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سطوح حمایت و مقاومت
روح اهلل فرهادی
مدیر واحد بورس کاال

مقدمه
حمایت و مقاومت دو مولفه اساسی در تجزیه و تحلیل تکنیکال به شمار میرود .این دو مؤلفه نقش کلیدی در تجزیه و تحلیل
الگوهای قیمتی (مورد بحث در ادامه) دارند .در این نوشتار به بازار سهام از زاویهای جدید نگاه میکنیم و برخی قواعد کاربردی
جهت پیشبینی حرکات محتمل قیمت سهام ارائه میکنیم تا در انتخاب سهام موفق باشید.
 .1تعریف سطوح حمایت و مقاومت
ادوارد و مگی در کتاب خود با عنوان " تجزیه و تحلیل تکنیکال روندهای سهام" سطوح حمایت و مقاومت را به صورت ذیل
تعریف میکنند :سطح حمایت سطحی است که در آن خرید (واقعی یا محتمل) در حجم کافی صورت میگیرد و تا مدت زمان
قابل مالحظهای به روند نزولی قیمتها خاتمه میدهد و سطح مقاومت سطحی که در آن فروش (واقعی یا محتمل) در حجم
کافی صورت میگیرد تا تقاضای کل خرید برای آن دارایی را پوشش دهد و تا مدت زمان قابل مالحظهای از باال رفتن قیمت
جلوگیری میکند.
سطح حمایت نشان دهنده فزونی تقاضا برای یک دارایی است ،در حالی که سطح مقاومت نشاندهنده فزونی عرضه آن دارایی
است .واژه فزونی بسیار اهمیت دارد ،زیرا همیشه عرضه و تقاضا در تعادل قرار دارند .در هر حال ،فزونی نشاندهنده اشتیاق
نسبی خریداران نسبت به فروشندگان یا بالعکس است و به این دلیل اهمیت دارد که در نهایت روندها را تعیین میکند.
چنانچه خریداران اشتیاق بیشتری داشته باشند ،بهطور مستمر قیمت تقاضای خود را افزایش میدهند تا اینکه تقاضایشان
توسط فروشندگان عرضه شود و چنانچه فروشندگان تمایل بیشتری به فروش داشته باشند ،نهایتاً دارایی خود را با قیمت
پایینتری عرضه میکنند و سطح عمومی قیمت را کاهش میدهند .بنابراین ،میتوانید از حمایت به عنوان کف قیمتی موقت و
از مقاومت بهعنوان سقف قیمت موقت نام ببرید.
در شکل  1مشاهده میکنید که قیمت نزولی است .نقطه Aنقطهای است که قیمت با رسیدن به آن ،افزایش یافته است .زمان
بعدی که قیمت به سطح Aکاهش مییابد ،داستان تکرار میشود و در نتیجه میتوان گفت که نقطه Aسطح حمایت را تشکیل
داده است .بنابراین ،به عنوان اصل حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ،می توان بیان کرد که قیمت باال یا پایین قبلی ،سطح
بالقوه مقاومت یا حمایت است .بار سوم که قیمت به نقطه  Aمیرسد ،به سطحی پایینتر نزول میکند که به اصطالح میگوییم
سطح حمایت را شکسته یا نقض کرده است.
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شکل  .1شکست سطح حمایت -بانک دی
شکل  2مثالی دیگر از سطوح حمایت و مقاومت است .این بار قیمت در نقطه  ،Bحمایتی موقت داشته است .بنابراین ،به عنوان
اصل تکنیکال می توان بیان کرد پس از عبور قیمت از سطح حمایت و برگشت قیمت به این سطح ،سطح حمایت نقش خود به
سطح مقاومت تغییر میدهد ،درست مانن د کف یک طبقه ساختمانی که در آن قرار دارید ،اما پس از اینکه از آن به طبقه
پایینتر میروید ،کف آن طبقه به سقف طبقه دیگر تبدیل میشود.

