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 مقدمه مترجم: 

و بحران جهانی مالی اقتصادی که بیشترین تاثیر سوء را میالدی تاکنون د 2000از سال 

بر پیکره اقتصاد و بازارهای سرمایه و پولی گذاشته را شاهد بوده و به عنوان یکک مشکاور 

هکای زیکادی را در خکالل گذاری و کارگزار و مدیر سبدهای سرمایه، سکود و زیانسرمایه

ها دارای ابکزار ایط رکود و سقوط قیمتام. بازارهای مالی غرب در شراین ایام تجربه کرده

ای در تعقیک  رونکد بکازار بکا گذاران بکاالخص حرفکهباشند که سکرمایهمالی معکوس می

اسککتفاده از ابککزار مشککتقه و معکککوس و در صککورت مهککارت قککادر هسککتند بککا کارآمککدی 

 های تحت کنترل خود را مدیریت نمایند. گذاریسرمایه

در شکرایطی اتفکاق افتکاد ککه بسکیاری از  2000در سکال  "دات.کام"بحران معروف      

ها به مدتی طوالنی ادامکه خواهکد نظران معتقد بودند که رشد قیمتترین صاح معروف

 70های کامپیوتری ظرف مدت بسیار کوتاهی تکا داشت. در این بحران بسیاری از شرکت

برخکی از بزرگتکرین های کوچکتر و درصد ارزش خود را از دست دادند و بسیاری شرکت

هایی که در ایکن دوران نکابود های کامپیوتری نیز ورشکست شدند. یکی از شرکتشرکت

بود که هرگز کسی تصور ساقط شدن آن را در مخیله خکود  "نورتل"شد، شرکتی به نام 

 داد. جای نمی

های ها و صکککندوقگران، شکککرکتدر آن هنگکککام بسکککیاری از ککککارگزاران، معاملکککه     

هکای های پوشکش خطکر دچکار خسکران و زیانگذاری و حتی بسیاری از صندوقهسرمای

های بنیادی بوده که هنکوز نیکز ای گردیدند. بنده در آن هنگام از طرفداران تحلیلعمده

به فایده و سودمندی آنکان اعتقکاد دارم، امکا اسکتفاده از تحلیکل تکنیککال را ککم فایکده 

تکنیککال اعتقکاد چنکدانی نداشکتم. امکا بعکدها در های دانستم و به اعتبکار سکیگنالمی

های تکنیکال بهکره بیشکتری گذاران که از تحلیلها آمده بود که برخی از سرمایهگزارش

بینی نموده و حدس علمکی بزننکد ها را پیشگرفتند، توانسته بودند روند بازار و قیمتمی

ککه  "درصد صکعودی"خص های خود جلوگیری نمایند. شاو از کاهش زیاد ارزش دارایی

های زود هنگکامی در کتاب حاضر مورد بحث کامل قرار گرفته است، توانسته بود سیگنال

را گزارش نماید و پیشاپیش خبر از بحران بدهد. این شاخص در تحلیل تکنیکال نقطه و 

گذار به وضکو  کند و شرایط بازار را بطور روزانه به سرمایهشکل ریسک بازار را تبیین می

گذارانی که از تحلیکل تکنیککال نقطکه و شککل و شکاخص درصکد دهد. سرمایهنشان می



 

 

کردند، توانسته بودنکد اخطکار بکازار و افکزایش میکزان ریسکک آن را صعودی استفاده می

 بموقع مشاهده نمایند.

 1929و یکسال قبل از شروع بحران دوم که در حد و انکدازه بحکران  2006در سال      

یل تکنیکال نقطه و شکل را در کنار تحقیقات بنیکادی خکود بککار گرفتکه بود، روش تحل

اعالم شده است، اما بنده  2007بودم. گرچه آغاز بحران مالی مزبور بطور رسمی دسامبر 

خریکد ککاالی "هکای اقتصکادیککه آماره و هنگامی 2007بخاطر دارم که در فوریه سال 

شد، شاخص درصد صعودی بکازار شکروع  موج  نوسانی بیش از حد مورد انتظار "بادوام

های خروج از بازار نمود که این حقیر با ناباوری اما آمکادگی بیشکتر بکا به ارسال سیگنال

بازار سرمایه روبرو شده و توانستم از عهده اداره بهتر سبدهای سرمایه تحت نظر خود در 

ود را تحکت پوشکش های خکآن شرایط برآمده و با استفاده از اوراق مشتقه ریسک دارایی

 قرار دهم. 

