھر بار تا سطح     

 Philipگذاري در شـركت   كنند كه سرمايه  دالر خريداران احساس مي٥٠/٤٥دھد كه در قیمت  اين نشان مي. كنند  ميري جلوگیقیمت سھام

Morris    اين عملكرد قیمت به حمايت مشھور است چرا كـه   ).  دالر را ندارند   ٥٠/٤٥تر از     و فروشندگان نیز تمايل به فروش پايین      (  سودآور است

  .كنند  ميايت حم٥٠/٤٥خريداران از قیمت 

  

  

  

  .كنند گیرند و از افزايش آن جلوگیري مي اي است كه در آن فروشندگان كنترل قیمت را در اختیار مي مشابه حمايت، سطح مقاومت نقطه

  

يـداران جلـوي   آيد، و با بیشتر شدن تعداد فروشندگان نسبت بـه خر   مي۵٠/۵١با توجه به شكل زير مي بینید كه چطور ھر بار قیمت تا نزديك              

  .شود رشد قیمت گرفته مي

  

  

  

. رسند كه با ھـم معاملـه كننـد    افتد قیمتي است كه در آن يك خريدار و يك فروشنده به توافق مي           قیمتي كه در آن دادوستد سھم اتفاق مي       

كننـد كـه     و فروشـندگان فكـر مـي   رود كننـد كـه قیمـت بـاالتر مـي      خريداران فكر مي. اين نشان دھنده توافق در انتظارات و توقعات ھر دو است          

  . رود تر مي قیمت پايین

  



رود، و سـطوح مقاومـت نـشان       گذاران اعتقـاد دارنـد كـه قیمـت بـاالتر مـي              سطوح حمايت نشان دھنده قیمتي است كه در آن بیشتر سرمايه          

  .كنند كه قیمت پايین خواھد رفت گذاران احساس مي دھنده قیمتي ھستند كه در آن اكثر سرمايه

  

 دالر ١٠٠٠ از Dowگذاران توقع نداشتند كـه قیمـت شـركت صـنايع        براي مدتھا سرمايه  ! كند  گذاران به مرور زمان تغییر مي       ا انتظارات سرمايه  ام

گذاران تمايل داشتند كـه   ولي فقط چند سال بعد سرمايه). مقاومت شديد نمايش داده شده در شكل زير گواه اين مطلب است       (بیشتر شود   

  . دالر معامله كنند٢۵٠٠ حوالي قیمت  راDowسھام 

  

  

  

در شـكل زيـر توجـه كنیـد كـه قیمـت چگونـه از محـدوده         . كننـد  كند، عمومًا ھمین قدر ناگھاني عمل مـي  گذار تغییر مي وقتي انتظارات سرمايه  

 معـامالت ھمـراه   گیـري در حجـم      ھمچنین توجه كنیـد كـه گـذر از سـطح مقاومـت بـا افـزايش چـشم                  . شود   خارج مي  Hasbroمقاومت شركت   

مقیاس زماني ھر دو نمودار قیمت و حجم      . نمودار حجم معامالت بصورت استاندارد زير نمودار قیمت و به شیوه ستوني رسم میشود             { .است

  }.حجم معامالت در ھر روز تعداد سھم مبادله شده در روز مورد نظر است. معامالت يكي میباشد

  

  

  

گذاران بیشتري تمايـل بـه خريـد     توان خريد و فروش كرد، طبعًا سرمايه  دالر ھم مي٢٠ را باالتر از Hasbroه  گذاران پذيرفتند ك    وقتي كه سرمايه  

ھمچنین فروشندگاني كه پـیش از ايـن بـا نزديـك       ). در نتیجه ھم قیمت و ھم میزان حجم مبادالت افزايش يافته است           (اين سھام پیدا میكنند     

توقع دارنـد كـه قیمـت رشـد بیـشتري داشـته باشـد و ديگـر         } و باعث سقوط سھم میشدند  {ختند دالر سھمشان را میفرو    ٢٠شدن قیمت به    

  .تمايلي به فروش ندارند

  

  

  



شكسته شـدن سـطوح حمايـت    . ترين و تكرارپذيرترين وقايع در نمودارھاي قیمت است بوجود آمدن سطوح حمايت و مقاومت شايد قابل توجه      

مثل تغییر در درآمـد،  (گذاران است  تر از انتظارات سرمايه     بخاطر تغییرات بنیاديني كه باالتر يا پايین      ممكن است   } توسط نمودار قیمت  {مقاومت/ 

ھمـانطور كـه بـه يـاد     {.رخ بدھـد ) كننـد  گذاران با ديدن افزايش قیمت خريد مـي       سرمايه(باشد يا بخاطر پديده تشديد رواني     ...) مديريت، رقبا و    