شکل  .2تغییر نقش سطوح حمایت و مقاومت
دلیل اینکه چرا نقش سطوح حمایت و مقاومت معکوس میشود را میتوان با توجیه روانشناسی پاسخ داد .هیچ شخصی دوست
ندارد زیان کسب کند و در حالی که برخی افراد با کاهش زیان خود در مراحل اولیه ،بر این احساس خود فائق میآیند ،برخی
دیگر دارایی خود را نگه میدارند تا قیمت از قیمت خرید آنها باالتر شود .در این نقطه ،این افراد به فروش سهام خود اقدام
میک نند و بدین ترتیب عرضه کافی از دارایی را فراهم کرده و موجب توقف افزایش قیمت سهام میشوند.
نهایتاً در شکل  3مشاهده میشود قیمت از نقطه  Aو نقطه ( Bسطوح حمایت اولیه) میگذرد و این نقاط به سطوح مقاومت
تبدیل میشوند و در ادامه کاهش متعاقب موجب میشود نقطه  Aمجدداً سطح حمایت شود .بنابراین ،بهعنوان اصل تکنیکالی
میتوان بیان کرد با عبور قیمت از سطح مقاومت و برگشت به سطح آن ،سطح مقاومت قبل به سطح حمایت تبدیل میشود.
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شکل  .3معکوس شدن نقش سطوح حمایت و مقاومت
 .2قواعد تعیین نقاط حمایت و مقاومت بالقوه
 .2.1باالترین یا پایینترین قیمت قبل
پیشتر بیان شده که باالترین یا پایینترین قیمت قبل ،سطوح بالقوه مقاومت و حمایت محسوب میشود .باالترین قیمت قبل
از اهمیت باالیی برخوردار است ،زیرا بسیاری از فعاالن بازار ممکن است سهام را نزدیک به آن قیمت خریده باشند .زمانی که
قیمت سهام کاهش مییابد ،سرمایهگذاران نرمال نگهداری سهام را ترجیح میدهند و تمایلی به شناسایی زیان نشان نمیدهند.
بدین ترتیب با اجتناب از شناسایی زیان ،کمی از ناراحتی بابت زیانی که در واقع متحمل شدهاند میکاهند .در نتیجه ،زمانی
که قیمت به باالترین قیمت قبل می رسد ،افرادی که قبالً سهام را به باالترین قیمت خریداری کردهاند ،انگیزه باالیی برای
فروش سهام پیدا میکنند تا به اصطالح سر به سر شوند .در نتیجه ،این سرمایهگذاران دارایی خود را نقد میکنند .همچنین،
افرادی که سهام را با قیمت پایینتر از باالترین قیمت قبل خریداری کردهاند ،گرایش به شناسایی سود در این قیمت دارند،
زیرا این افراد نیز سرمایهگذارانی نرمال ریسکگریز هستند و به همان سود شناسایی شده راضی میباشند .با همین دیدگاه ،هر
قیمتی باالتر از باالترین قیمت قبل ،برای خریداران بالقوه گران به نظر میرسد ،لذا در این افراد نیز اشتیاق کمتری برای خرید
و صعودی کردن بازار وجود دارد.
زمانی که قیمت صعودی میکند و سپس به پایینترین قیمت قبل بر میگردد ،حاشیه سود محتمل جذابی برای خریداران
بالقوه به وجود میآید .بنابراین ،خریداران بالقوه از اینکه قیمت دوباره به سطح قبل (که آنها از دست داده بودند) برگشته
است و به آنها شانس خرید دیگری میدهد ،خوشحال شده و اقدام به خرید میکنند .با همین منطق ،با نزدیک شدن قیمت
سهام به پایین سطح قیمتی قبل ،تمایلی به فروش نشان نمیدهند ،زیرا آنها تجربه قیمتهای باالتر که حاضر به فروش
نبودهاند را دارند و معموالً بیان میکنند که چرا نباید فرایندی مشابه با فرایند قبل تکرار شود.