مکاه  آبکان 18در همین چند ماه گذشته، شکاخص درصکد صکعودی بکازار تهکران در      

 اسفند، فقط چند روز قبکل از افکزایش 24سیگنال فروش صادر نمود و امسال در  1393

هایی زود ده هزار واحدی نیز سیگنال خرید صکادر نمکود ککه در هکر دو مکورد سکیگنال

  هنگام بودند.

کنم و ظکرف ای میبا تحلیل تکنیکال نقطه و شکل کار حرفه 2006اینجان  از سال      

گذاری غربکی خکود را بکا راحتکی خیکال و بکه ام سبدهای سرمایهسال گذشته توانسته 9

 گونه تحلیل بدست آورم.  خوبی اداره نموده و بازدهی سالیانه مطلوبی با استفاده از این

این فکر افتادم ککه تحلیکل تکنیککال نقطکه و شککل را ککه بطکور به  1390در سال      

تحسین برانگیزی کارآمد بود، وارد جامعه بازار سرمایه کشور نمایم تا بازار جوان ایکران و 

نصی  نمانند. مطالعکات اولیکه گذاران آن از مزایای این روش تحلیل بیکاربران و سرمایه

د تا به کمکک متخصصکان ککامپیوتری، ایکن در این زمینه آغاز شد و سه سال طول کشی

سازی شد که در کنار مطالعه کتاب حاضکر و بکه سیستم تحلیل تکنیکال طراحی و پیاده

هکای عملکی بکه باید مورد استفاده قرار گیرد تا با افکزایش مهارتعنوان مکمل کتاب می

 گذاری کمک نماید. گذاران در کس  سود بیشتر و کاهش ریسک سرمایهسرمایه

تومکاس "ای بکه نکام گری حرفکهکتابی که در اختیار شما قرار دارد بکه قلکم تحلیکل     

ای نوشته شده است. آقای درسی سالیان درازی اسکت ککه در وال با زبانی حرفه "درسی

سال است که با استفاده از تحلیل تکنیکال نقطه و شکل در  40استریت مشغول و قری  



 

 

گذاری مشغول و توانسته اسکت بکا اسکتفاده از ایکن سرمایه گری و مشاورهبازار به معامله

گذاری ایجککاد کنککد و چگککونگی مککدیریت روش تحلیککل، یککک سیسککتم عامککل سککرمایه

گذاری را با استفاده از تحلیل تکنیکال نقطه و شکل بکه مشکتریان خکود آمکوزش سرمایه

 دهد. 

ایم و ککاری اسکتفاده نمکوده ای و مجرب بکازارما در ایران نیز از ایده این مدیر حرفه     

ایم. این کتاب نیز به خواننده بصورتی گکام بکه گکام مشابه او برای سهام ایران ایجاد کرده