انتظـارات جديـد منجـر بـه ايجـاد سـطوح       . اھمیـت ندارنـد  !) روي نمودار قیمـت (اقعه به اندازه نتايج و آثار آن    داليل يك و  } داريد در تحلیل تكنیكال   

  .شود قیمتي جديد مي

  

گـذر  ). پارامترھـاي فانـدامنتال  (اسـت  شكل زير نشان دھنده شكست سطح مقاومت است كه بخاطر تغییراتي در عوامل بنیـادي بوجـود آمـده            

اگر داريد از خود سوال میكنیـد كـه مـا از    .  گزارش درآمد جديدي، بیش از حد توقع سھامداران را منتشر كرد          Snappleزماني رخ داد كه شركت      

وجود آمـده پـس    به وسیله تغییرات قیمت به: كجا فھمیديم كه گزارش فوق باالتر از حد انتظار سھامداران شركت بوده است؟ جواب اينجاست        

  !از ارائه گزارش

  

  

  

 دالر، توقعـات   ٣٠٠٠بـه عنـوان مثـال در نمـودار قیمـت زيـر در نزديـك قیمـت                   . مقاومـت بـسیار احـساسي ھـستند       / حمايـت   بعضي از سطوح    

گذاران زمان زيادي ثابت باقي مانده است و شركت كار سختي را در تغییر انتظارات سـھامداران پـیش رو داشـته و رونـد تغییـر سـطح                سرمايه

  .قیمتي به كندي پیش میرود

  

  

  

  

  

  

  



  رضه و تقاضاع

، اصـول اقتـصاد خـرد را بـه يـاد         ھیچ چیز اسرار آمیزي در مورد حمايت و مقاومت وجود ندارد اين ھمان قاعدة عرضـه و تقاضـاي قـديمي اسـت                    

  .خطوط عرضه يا تقاضا نشان میدھند كه عرضه يا تقاضا در يك قیمت مشخص چقدر خواھد بود: بیاوريد

  

وقتـي  . است كه فروشندگان تمايل دارند در قیمت مشخصي عرضه كننـد و بفـروش برسـانند            ) د سھام تعدا(خط عرضه نشان دھنده مقداري      

يابد، تعداد فروشندگان ھم بیشتر میشود و دلیل آن ھم اينست كه سھامداران بیشتري تمايـل بـه فـروش در قیمـت ھـاي         قیمت افزايش مي  

  .باالتر دارند

  

بـا افـزايش قیمـت ھمـانطور كـه      . امداران در قیمت مشخـصي، تمايـل بـه خريـد آن دارنـد     خط تقاضا نشان دھنده تعداد سھامي است كه سھ    

  .شود شود از تعداد آنھا نیز كاسته مي تمايل خريداران براي خريد سھام كم مي

  

مـودار زيـر نـشان    به عنـوان مثـال ن  . دھد كه در ھر قیمتي، چه تعداد خريدار و فروشنده وجود دارند نشان مي )  تقاضا –نمودار عرضه   (شكل زير 

  . فروشنده وجود دارند٢۵ خريدار و ١٠، ۵/۴٢دھد كه در قیمت  مي

  

  

  

تر از اين مقـدار   قیمت پايین).  در نمودار باال۵/٢٧به عنوان مثال (رسد  دھد كه در آن خط عرضه به محور عمودي مي  در قیمتي رخ مي    حمايت

  .نیست} تر يا قیمتھاي پايین{قیمتاي حاضر به فروش در اين  آيد، چرا كه ھیچ فروشنده نمي

  

قیمت از ايـن مقـدار بـاالتر    ).  در شكل باال۵/۴٧به عنوان مثال (رسد  دھد كه در آن خط تقاضا به محور عمودي مي      در قیمتي رخ مي    مقاومت

  .ھاي باالتر از اين مقدار نیست رود، چرا كه ھیچ خريداري حاضر به خريد در قیمت نمي

  

ھـاي مـورد پـذيرش خريـدار و      كنـد، قیمـت   گـذار تغییـر مـي    ھمانطور كه انتظارات سـرمايه . ن خطوط دائما در حال تغییر ھستنددر يك بازار آزاد اي   

باشد يعني خريـداران حاضـرند كـه     شكست سطح مقاومت نشان دھنده جابجايي نمودار تقاضا به سمت باال مي       . كند  فروشنده نیز تغییر مي   

دھد كه نمودار عرضه به سمت پايین جابجا شـده   بطور مشابه شكست سطح حمايت نشان مي. داري كنندھاي باالتر خري  سھام را در قیمت   

  .است

  