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شکل  4نمودار میلهای قیمت سهام بانک دی را از اسفندماه  1333تا مردادماه  1334نشان میدهد .فلشهایی که از سمت
چپ به راست ترسیم شده است ،نشان میدهد که سطوح مقاومت یا حمایت قبل حفظ شده است و فلشهایی که از سمت
راست به سمت چپ ترسیم شده است ،نشان می دهد که سطوح مقاومت یا حمایت قبل شکسته شده است .توجه داشته باشید
که چگونه قیمت های پایین یا باالی قبل ،سطوح حمایت و مقاومت خوبی را پیشنهاد میدهد ،اما متاسفانه هیچ گونه راهی
برای ت شخیص اینکه چه زمان سطح حمایت به سطح مقاومت و یا بالعکس تبدیل میشود وجود ندارد .بنابراین ،صرفاً نگاه
تیزبین و هوشمند میتواند برگشت قیمت موقتی را پیشبینی نماید ،لذا مراجعه به اندیکاتورهایی نظیر اسیالتورها ضروری
خواهد بود.

شکل  .4نمودار میلهای قیمت بانک دی در قالب زمانی 4ساعته

 .2.2اعداد گرد
سطوح حمایت و مقاومت معموالً در پیرامون اعداد گرد (رُوند) شکل میگیرند .شاید دلیل این موضوع آسان به نظر رسیدن
اعداد نظیر  01 ،11یا  111از لحاظ روانی باشد که سرمایهگذاران و معاملهگران غالباً چنین اعدادی را پایه تصمیمگیری خود
قرار میدهند .برای مثال ،مشهور است که در دهه  1391میالدی ،شاخص صنعتی داوجونز در عبور از سطح 1،111واحد با
مشکل مواجه بود یا قیمت هر اونس طال در دهه  ،1391عدد جادویی 411دالر بود .بنابراین ،به عنوان قاعده سر انگشتی ،از
اعداد گرد برای تعیین نقاط محتمل برگشت قیمت استفاده نمایید .برای مثال ،چنانچه سهمی را به قیمت 1911ریال
میخرید ،سطح مقاومت محتمل برای فروش ،قیمت  1911ریال خواهد بود ،مخصوصاً اگر قیمت سهم قبالً به سطح نرسیده
باشد .در هر حال ،در بورسهایی که از سابقه تاریخی باالیی برخوردار هستند ،از اهمیت چنین اعدادی کاسته شده است.
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 .2.3خطوط روند و میانگین متحرک بهمثابه سطوح حمایت و مقاومت پویا
خط روند خوب باید روند پایه را نشان دهد .یکی از قواعد ارزیابی قوت یک خط روند این است که چند بار قیمت به آن خورده
و برگشته است که این نکته در ارزیابی قدرت سطوح حمایت و مقاومت از اهمیت بیشتری برخوردار است .چنانچه قیمت
چندین بار به سطحی برسد و برگردد ،آن سطح قیمت ،حمایت قویتر محسوب میشود .این اصل در خطوط روند و میانگین
متحرک ( )MAنیز صدق میکند .هر بار که قیمت به خط روند صعودی یا میانگین متحرک صعودی برخورد و بر میگردد ،آن
خط روند یا میانگین متحرک بهعنوان سطح حمایت پویا تقویت میشود .در خط روند نزولی یا میانگین متحرک نزولی ،تفسیر
معکوس می شود ،به عبارتی هر بار که قیمت به خط روند یا میانگین متحرک نزولی برخورد و بر میگردد ،آن خط به عنوان
سطح مقاومت پویا تقویت میشود .بنابراین ،به نظر منطقی است زمانی که قیمت کاهش یافته و به خط روند صعودی یا
میانگین متحرک صعودی برخورد می کند وارد خرید شویم و زمانی که قیمت افزایش یافته و خط روند نزولی یا میانگین
متحرک نزولی برخورد میکند وارد فروش شویم .همچنین ،استراتژی کم ریسک این است که یک سفارش توقف زیان نیز
طراحی کنیم ،طوری که اگر سطح حمایت یا مقاومت پویا شکسته شد ،با کمترین زیان از بازار خارج شویم .برای مثال ،چنانچه
در خط روند صعودی سهامی را بخریم ،یک سفارش فروش توقف زیان نیز با قیمت کمتر از قیمت خرید ارسال نماییم تا در
صورت شکسته شدن سطح حمایت ،با کمترین زیان به کار خود خاتمه دهیم.