توان با یک رویکرد سیستمی در استفاده از تحلیل تکنیککال دهد که چگونه مینشان می

 گذاری را اتخاذ کرد. نقطه و شکل، بهترین تصمیمات سرمایه

گذاران ی تحلیل تکنیکال از یک سکری اصکول ککه بکر رفتکار سکرمایهگرچه تمام روشها

ای بکا های عمدهاند، اما تحلیل تکنیکال نقطه و شکل تفاوتمتمرکز است تشکیل گردیده

 های تحلیل تکنیکال دارد: سایر روش

 اصول تحلیل بر قانون غیر قابل انکار عرضه و تقاضا استوار شده است.  -

 کشند. نبرد عرضه و تقاضا را به تصویر مینمودارهای نقطه و شکل  -

 توان آنان را تفسیر به رای نمود. های صادره واضح هستند و نمیسیگنال -

درجکه ترسکیم  45های خطوط روند بر اساس قواعکد مشکخص و معمکوال بکا زاویکه -

 شوند. می

ها در نمودارهای نقطه و شکل به زمان اختصاص ندارد و دفعکات تغییکر  ”X“محور  -

 دهد. د قیمت را نشان میرون

 نقاط ورود و خروج از بازار در روی نمودار مشخص است.  -

های معتبر و قابکل تفسکیر به تنهایی و بدون نیاز به سایر اندیکاتورها دارای سیگنال -

 باشد. می

تحلیل نقطه و شکل در دنیای آکادمیک و دانشگاهی بدفعات مورد آزمایش و تایید قکرار 

ات متعددی در خصوص خواص این سیستم تحلیلی طکی چنکد دهکه گرفته است. مطالع

اخیر انجام شده است و نتایج مشابهی را ارائه داده ککه نمودارهکای نقطکه و شککل دارای 

پایه آکادمیک هستند و برای تحلیل اوراق بهادار و هر کاالیی که در چهارچوب عرضکه و 

 باشند. تقاضا قرار گیرد، سودآور می

توان با استفاده از آن هر ککاالیی را ککه ل نقطه و شکل فراگیر است و میاصول تحلی     

قیمت آن در معرض عرضه و تقاضا قرار گیرد، تحلیل رفتاری نمود. در بازارهای غکرب از 



 

 

تحلیل نقطه و شکل در معامالت سهام، کاالهای اساسی، انواع اوراق بهادار، اوراق مشتقه، 

 شود. رهای هنری استفاده زیادی میها و سکه و تمبر و اثشبه شاخص

گوید حدود چهل سال پیش وقتی با این تحلیل آشنا شد، بکزودی نویسنده کتاب می     

گذاری را به او هدیه کرده است. به همکین خکاطر دریافت که خداوند جام مقدس سرمایه

 تصمیم گرفت که تحلیل نقطه و شکل و استفاده سیستمی از آن را در شکرکت خکود بکه

عنوان ستون اصلی عملیات تحلیل قرار دهد و همه ساله با برگزاری سمینار و سکخنرانی 

و نوشتن کتاب و مقاله این سیستم تحلیل تکنیکال منحصر بفرد را اشاعه و دین خکود را 

 به خالق یکتا ادا نماید. 

 گذاری خکود، سکهام موجکودآقای تام درسی توانسته است در موسسه مالی و سرمایه     

در اکثر بازارهای جهان را تحت پوشش تحلیل نقطکه و شککل قکرار داده و از نظکر رفتکار 

بندی نماید. کاربران سیستم تجزیه و تحلیل تکنیککال او اشکخاص حقیقکی و قیمت رتبه

بندی او استفاده بسیار های خود از سیستم رتبهگذاریحقوقی هستند که در طی سرمایه

گذاری خکود را بکا اسکتفاده از آن بکا کارآمکدی رمایهبرنکد و سکبدهای سکسودمندی می

 کنند. مدیریت می

ای ریسکک آمکوزد ککه چگونکه در یکک پروسکه سکه مرحلکهاین کتکاب بکه شکما می     

گذاری خود را مدیریت کنید و با اتخاذ تصمیمات تبیین شده در کتکاب، بهتکرین سرمایه

تر که دارای رتبه عملکردی بهتری ها را شناسایی و سپس به سهام برها و یا صنعتبخش

هایی را ها و یا صکنعتهستند، دست پیدا کنید. در چه هنگامی وارد بازار شده، چه بخش

 انتخاب کنید، چه سهامی را خریداری کنید و یا بفروشید. 

