
کرد دی که همیشه مرا در طی سالها مطالعه، تدریس، تحلیل و معامله در بورس اوراق بهادار تهران آزرده خاطر مییکی از موار

هایی از سایر اساتید منتشر شده که عدم وجود کتاب مرجع تکنیکال کاربردی با محوریت بورس اوراق بهادار تهران بود. کتاب

که  های مرجعی هستندآیند اما بیشتر آنها صرفاً ترجمه کتابسی به حساب میهر کدام گنجی با ارزش در دنیای تکنیکال فار

اند و اغلب به موضوعی خاص یا بخشی از علم تکنیکال پرداخته و ( و سایر بازارهای جهانی نوشته شدهForexبرای فارکس )

 اندازند.کار را به زحمت میدانشجویان تازه

ه روند کها میها، وبسایتهای مجازی همچون تلگرام، وبالگرای یادگیری به سراغ شبکهواردان به دنیای بورس ببرخی از تازه

متأسفانه اطالعات بسیار ناقصی در این منابع قرار دارد و هیچ کدام آموزشی مدوّن و اصولی ندارند بنابراین پس از مدتی 

ز دنیای بورس خارج شده و دیگران را هم تشویق به سردرگمی و ضرر در معامالت، گناه را بر گردن علم تکنیکال انداخته و ا

رسند که اشکال از خود آنها و در استفاده نادرست کنند یا اینکه بعد از تحمل ضررهایی گاهاً سنگین به این نتیجه میخروج می

حیح ر شروع به یادگیری صکنند از صفها و یا حتی سالها معامله سعی میهای علم تکنیکال بوده و پس از ماهاز ابزارها و تکنیک

این علم بپردازند. به هر حال، این کتاب منبعی مناسب برای آنها و همچنین نوآموزان است زیرا عالوه بر مرجع بودن، کاربردی 

 های فراوان و مناسب نگارش شده است.ها و نکاتهم هست یعنی به مانند یک جزوه کالسی همراه با مثال

کند و مناسب برای تمامی سطوح مخاطبان از مبتدی تا ردی، مخاطب را بی نیاز از سایر منابع میهای کارباین کتاب با مثال

 شود.های آموزشی هم به عنوان مرجع و جزوه کالسی پیشنهاد میای بوده و حتی به اساتید برگزار کننده کالسحرفه

  

 تحلیل تکنیکال چیست ؟

بینی توان آینده قیمت را پیشپرسد این است که چطور میایه از خود و دیگران میمهمترین سوالی که هر تازه وارد به بازار سرم

 بر طفق  کرد تا بر اساس آن معامله انجام داد؟ به هر حال باید روش و تکنیکی برای این کار وجود داشته باشد زیرا نمی توان

هایی گاهاً بزرگ کرد در ضمن خصوصیت با ریسک درگیر را سرمایه غیرموثق، و موثق منابع از صادره خبرهای یا شانس اساس

 شوند دیگر قابلیت مالکای است که وقتی خبرها به صورت عمومی منتشر میبازارهای سهام و بیشتر بازارهای دیگر به گونه

گر باید همعامل توان گفت کهقرار گرفتن برای معامالت را ندارند بنابراین برای پاسخ به سوال مطرح شده در ابتدای پاراگراف می

تواند بررسی متغیرهای مالی مرتبط با سهام مربوطه بوده یا اینکه بررسی گذشته و مسلط به علم تحلیل باشد که این علم می

 حال قیمت باشد.

ریزی شده است به این دلیل که هر پایه "همه چیز در قیمت نهفته است  "ی تحلیل تکنیکال علمی است که بر اساس جمله

ای خواهد گران مبتدی و حرفهای از بازار که رخ دهد منجر به معامالت بزرگ و کوچک از سمت معاملهو خبر در هر جنبهاتفاق 

های مالی در بُعد شرکت، صنعتی که شرکت در آن توان بدون درگیر شدن با خبرها یا تحلیلشد بنابراین با دقت در قیمت می

حتی بازارهای جهانی به این نتیجه رسید که قیمت در آینده رشد خواهد کرد یا اینکه کند، اقتصاد کالن کشور و یا فعالیت می

که ریشه  هاییبینی آینده با استفاده از ابزارها و روششود. بنابراین به تحلیل گذشته قیمت برای پیشاز ارزش آن کاسته می

 .گویند و مورد بحث ما در این کتاب استآماری دارند تحلیل تکنیکال می

  

 



 ابداعات و کشفیات مولف 

این کتاب شامل تمامی مباحث کالسیک و پیشرفته علم تکنیکال بوده و عالوه بر آن معرفی کننده تعدادی الگو، تکنیک و ابزار 