شکل  0نشان می دهد که چگونه یک خط روند نزولی و میانگین متحرک نزولی به عنوان سطح مقاومت عمل میکند .در هر
حال ،برخالف این شکل ،چنانچه خط روند با میانگین متحرک مماس میشد ،قدرت سطح مقاومت پویا افزایش مییافت.
درست همانند سقف یک خانه که با دو الیه از مواد ساخته شده باشد ،مماس بودن میانگین متحرک با خط روند ،قدرت سطح
مقاومت را دو برابر میکند!

شکل  .0خط روند و میانگین متحرک
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 .2.4نقاط احساسی روی نمودار بهمثابه سطوح حمایت و مقاومت بالقوه
نقاط احساسی یا عاطف ی نقاطی است که در آن قیمت در طول یک روند مداوم ،شکل قویتر از آن روند را تجربه میکند .برای
مثال ،در دوره شکلگیری یک شمع یا میله ،قیمت ناگهان در خالف جهت حرکت میکند .دلیل برگشت قیمت ناگهانی این
است که بسته به جهت حرکت قیمت ،خریداران یا فروشندگان خسته میشوند .زمانیکه خریداران یا فروشندگان نقطه مزبور
را بازبینی میکنند ،معموالً احساس میکنند که آن نقطه از پیشرفت بیشتر قیمت جلوگیری میکند .به عبارت دیگر ،آن نقطه
سطح حمایت یا مقاومت ارائه میکند.
شکافها یا گَپها مثالی دیگر از نقاط احساسی میباشد .شکافها زمانی به وجود میآید که خریداران یا فروشندگان به طور
احساسی به اخبار واکنش نشان میدهند و در سمت چپ نمودار قیمت ،فضای خالی یا شکاف ایجاد میکنند.

شکل  .6سطوح حمایت و مقاومت در زمان ایجاد شکاف -قیمت روزانه اونس طال
در شکل  ،6احتماالً به دلیل وجود اخبار خو ب اقتصادی و سیاسی ،قیمت طال ابتدا شکاف صعودی ایجاد و سطح مقاومت
تشکیل داده است و در ادامه در برخی زمانها ،شکافهای نزولی ایجاد و سطح حمایت تشکیل داده است .پس از شکافها و
زمانی که احساسات سرمایهگذاران از ثبات بیشتری برخوردار میشود ،قیمت پایانی شمع یا میله شکاف ،سطح حمایت یا
مقاومت میشود .به عبارتی ،زمانی که قیمت به قیمت پایانی (و نه قیمت آغازین) شکاف قبل میرسد ،برگشت قیمت صورت
میگیرد .از نظر پیشبینی و طراحی سطوح حمایت یا مقاومت ،شکافها از مطمئنترین مفاهیم تکنیکال محسوب میشود.
شکل  9جنبه دیگری از اهمیت شکافها را نشان میدهد که در آن مستطیلهای کوچک ،شکافها را برجستهتر کرده و
خطوط افقی جهتدار ،باالترین یا پایینترین سطح هر شکاف را نشان میدهد و کاربردهای واضح را برای سطوح حمایت و
مقاومت به تصویر میکشد.
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در هر حال ،این مفهوم را در فصول بعد با جزئیات بیشتری در قالب شکافها ،برگشت دو میلهای ،برگشتهای کلیدی و غیره
توضیح خواهیم داد.

شکل  .9شکافها (گَپها) و سطوح حمایت و مقاومت -بانک دی در قالب زمانی 1ساعته.

 .2.5حرکات قیمتی نسبتی و اصالحها
در فیزیک قانون حرکت بیان میکند برای هر کنشی ،واکنشی هست .روندهای قیمتی در بازارهای مالی ،روانشناسی فعاالن
بازار را در جهتدهی بازار اندازهگیری میکند و در واقع روندها نیز از قانون حرکت مستثنی نمیباشد .چنین تغییری در
احساسات سرمایهگذاران غالباً خود را در حرکات قیمتی متناسب نشان میدهد.