گذاری این کتکاب ابتکدا بکا اسکتفاده از ای مدیریت سبد سرمایهدر پروسه سه مرحله     

نمایید و به استراتژی تبیکین شکده گیری میی ریسک بازار را اندازهشاخص درصد صعود

 کنید. برای تقابل با بازار توجه می

شوید که در مقایسکه بکا هایی سوق داده میها و بخشدر مرحله دوم به سوی صنعت     

 اند.ها عملکرد بهتری داشتهسایر بخش

قالک  جکدولی مملکو از اطالعکات و در مرحله سوم، سهام موجود در هکر صکنعت در      

توانید از میان سهام مزبور ککه بکر اسکاس آید که میبسیار مهم تکنیکال به نمایش درمی

ها را با توجکه بکه سکایر اطالعکات موجکود در جکدول اند، بهترینبندی شدهعملکرد رتبه

 انتخاب کنید.



 

 

وسکعت بیشکتر  زمان با مطالعه ایکن کتکاب و بکه منظکور درک کامکل مفکاهیم و هم     

توانید بکا اسکتفاده از دو سکایت موجکود در ایکران ککه صکرفا بکه مباحکث و اطالعات می

هکای خکود را در بککارگیری ایکن پردازنکد، مهارتهای تکنیکال نقطه و شککل میتحلیل

 تحلیل افزایش دهید. 

ن روش دانم از دوستان و همکاران خوبم که در معرفکی و شناسکانددر پایان الزم می     

اند سپاسکگزاری ای مکرا یکاری رسکانیدهتحلیل تکنیکال نقطه و شکل هر یکک بکه گونکه

 صمیمانه نمایم. 

آقایان مهندسین برادران یحیایی و علیرضا الهی امین در گکروه ککامپیوتری زحمکات      

کنم. آقای مهندس علکی شائبه و زیادی را تحمل نمودند که خالصانه از آنان تشکر میبی

بنکدی رفتکار قیمکت سکهام را روزی برنامه رتبهیی در دو سال گذشته با کاری شبانهیحیا

هکای همیشکگی خکود دو اند و آقای مهندس عقیل یحیایی نیکز بکا دقکت و مهارتنوشته

ایست را طراحکی و پشکتیبانی ککرده تکا سایت اینترنتی که یکی آموزشی و دیگری حرفه

منکد شکود. های موجود در آنهکا بهرهطال  و تحلیلگذاری ایران بتواند از مجامعه سرمایه

دانم از سرکار خانم فرزانه کاردگر که با حوصله تمکام در تمکام مراحکل همچنین الزم می

 ترجمه و تهیه کتاب مرا یاری نمودند سپاسگزاری نمایم. 

 www.pnfrating.com  بندی رفتار قیمت آدرس سایت رتبه

 www.pnfcollege.com  آدرس سایت دانشکده نقطه و شکل 

 

  با تشکر                                                                                                         

 محمود گنابادی
Ph.D., F.C.S.I. 

 1394فروردین 

http://www.pnfrating.com/
http://www.pnfcollege.com/


 

 

 کنم و از او سپاسگزارمخدای بزرگ را شکر می

 اسانید وـکـه چنین سیستم عـاملی را به من شن

 به شکــرانه این نعمت خود را ملـزم به اشاعه

 دانـم که زکـات علم از واجبـات است.آن می

 

ایکن سیسکتم  تصادفیشناسایی  بخاطربه منظور سپاس از خداوند متعال  1995در سال 

گذاران بازار سرمایه را از وجود چنکین روش ارزشکمندی یم گرفتم تا سرمایهتحلیلی تصم

آگاه سازم و به تفصیل درخصوص آن تحقیق و تحریر کنم. هنگامی ککه از ایکن روش در 

انگیز آن را مشاهده های موسسه خود استفاده نمودم و عملکرد حیرتگذاریاداره سرمایه

های بیشتر ایکن روش را حاصل تحقیقات و یافته کردم، خود را متعهد دیدم که مطال  و

گذاران و مردمی ککه همیشکه در جسکتجوی آینکده مکالی مطمک ن اشاعه دهم تا سرمایه

 گذارانی موفق باشند.هستند، بتوانند از آن استفاده نموده و سرمایه
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