ابزارهای  مثال می دانید کهتکنیکال است که تاکنون در هیچ منبعی معرفی نشده اند و از کشفیات و ابدعات مولف هستند. برای 

 دوگان  T-RET  ،T-EXT  ،T-PROفیبوناچی زمانی در واقع دوگان های ابزارهای فیبوناچی قیمتی هستند یعنی ابزارهای 

هستند  P-PRO (Price Projection)و  P-EXT (Price Extension)و  P-RET (Price Retracement) ابزارهای

دوگان کدام ابزار فیبوناچی قیمتی است  TCR (Time Cycle Ratio)ت که ابزار زمانی اما در هیچ منبعی اشاره نشده اس

 موضوع این را همراه با مثال به شما معرفی خواهیم کرد.  PCR (Price Cycle Ratio)البته در این کتاب ما آن ابزار یعنی 

از هر ابزاری که استفاده می کنیم باید دوگان  که است صورت این به فیبوناچی ابزارهای استفاده درست شیوه زیرا است مهم

 آن ابزار را در بُعد دیگر بصورت همزمان بکار ببریم تا بهترین نتیجه حاصل شود.

  

 محتوای کتاب 

  

 فصل اول ) مفاهیم اولیه (

ه همچنین انواع داده ای ک در این فصل به مفاهیم اولیه مورد نیاز تحلیلگر پرداخته ایم. مواردی مانند بیان تفاوت انواع نمودار و

قرار است تحلیل بروی آنها انجام شود مانند توضیح تفاوت داده های تعدیل شده و نشده و همچنین تفاوت داده های حسابی و 

 نیمه لگاریتمی و البته بسیاری از موارد مقدماتی دیگر.

  

 فصل دوم ) روند و سطوح حمایت/مقاومت (

حث از تکنیکال مهمترین قسمت از آموزشی است که به دانشجو ارائه می کنند زیرا تمامی همه اساتید می دانید که این مب

ابزارهایی که در ادامه به دانشجو معرفی می کنند همگی برای این است که سطوح حمایت یا مقاومت جلوی روی قیمت را پیدا 

 کرده و بر اساس آن معامله انجام دهند.

  

 کالسیک (فصل سوم ) ابزارها و الگوهای 

این فصل از نقاط قوت کتاب است که نه تنها به تمامی ابزارها و الگوهای کالسیک می پردازد بلکه شامل تکنیک ها و الگوهای 

 ابداعی مولف هم هست و در ضمن منبعی بی نظیر برای ابزار چنگال اندروز است.

  

 



 فصل چهارم ) ابزارها و تکنیک های فیبوناچی (

 سرشار لفص این. یافت نخواهید فیبوناچی های تکنیک  ری را به کاملی این فصل از کتاب در مورد ابزارها وقطعاً هیچ منبع دیگ

 .است جدید های تکنیک ابزارها، از

  

 فصل پنجم ) الگوهای هارمونیک (

ت کی از مشکالتعداد زیاد، تعاریف و دسته بندی های مختلف و اختالف منابع مختلف در تعریف الگوهای هارمونیک همیشه ی

تکنیکال آموزان بوده که دیگر با کمک این فصل از کتاب این مشکل به فراموشی سپرده خواهد شد زیرا این فصل از کتاب کامل 

 ترین و دقیق ترین منبع الگوهای هارمونیک و روش های استفاده از آنها است.

  

 فصل ششم ) اندیکاتور (

ین و ویژه ترین قسمت های کتاب است زیرا به صورت اصولی به مبحث اندیکاتور که قطعاً این فصل از کتاب یکی از قوی تر

پرداخته به گونه ای که مخاطب به صورت کامل به انواع اندیکاتور و تفاوت و تشابه آنها آشنا شده و می تواند در شرایط مختلف، 

کاتورهای با عملکرد مشابه خالص شود. این فصل شامل بهترین را برای تحلیل انتخاب کرده و از استفاده اشتباه در انبوه اندی

 تکنیک ها و روش هایی است که در منابع دیگر اصال به آنها پرداخته نشده و از ابداعات مولف است.

  

 فصل هفتم ) تحلیل الگوهای الیوت (

 در این فصل سعی شده که به صورت کامل تمامی روش ها و الگوهای الیوتی آموزش داده شود.

  

 ضمیمه ) الگوهای کندل استیک (

در این قسمت کتاب با آموزش تکنیکی ویژه ، مخاطب بی نیاز از به خاطر سپردن و مرور الگوهای فراوان معرفی شده در سایر 

 منابع می شود.

 