اغلب بیان میشود که بهترین اصل تناسب ،قاعده 01درصد است .برای مثال ،در سالهای  1311تا  1313 ،1319 ،1313تا
 1321و  1339تا  ،1339شاخص داو جونز به ترتیب کاهشی معادل  ،49 ،43 ،46و 01درصد را تجربه کرده است .بنابراین،
برخی اوقات عالمت نصف نشاندهنده نقطه تعادل است و به احتمال نقطه برگشت قیمت است .به عنوان مثالی دیگر ،شاخص
کل بورس اوراق بهادار تهران از حدود 31،111واحد در آبان ماه  1331به حدود  31،111در دی ماه  1332رسید ،یعنی
افزایشی معادل 03،111واحد و سپس بازار سیر نزولی در پیش گرفت .بنابراین ،نقطه بازگشت احتمالی شاخص 01درصد
میزان افزایش ( )03،111خواهد بود .به عبارتی ،محتملترین سطح شاخص پس از افزایش  03،111واحد و سپس اصالح،
سطح  61،111واحد خواهد بود که در اواخر اسفند ماه  ،1333شاخص به سطح  61،033واحد رسیده است و سپس برگشت
رخ داده است .نسبتهای یکسوم و دومسوم را میتوان به طور گسترده در رفتار قیمت همه اوراق بهادار مشاهده کرد ،لذا
میتوان از آن به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز نام برد.
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نمودارهای مقیاس شده با نسبت (نظیر نشانگر فیبوناچی اصالحی) در تعیین چنین نقاطی مفید میباشد .شکل  9مثالی از
استفاده از نمودار مقیاس شده با نسبت است .بنابراین ،با وجود ثبات کافی در نوسان قیمت ،میتوان نقاط برگشت را در قلهها
و درهها پیشبینی کرد .در هر حال ،باید توجه شود که تحلیل تکنیکال با احتماالت سر و کار دارد و این بدین معناست که
نباید پیشبینیها را به تنهایی با یک شیوه انجام داد.
عالوه بر این ،زمانی که بر اساس قواعد نسبتها پیشبینی انجام میدهیم ،بهتر است ببینم که آیا هدف قیمتی با نقطه
حمایت یا مقاومت سابق مطابقت دارد یا خیر .اگر چنین بود ،شانس بیشتری وجود خواهد داشت که سطح مورد پیشبینی،
نقطه برگشت قیمت باشد .زمانیکه قیمت به سطح باالتر جدیدی میرسد ،احتمال ادامهدار شدن خط روند وجود خواهد
داشت .نقطه تالقی خط روند با خط پیشبینی بهدست آمده از قواعد نسبتها ،زمان و مکان برگشت قیمت خواهد بود .در هر
حال ،شواهد تجربی نشان می دهد که هر ورقه بهاداری ویژگی خاص خود را دارد ،طوری که این رویکرد در برخی قابل کاربرد
و در برخی دیگر قابل کاربرد نمیباشد.

شکل  .9نسبت برگشت یکسوم ( ،)%3333دوسوم ( ،)%6639و  -%01کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران (حکشتی).
در شکل  ،9کاهش قیمت به خط صفر درصد (نقطه  )Aحرکت 111درصدی در نظر گرفته شده است .چنانچه بخواهیم نقاط
مقاومت احت مالی برای حرکات بعدی مشخص نماییم ،سطوح مقاومت احتمالی در سطح یکسوم ( )%3333دوسوم ()%6639
تشکیل خواهد شد .همانطور که مشاهده میشود ،روند صعودی نا نقطه  Bادامه مییابد و نقطه  Bسطح مقاومت جدیدی را
ایجاد مینماید .سپس با اصالح قیمت ،نقطه  Cبه عنوان سطح حمایت ایجاد میشود که تفاضل نسبتها بین نقاط  Cو  Bبرابر
با  %6639( %3333منهای  )%3333است .در ادامه با صعودی مجدد قیمت ،نقطه  Dسطح مقاومت جدید میشود که مجدداً
مشاهده میشود فاصله بین  Cو  %6639 ،Dاست .نهایتاً ،با ایجاد حرکت اصالحی جدید در نقطه  ،Dنقطه  Eسطح حمایت
جدید میشود که در اینجا نیز نسبت دوسوم به عنوان نسبت کلیدی وارد عمل شده است .بنابراین ،همانطور که مشاهده
میشود با گذشت زمان نقاط محوری (پیوِتها) همچنان مهم خواهند بود .در هر حال ،با اینکه نمیتوانیم با اطمینان از قبل
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پیشبینی کنیم که حرکات اصالحی در چه نقاط محوری (یکسوم ،%01 ،یا دوسوم) متوقف خواهد شد ،اما میتوانیم با نزدیک
شدن قیمت به این نقاط ،دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی (مورد بحث در فصول بعد) را نیز بررسی کنیم و چنانچه این اندیکاتورها
نیز پیشبینی سازگار با نقطه محوری داشتند ،آن نقطه را به عنوان نقطه برگشت در نظر بگیریم.