نمودار قیمت سھام ديد خـوبي از عملكـرد ايـن نیروھـا در       . اساس بسیاري از ابزارھاي تحلیل تكنیكي ريشه در مفھوم حمايت و مقاومت دارد            

  .دھد تقابل با يكديگر به ما مي

  

  

  

  



  گران  معاملهپشیماني

بـه عنـوان   . آيد كه سطح قیمت جديـد چیـست   گران پیش مي مقاومت، عمومًا اين سئوال براي معامله     / پس از يك شكست در سطح حمايت        

مثال، بعد از يك گذر قیمتي از سطح مقاومت، ھر دو گروه فروشندگان و خريداران ممكن است به سطح قیمتي جديد بـه ديـده شـك و ترديـد           

پـشیماني  " شود كـه از آن بـه عنـوان     اي مي اين مسئله باعث به وجود آمدن پديده. و تصمیم به فروش بگیرند  } و آن را معتبر ندانند    {نگاه كنند 

سـطح قیمتـي جديـد مـورد توافـق خريـداران و       ) يا حمايـت (پس از واقع شدن اين پديده و شكست سطح مقاومت      . كنیم  ياد مي " گران    معامله

  . قبلي باز میگردد) يا حمايت(د و قیمت به سطح مقاومتفروشندگان قرار نمیگیر

  

توجه كنید كه چطور بعد از شكست سطح مقاومت، قیمت با يـك تـصحیح بـه    .  را در شكل زير در نظر بگیريدPhillip Morrisگذر سھام شركت 

  .گردد سطح قیمتي پیشین باز مي

  

  

  

يا ھمه بـه ايـن نتیجـه    : دھد يكي از اين دو حالت رخ مي.  مھم و تعیین كننده استھاي پشیماني معامله گران بسیار رفتار قیمت پس از دوره  

گـذاران قیمـت جديـد را     گـردد، يـا سـرمايه    رسند كه قیمت جديد قابل اتكا نیست، كه در اين حالت قیمت به سطح قیمـت پیـشین بـر مـي             مي

  .يا مقاومت را قطع كرده است، ادامه میدھدپسندند، كه در اين حالت قیمت به حركت در ھمان جھتي كه سطح حمايت  مي

  

غیـر قابـل قبـول اسـت، تلـه      ) كـه بـاالتر اسـت   (گران، در حالتي كه اجماع انتظارات بر اين است كه قیمت جديـد              پس از دوره پشیماني معامله    

 دالر خارج ۵/۶٧ح مقاومت ھمانطور كه در شكل زير نشان داده شده است قیمت از سط        . آيد  به وجود مي  ) گذر نادرست (سنتي صعود تقلبي  

، و سپس با توافق بر قابل اتكـا نبـودن قیمـت جديـد، قیمـت بـه زيـر سـطح         )خوردن گله خريداران مبني بر باالتر رفتن قیمت        فريب(شده است   

  .گذارد اند را جا مي ھاي با قیمت باال خريداري كرده مقاومت برگشته و خريداراني را كه سھام

  

  

  



مانـد كـه افـراد بـا       مـي  قیمت به قدري زير سطح حمايـت بـاقي  . به شكل زير توجه كنید    . آورد  ل تقلبي را به وجود مي     شرايط مشابھي تله نزو   

گـردد و فروشـندگاني كـه سـھام خـود را در       كند و سپس قیمت به بـاالتر از سـطح حمايـت بـاز مـي      نگاه نزولي به سھم را وادار به فروش مي       

  .كند مياند از دور خارج  قیمت پايین فروخته

  

  

  

گـذاران قیمـت جديـد را قابـل قبـول دانـسته و        گـران رخ دھـد ايـن اسـت كـه سـرمايه       حالت ديگري كه ممكن است در ادامه پشیماني معاملـه        

دھد، يعني حركـت قیمـت بـه سـمت       ادامه مي } مقاومت/ شكستن سطح حمايت    {در اين حالت قیمت به تغییر خود در راستاي گذر         . بپذيرند

يك نمونه از ايـن نـوع رفتـار قیمتـي را در     . از سطح مقاومت رخ داده باشد و به سمت پايین اگر گذر از سطح حمايت رخ داده باشد  باال اگر گذر    

  .نمودار زير مشاھده میكنید

  }مینامیم" گذر"از اين به بعد شكستن سطح حمايت يا مقاومت توسط نمودار قیمت را : قرارداد{

  

  

  

مقاومـت بـا افـزايش زيـادي در     / اگر قیمت از سطح حمايت . توجه به مقادير خريد و فروش است" گذر"رات پس از بیني انتظا يك راه براي پیش   