بسیاری از تحلیلگران در تعیین نقاط محوری از دنباله اعداد فیبوناچی و نسبتهای آن استفاده میکنند .هر عدد فیبوناچی
6139درصد عدد بعد از خود (برای مثال00 ،تقسیم بر  )93است ،یا هر عدد فیبوناچی 3932درصد دو عدد بعد از خود (برای
مثال23 ،تقسیم بر  )00است و به همین ترتیب الی آخر .شکل  3برخی احتماالت را برای قیمت طال نشان میدهد .نقاط
اصالح درست همانند شیوهای که در نمودار قبل نشان داده شد ،اندازهگیری میشود ،به اسستثای اینکه از اعداد فیبوناچی
برای محاسبه احتماالت استفاده کردهایم .مشاهده میشود که روند صعودی ابتدا در سطح  %2336متوقف میشود ،سپس در
سطح 01درصد متوقف میشود و نهایتاً در سطح  %6139متوقف میشود و پس از نوسان موقت ،به روند صعودی خود ادامه
میدهد (سطح %111باالتر مقدار قیمت طال تا کنون یعنی سال  .)2110پس از شکسته شدن روند صعودی کلی قیمت طال در
سال  ،2111یعنی ایجاد اولین قله پایینتر از قله قبل و نهایتاً تشکیل دره پایینتر از دره قبل ،روند نزولی قیمت شروع شده
است .در سطح احتمال  %6139معکوس که در واقع سطح  %3932است (نقطه  ،)Eهیچ گونه اصالح قیمتی صورت نگرفته است،
اما در سطح احتمال ( %01نقطه  ، )Fاصالح موقت قیمت رخ داده است و در ادامه روند نزولی این سطح را نیز مغلوب کرده
است .در نهایت ،در اگوست سال  2110که زمان نگارش این کتاب است ،قیمت به سطح احتمال ( %3932در واقع )%6139
رسیده است .لذا پیشبینی میشود که پس از این تاریخ ،شاهد برگشت قیمت (حداقل باشیم .در هر حال ،آینده نشان خواهد
داد که این پیشبینی چقدر درست خواهد بود!

شکل  .3نسبتهای برگشت فیبوناچی .قیمت هر اونس طال در قالب زمانی ماهانه
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 .3قواعد تعیین معناداری احتمالی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه
برای تعیین اهمیت و معناداری سطوح حمایت و مقاومت ،متأسفانه هیچ راهحل سریعی وجود ندارد ،اما برخی قواعد کلی وجود
دارد که میتوان از آنها به عنوان رهنمود استفاده کرد.
 .3.1حجم معامله در سطحی خاص (فعالیت معامالتی بیشتر منجر به معناداری بیشتر آن سطح میشود)
زمانی که افراد بیشتری در حال خرید و فروش به قیمت مشخصی هستند ،آنها تمایل به مرور و یادآوری سابقه خود دارند .از
یک سو خریداران تمایل به سر به سر کردن موقعیت سهام خود دارند ،از سوی دیگر فروشندگان ممکن است سهام را با قیمت
پایین تر خریده باشند و نیز به یاد دارند که قیمت سهام قبالً نیز به این سطح رسیده است .بنابراین ،انگیزه شناسایی سود
توسط آن بیشتر خواهد شد.
شکل  11نشان میدهد که سطح مقاومت چه ارتباطی با فعالیت معامالتی دارد .توجه کنید که قیمت 1161ریال اولین سطح
مقاومت است که از صعود مداوم قیمت شکل گرفته است .پس از برگشت قیمت از این سطح19 ،هفته بعد مجدداً قیمت به این
سطح نزدیک میشود و مقاومت این سطح مجدداً فعال میشود .در هر حال ،مشاهده میشود که در هر دو مورد ،حجم
معامالت به طور معنادار افزایش یافته است.

شکل  .11نقاط برگشت .وبصادر در قالب زمانی ماهانه
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 .3.2سرعت ،اندازه حرکت قبل و معناداری سطوح حمایت و مقاومت
تالش برای پشت سر گذاشتن سطح مقاومت را میتوان با تالش یک دونده برای رد کردن مانع مقایسه کرد .برای مثال،
چنانچه دوندهای از فاصله  0متری شروع به دویدن کند و به مانع نزدیک شود ،ممکن است نتواند مانع را رد کند ،اما چنانچه از
فاصله 21متری کار خود را شروع کند ،احتماالً با نزدیک شدن به مانع به سرعتی باثبات میرسد که میتواند مانع را رد نماید.
همین اصل را می توان در بازار نیز مشاهده کرد ،به این صورت که افزایش شدید قیمت مشابه با دو 0متری است و سطح
مقاومت نیز همانند مانع عمل میکند .در نتیجه ،ه ر چه حرکت قبلی قیمت نوسان بیشتری داشته باشد ،سطح مقاومت یا
حمایت کمقدرتی برای متوقف کردن آن نیاز میباشد .بنابراین ،هر چه قیمت با سرعت بیشتری افزایش داشته باشد،
معامله گران تمایل بیشتری برای شناسایی سود خواهند داشت و در نتیجه سطح مقاومت وارد عمل خواهد شد .به طور مشابه،
چنانچه کاهش قیمت شدیدتر باشد ،فرصت وارد شدن در موقعیتی سودآور توسط معاملهگران فراهم خواهد شد و در نتیجه
سطح حمایت دوام خواهد آورد .شکل  11قیمت سهام پاالیشگاه اصفهان را نشان میدهد .قیمت در اردیبهشت ماه 1334
سطح مقاومت جدیدی را به وجود آورد ه است که در ادامه با تدریجی شدن افزایش قیمت ،این سطح مقاومت از بین رفته
است ،زیرا در این مقطع معاملهگران هیجانزده و خسته نشدهاند.

شکل  .11سرعت حرکت قیمت و معناداری سطح مقاومت .شپنا در قالب زمانی روزانه
 .3.3مدت زمان برگشت به گذشته
در این قاعده برای ا رزیابی قدرت سطوح حمایت و مقاومت ،مدت زمان ایجاد سطح حمایت یا مقاومت و نیز شرایط عمومی
بازار در طول این زمان را بررسی میکنیم .در هر حال ،این موضوع به ماهیت و عوامل بنیادی اقتصاد بستگی دارد .از عوامل
تأثیر گذار بر انتخاب زمان برگشت به گذشته ،عامل نرخ بهره است .برای مثال ،با توجه به نرخ سود بانکی تقریبی  %21برای
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سپردهگذاران بانکی ،سپردهگذاری در بانکهای ایران نسبت  P/Eمعادل  0برای سرمایهگذاران به همراه خواهد داشت ،به
عبارتی شخصی با سرمایهگذاری مبلغ xریال در سپرده بانکی ،پس از 0سال به اصل پول و فرع آن (معادل اصل) یعنی 2x
دست خواهد یافت .از سوی دیگر ،با توجه به متوسط  P/Eبازار سهام ایران که در بلندمدت میانگینی معادل  0داشته است،
انتظار میرود سرمایهگذاری در بورس در مدت 0سال ،اصل پول و بازده سرمایهگذار را الاقل به مبلغ  2xبرساند (به عبارتی،
بازدهی 111درصد در مدت 0سال و بازدهی ساالنه  .)%21البته باید توجه داشت که سپردهگذاری در بانک بدون ریسک است،