يعنـي  (گران معموال در مقادير حجمي كم صورت بگیرد، نتیجتًا انتظارات جديد حكمفرما خواھد شد          حجم معامالت گذر كند و پشیماني معامله      

برعكس، اگر گذر با حجم معامالت متوسط رخ بدھد و عمومًا پشیماني در مقادير زيـاد صـورت   ). اند شدهگذاران پشیمان  تعداد كمي از سرمايه   

در ايـن  {كند و از نظر اغلب آنھا قیمت اولیه قابل قبول اسـت  گذاران تغییر مي بگیرد، نشان دھنده اين است كه انتظارات تعداد كمي از سرمايه        

  ). خواھیم بود- يا باالي خط حمايت- زير خط روندحالت شاھد پديده برگشت دوباره قیمت به

  

  

  

  

  



  تبديل مقاومت به حمايت

اين سطح براي ادامه روند قیمت، يـك  } يعني قیمت دوباره به زير خط مقاومت باز نگردد   {وقتي گذر از محدوده مقاومت با موفقیت صورت بگیرد        

فقیـت صـورت بگیـرد، ايـن سـطح تبـديل بـه سـطح مقاومـت              ھمچنـین وقتـي گـذر از سـطح حمايـت بـا مو             . سطح حمايت محسوب مي شود    

  .شود مي

  

شـكند    دالري را مـي ۴۵وقتي قیمـت سـد مقاومـت    . نمونه تبديل شدن سطح مقاومت به سطح حمايت در شكل زير نشان داده شده است            

  .شود  دالر تبديل به سطح حمايت مي۴۵

  

و اكنـون  ) انـد  چرا كه انتظار افزايش قیمـت را نداشـته  (اند     دالر خريد نكرده   ۴۵ اين بخاطر ايجاد نسل جديدي از خريداران است كه در قیمت زير           

  .}دالر حمايت میكنند۴۵يعني از قیمت { دالر برسد تا خريد كنند۴۵منتظرند كه قیمت به نزديكي 

  

  

  

شود و گذر قیمـت از   ومت ميكند، اين سطح عموما تبديل به سطح مقا بطور مشابه، وقتي قیمت بطور قطع به زير سطح حمايت سقوط مي         

گـذاران سـعي    رسـد، سـرمايه   مـي ) مقاومـت فعلـي  (وقتي كه قیمت به نزديكي سطح حمايـت قبلـي        . گیرد  اين سطح به سختي صورت مي     

  ).به شكل زير توجه كنید(كنند با فروش سھام خود ضرر خود را كم كنند  مي

  

  

  

  

  

  

  

  



  بندي جمع

گـذاران   از تجربه ھمكاري با سرمايه. گذار، و حمايت و مقاومت پرداختیم كرد قیمت، انتظارات سرمايه   ما تا آنجايي كه ممكن بود به تشريح عمل        

انتظـارات  : تواننـد بـا توجـه بـه عوامـل اصـلي ايجـاد تغییـرات در قیمـت سـھام يعنـي            گـذاران مـي   ايـم كـه اغلـب سـرمايه       به اين نتیجـه رسـیده     

  .بود ببخشندتقاضا عملكرد خود را بھ/ گذاران و عرضه  سرمايه

  

  :مقاومت است/ اي كوتاه در مورد مفھوم حمايت   آنچه در ادامه آمده است خالصه-١

  

  . است) منفي نگرھا(و فروشندگان ) مثبت نگرھا(اي است كه مورد موافقت خريداران  قیمت سھام نشان دھنده ارزش بازاري منصفانه

  . گذاران در مورد قیمت آتي سھم است ه تغییر در قیمت سھام نتیجه تغییر در انتظارات سرماي-٢

اي اسـت كـه در آن تعـداد خريـداران از      اين نقطـه . رود آيد كه اتفاق آرا بر اين است كه قیمت پايین تر نمي  سطح حمايت وقتي به وجود مي   -٣

  . فروشندگان بیشتر است

اي است كـه در آن تعـداد فروشـندگان از     اين نقطه. رود  نميآيد كه اتفاق آرا بر اين است كه قیمت باالتر  سطح مقاومت وقتي به وجود مي     -۴

  . خريداران بیشتر است

  . گذاران و جابجايي در نمودار عرضه و تقاضا است دھنده تغییر در انتظارات سرمايه  گذر از سطح حمايت يا مقاومت نشان-۵

  . آيد  حجم معامالت براي تعیین قدرت واقعي تغییر انتظارات بكار مي-۶

  . دھد گردد رخ مي گران معموال در ادامه گذر از سطح حمايت يا مقاومت وقتي كه قیمت دوباره به سطح قبلي بر مي ماني معاملهپشی
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