در حالی که سرمایه گذاری در بورس در بهترین شرایط با ریسک سیستماتیک همراه است ،لذا نتایج سرمایهگذاری در بورس با
نوسان قابل مالحظه مواجه خواهد شد .برای مثال ،چنانچه از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نماینده سبد
سرمایهگذاران استفاده کنیم ،می توان مشاهده کرد که سطح شاخص از میزان  19،111در مرداد ماه  1331به میزان 60،111
در سال  1330افزایش یافته است (بازدهی معادل 261درصد در مدت 0سال و بازدهی ساده ساالنه 02درصد) 1.به عبارت
دیگر ،دوره برگشت سرمایه در این مورد تقریباً  230سال بوده است .البته باید بیان کرد که در مثال فوق شاهد ریسک مطلوب
بودهایم .چنانچه همین شاخص کل را در دوره دی ماه  1332تا مرداد ماه  1334بررسی کنیم ،مشاهده خواهیم کرد که میزان
شاخص کل از سطح تقریباً  31،111به سطح  60،111کاهش یافته است ،یعنی بازده تقریبی معادل  -1326در مدت تقریبی
 130سال و بازدهی ساده ساالنه  -1319که نشاندهنده زیان از مبلغ اصل سرمایه است .بنابراین ،به عنوان اصل کلی میتوان
بیان کرد مدت زمان معناداری سطح مقاومت یا حمایت در بازاری نظیر بورس ایران ،حداکثر 0سال است ،زیرا بازار سرمایه باید
در بلندمدت قدرت رقابت با بازار پول را داشته باشد .از سوی دیگر ،با توجه به ریسک سرمایهگذاری در بورس و وضعیت
اقتصادی کشور ،این دوره را را میتوان کاهش داد .در هر حال ،به عنوان قاعده سر انگشتی در این مورد ،میتوان بیان کرد که
حداقل مدت زمان برای برگشت به گذشته جهت تعیین سطوح حمایت و مقاومت شاخص کل230 ،سال است .به عنوان قاعده
کلی در تعیین دوره برگشت به گذشته ،باید سابقه تاریخی بازدهی هر ورقه بهادار بررسی شود که این سابقه هر چه بیشتری
باشد ،تقریب از دقت باالتری بر خودار خواهد بود .برای مثال ،سهام شرکت گروه بهمن از مرداد سال ( 1399با قیمت تعدیل
شده معادل 221ریال) تا مرداد ( 1334با قیمت تعدیل شده 2211ریال) -دوره 9ساله -بازدهی کل (نقدی و سرمایهای)
معادل  %311ارائه کرده است که معادل بازدهی ساده ساالنه تقریبی  %111است .به عبارتی ،این سهم در دوره 9ساله ،به طور
متوسط دوره برگشت سرمایه 1ساله داشته است .بنابراین ،شخصی که افق سرمایهگذاری 1ساله دارد میتواند برای تعیین
سطوح حمایت و مقاومت این سهم به سطح قیمت آن در یکسال گذشته رجوع کند و سطوح حمایت و مقاومت ایجاد شده در
طول یکسال گذشته ،از معناداری باالتری برای وی برخوردار خواهند بود .به عنوان نتیجهگیری ،میتوان بیان کرد چنانچه
بتوان قواعد تعیین کننده نقاط حمایت و مقاومت بالقوه که در بخش قبل ارائه شد را با این قاعده تلفیق کرد ،میتوان سطوح
حمایت و مقاومت معنادار را به آسانی تشخیص داد .برای مثال ،در مورد سهام شرکت گروه بهمن ،چنانچه نمودار نسبتهای
فیبوناچی یا خطوط روند را در سطوح حمایت و مقاومت 1ساله گذشته سهم رسم کنیم ،سطوح حمایت و مقاومت معنادارتری
ترسیم خواهد شد.
توجه داشته باشید که در اینجا از میانگین ساده بازدهی استفاده کردهایم .به عبارتی ،فرض شده است که سود کسب شده باز سرمایهگذاری نشده است .در هر حال ،میتوان
بازدهی را به شیوه مرکب نیز محاسبه کرد:

