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 بنام خدا

اجرای معامله موفق در جهت  (Traderتالش بر این است در این دوره مفاهیم و معانی مورد نیاز معامله گر )

تی در اختیار وی قرارگیرد.مباحث مطرح شده در این دوره به عنوان مفاهیم کلی مورد نیاز برای آبازار های 

توسط این جزوه جهت آشنایی مقدماتی گردیده است. ئهاراحضور معامله گر در هر بازار آتی در سراسر دنیا 

 است. شدهگرد آوریی  تهیه واینجانب 

 مقدمه

در مورد  71شده در قرن  میالدی در دنیا بر میگردد.اولین معامالت ثبت 71تی به سده سابقه معامالت آ

بورس کاالی کشاورزی با راه اندازی  7414تا  7481تی به کشور ژاپن بر میگردد.اما در سالهای آمعامالت 

 استهای تنظیمی و نظارتی شکل خاصی پیدا کرد.یشیکاگو نحوه استفاده از معامالت آتی در قالب قوانین و س

 منتقل گردید و هم اکنون این معامالت در مورد نیز معامالت آتی به بورسهای دیگرروش اما در سالهای اخیر 

 .میپذیرد صورت غیره و کشاورزی محصوالت و انرژی و ارزش با و پایه فلزالت،  ارزها ،اوراق بهادار،

به بیانی ساده تر بورسهای کاالیی مراکزی هستند که داد و ستد قراردادهای آتی کاال در آن سازماندهی میشود و 

باعث میشود تا تولید کنندگان و مصرف کنندگان عالوه بر ایمن شدن در برابر ریسک نوسان قیمت هزینه 

این بازارها نظم و قانون بر فرایند داد و ستد کاالها حاکم میکنند و به سبب تاثیر کمتری بپردازند.معامالت 

نقش بسیار موثری در توسعه  اقتصادی و رفاه مردم آن کشور  ،بر مناسبات تولید و توزیع کاالها  دارندکه مثبتی 

 ایفا میکنند.

ارد میتواند به بهترین دیریت ریسک است بلکه در بسیاری موبه عبارت دیگر معامالت آتی نه تنها ابزاری برای م

تی جزِ اولویت کاری پیشرفته ترین آا مرتفع نماید.هم اکنون معامالت مشکالت بازار داد و ستد روجه ممکن 

بورسهای دنیاست.اینگونه معامالت نقش سازماندهی در کشف قیمت و مدیریت ریسک نوسان قیمت را بر عهده 

 دارند.

 قراردادهای آتی  -7

ص و قیمتی قراردادهای آتی توافقی است میان دو طرف معامله برای خرید و فروش یک دارایی در زمان مشخ

سازمان بورس تعیین میگردد.در واقع بورس دوره هایی را در طول ماه های تحویل  معین در محلی که از سوی
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یین میکند.هر یک از طرفین قرارداد حق دارند مان تحویل را مشخص و معمعرفی و براساس قراردادهای آتی ز

اما در قراردادهای آتی ماه های تحویل متفاوت در یک  زمانی را در دوره تحویل برای تحویل کاال معیین نمایند.

زمان معامله میگردند و نکته دیگر قرارداد های آتی استاندارد و کیفیت مشخص کاالی مورد مبادله میباشد.برای 

 به صورت زیر میباشد:  (CBOT)قراردادهای آتی  مثال مشخصات

 

  : بوشل 1555اندازه واحد هر قرارداد 

  : ماه 74حداکثر مدت تحویل 

 دسامبر –سپتامبر  -جوالی -می -ماههای تحویل کاال : مارس 

 بورس شیگاگو تائیدمورد  یمحل تحویل : انبارها   

 

ری و انطباق الکترونیکی با مکانیزم هایی مانند حراج حضوی رقابتی متها در قراردادهای آتی در بازارهمچنین قی

 ردند.گتعیین می

 مشخصات قراردادهای آتی 

در هنگام ثبت معامالت آتی مشخصات قراردادهای آتی از سوی هر یک از طرفین مشخص میگردد که این 

 مشخصات عبارتند از :

 )نوع دارایی مورد مبادله )نوع کاال 

 اندازه قرارداد 

 محل تحویل 

 ماههای تحویل 

 کمترین مقدارنوسان قیمت 

 محدوده تغییر قیمت روزانه 

 محدودیت قرارداد 
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 نوع دارایی مورد مبادله )نوع کاال(

در صورتی که دارایی مورد مبادله کاالیی خاص باشد) فقط کاالهایی که در بورس برای معامله مشخص گردیده 

نوع و درجه کاال ذکرمیگردد.برای مثال برای قراردادهای آتی اند( معامله میشوند لذا در قراردادهای آتی فقط 

 شکر کیفیت استاندارد کاال شکر درجه یک با رنگ زرد می باشد.

 اندازه در قرارداد

اندازه در قرارداد نشان دهنده حجمی از دارایی هم پیوند با آن قرارداد میباشد.کلیه مشخصات و اندازه هر قرارداد 

  مشخص میگردد.مشخصا توسط بورس کاال

 محل تحویل

 Expiryقبل ازتاریخ انقضا)ود نبا وجود اینکه حجم زیادی ازقراردادهای آتی به تحویل نهایی منجرنمیشو

Date) ارگانه درراستای تعیین قیمت اما با وجود هزینه های چه تسویه میشوند، قراردادهای آتی  بسیاری از

محل تحویل به عنوان یکی از پارامترهای قرارداهای آتی الزامی ارتباط بین قیمتهای آتی و نقدی وجود آتی و

 است.

 ماههای تحویل

در هر یک از قراردادهای آتی دوره هایی از سال به عنوان ماههایی از تحویل مشخص میگردد.نکته قابل ذکر این 

زمانی تا تاریخ است که هر چه نوسانات قیمت کاالی مورد مبادله در قراردادهای آتی بیشتر باشد محدوده 

 تحویل آن کمتر است.

 کمترین مقدار نوسان قیمت 

در قراردادهای آتی معموال به ازای کمترین واحد ازقیمت هرقرارداد ( Tick size) کمترین مقدارنوسان قیمت 

 سنت است.75برای معامله مشخص میگردد. برای مثال کمترین مقدار نوسان قیمت در قراردادهای آتی طال 
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 وده تغییرات قیمت روزانهمحد

مشخص ای در مورد قراردادهای آتی یک محدوده تغییرات قیمت روزانه توسط مکانیزمهای پیشرفته 

سنت در هر بوشل تعیین میگردد که در بخشهای بعدی به چگونگی نحوه  05میگردد.مثال برای ذرت شیکاگو 

 تعیین این محدوده نوسان قیمت میپردازیم.

 محدوده قرارداد

توسط بورس برای هر یک از کارگزاران و کاالها به صورت مجزا مشخص  ( Position Limit)محدوده قرارداد 

 میگردد بنابراین با تعیین این محدوده از انحصار د ربازار جلوگیری میگردد.

 سپرده در قراردادهای آتی 

بدینوسیله که دارایی  قراردادهاست.یکی از خصوصیات قراردادهای آتی چگونگی ونحوه تضمین هر یک از 

(Margin )  .از هریک از طرفین معامله به عنوان تضمین اجرای معامله اخذ میگردد 

 سپرده اولیه 

 سپرده حداقل 

 سپرده متغییر 

 سپرده اولیه 

ی آتی تعیین میگردد که معموال به مقداردارایی اولیه که ازسوی بورس کاال جهت خرید وفروش قراردادها

از ارزش کل دارایی زیر مجموعه قرارداد آتی است.الزم به ذکر است این مقدار از سپرده با توجه به  صدیدر

نوسان قیمت و کاهش و افزایش ریسک معامالت آتی توسط بورس تغییر کرده و در قالب اعالمیه های روزانه از 

 سوی بورس اعالم میگردد.
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 سپرده حداقل

 از سپرده اولیه است که هر یک از طرفین معامله میتوانند تا آن سطح از دارایی درجریان دیسپرده حداقل درص

 (Maintenance Level)ازکتب به این سطح از دارایی  معامالت قرارگیرند.در برخی روزآمد سازی

  میگویند.

 سپرده متغییر

قیمت به ازا هر یک از قراردادهای مقدار دارایی که از سوی بورس از هر یک از اعضا جهت تامین ریسک نوسان 

 آتی درخواست میگردد.

 اصطالحات و مفاهیم خاص قراردادهای آتی 

 

 ( مبناBasisاختالف قیمت بین قیمتهای : ) .نقدی و آتی در هر کاال را مبنا یا پایه میگویند 

 ( افت شدید قیمتBackwardation وضعیت قیمت کاالهایی که قیمت آنها برای تحویل در ماه : )

 های آتی کمتر از قیمت آنها در بازار نقدی در ماه جاریست.

 ( اعالن قیمت خریدBidنشان دهنده قیمت خرید کاال توسط کارگزار یا مشتر : ).ی است 

  اعالن قیمت فروش(Ask.نشان دهنده قیمت فروش کاال توسط کارگزار یا مشتری است : ) 

 ( هزینه نگهداریCarrying Charge هزینه های : )یخ سرر سید ی که به کاالی مورد مبادله تا تار

 مالی میشود.، بیمه  ، حمل و نقل ، بسته به نوع کاال اضافه میگردد که این هزینه ها شامل انبارداری 

 ( نقد کردن کاالCash settlement  گاهی قراردادهای آتی کاال با تحویل فیزیکی کاال تسویه : )

 میشود.

 ( افزایش تدریجی قیمتهاContango به حالتی گفته : ) تی با میشود که قیمتها در قراردادهای آ

ت نقدی آن کاال با افزایش طوالنی تر شدن زمان تحویل کاال افزایش تدریجی یافته یا نسبت به قیم

است که در   Backwardationو این حالت دقیقا معکوس شرایط  چشم گیری روبرو شده است.

 فصلها بعد به تفضیل به شرح این دو حالت در بازار میپردازیم.

  ( ماه قراردادContract Month ماهی که در آن قرارداد آتی بین دو طرف معامله تسویه میشود : )

 شده یا به تحویل نهایی منجر با اخذ موقعیتی عکس تسویه یا معموال در این شرایط قراردادهای آتیکه 

 میشوند.
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 ( همگرایی قیمتهاConvergence  حالتی است که قیمتهای نقدی و آتی تمایل به نزدیک شدن : )

 به یکدیگر را در ماه تحویل دارند.

 ( تحویل کاالDeliver Commodity تحویل اص : ) ل کاال و یا رسید انبار در زمان تحویل

 قراردادهای آتی 

  ( معامله در قبال تحویل کاالEFP.معامالتی که جهت تحویل واقعی کاال انجام میگیرد : ) 

  ( قیمت اجرا شدهExercise Price  کلیه قراردادهای آتی به تحویل نهایی منجر نمیشود بلکه : )

د که در اینجا قیمت تسویه آن نبا قراردادهای مخالف تسویه میگردبرخی از آنها قبل از تاریخ سررسید 

 معامله را قیمت اجرا شده مینامند.

 ( تاریخ سرررسید Expiration Date  تاریخی که در قراردادهای آتی به معنای پایان مهلت : )

 قرارداد ذکر میگردد.

  ( ایمن سازیHedge عملیاتی است که در آن هر یک از طرفین م : ) عامله جهت گریز از ریسک

 نوسان قیمت انجام میدهند.

  ( باالترین قیمت معاملهHigh Price  باالترین قیمت معامله که در هر روز کاری بورس به عنوان : )

 باالترین قیمت معامله اعالم میگردد.

   ( پایین ترین قیمت معامله Low Price  پایین ترین قیمت معامله که در هر روز کاری : ) بورس به

 ترین قیمت معامله اعالم میگردد. عنوان پایین

  ( اهرم مالیLeverage  مکانیزمی است که بر اساس آن سرمایه گذاران قادر به کنترل مقادیر : )

زیادی از کاال با کمترین مقدار دارایی میگردند.به تعریف دیگر اهرم های مالی به خریدار و فروشنده 

 با حداقل وجه مورد نیاز میدهد.قدرت خرید آن قرارداد را 

  ( آخرین روز معاملهLast Trading Day  به: )تی درماه تحویل آخرین روز داد و ستد قراردادهای آ

 گفته میشود. 

 ( سپردهMargin : ) مقدار دارایی که هر یک از کارگزاران به عنوان حسن انجام معامالت مشتریانشان

 نزد بورس میسپارند.

 تی گفته میشود که معموال درصدی نیاز برای معامله در قراردادهای آه مقداردارایی مورد سپرده اولیه : ب

 از کل دارایی زیر مجموعه قرارداد آتی است.

 ( قراردادهای آتی خنثی شدهOpen Interest  آن مقدار از قراردادهای آتی که قبل از تاریخ : )

 سررسید هنوز بسته نشده است.
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 ( سپرده متغییرVariation Margin  مقداردارایی که از سوی اداره تسویه از هر یک از اعضا جهت : )

 تامین ریسک نوسان قیمت به ازا هر قرارداد آتی درخواست میگردد.

  ( سپرده حداقلMaintenance Margin ):   سپرده حداقل درصدی از سپرده اولیه میباشد که

 ایی در جریان روز آمد سازی معامالت قرارگیرند.هر یک از طرفین معامله میتوانند تا آن سطح از دار

 اخط ( ار افزایش سرمایهMargin Call  اخطاری که از سوی بورس به کارگزار جهت افزایش سپرده )

 معامله به سود طرف مقابل بسته میشود. آن ،داده میشود و در صورت عدم پرداخت

 ( بررسی روزانه داراییMark to Market   بررسی روزانه دارایی ها هر یک از اعضای بورس در : )

اداره تسویه جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی بواسطه نوسان قیمت روزانه نسبت به روز قبل 

 که توسط اداره تسویه محاسبه میگردد.

 ( بیشترین مقدار نوسان قیمتMaximum Price Limit بیشترین مقدارنوسان قیمت در هر کا: ) ال

 گیرد که معموال از سوی بورس تعیین میگردد.که میتواند در طول روز انجام 

 ( نزدیکترین ماه تحویل Nearby Deliver Month  به نزدیکترین ماه تحویل آتی در قرارداد : )

 گفته میشود.

  دورترین ماه تحویلDistance Deliver Month)  ):ین ماه تحویل آتی در قراردادهای به دورتر

 گفته میشود. تیآ

 ( جبران کردنOffset انجام معامله معکوس و برابر با معامله قبل از نظر مقدار : ). 

 ( اولین قیمت معامله در روزOpening Price  به اولین قیمت انجام گرفته در معامالت آتی در : )

 یک روز معامالتی گفته میشود.

  ( محدوده معامالتPosition Limit بیشترین مقدار : )  انتشار قراردادهای آتی از سوی هر یک از

 اعضا که توسط بورس تعیین میگردد.

  ( سوداگرScalper  به هر یک ازمعامله گران اطالق میگردد که اقدام به معامالت کوتاه مدت در : )

 راستای اخذ سود مینمایند.

 ( قیمت نقد شده Settlement Price  : ) در یک روز کاری  تیاخرین قیمت معامالت قراردادهای آ

 مد سازی قراردادهای آتی قرار میگیرد.که مبنای تعیین سپرده ها و روز آ بورس

  ت معامال ( نقد لحظه ایSpot  به معامالتی گفته میشود که بدون تحویل کاال و به منظور کسب : )

 سود از نوسانات قیمت انجام میشود.



8 
 

  ( رسید انبارWarehouse Receipt  اسنادی است : )که تضمین کننده وجود کاال برابر 

 استانداردهای بورس و انبارهای تحت نظارت بورس میباشد.

 

 تی و کد بندی قیمتهانحوه قیمت گذاری قراردادهای آ 

 نحوه قیمت گذاری در قراردادهای آتی به سه فاکتور زیر بستگی دارد:

 ( اندازه قرارداد آتیContract Size  ) 

 ( کمترین مقدارنوسان قیمت Minimum Price Fluctuated  ) 

 ( ارزش جابجایی کمترین واحد قیمت Per point Value ) 

 اندازه قرارداد 

پوند و  01155اندازه قرارداد از نظر حجم و تعداد توسط بورس تعیین میگردد برای مثال اندازه قرارداد قهوه 

سکه  75تی سکه در بورس کاالی ایران آ بوشل و اندازه قرارداد 1555اندازه قرارداد گندم در بورس شیکاگو 

 است.

 کمترین مقدار نوسان قیمت 

برای این مقدار توسط بورس تعیین میگردد که مبنای آن دالر یا ریال یا هر واحد دیگری از پول میتواند باشد.

 ریال است. 155سنت برای قهوه یک سنت و برای سکه  0/7مثال برای گندم 

 ارزش جابجایی کمترین واحد قیمت 

 فرمول ارزش جابجایی کمترین مقدار نوسان قیمت = کمترین مقدار نوسان قیمت * اندازه قرار داد

 تومان است. 1555 برابریک قرارداد آتی سکه بورس  تومان 155 مثال ارزش جابجاییبرای 

 مکانیزم استفاده از اهرمهای مالی در بورس کاال 

در معامالت بورس نقش مهمی دارد.اهرمهای مالی به خریداران و فروشندگان توانایی خرید اهرم های مالی 

قراردادهای آتی گوناگون کاالهای مختلف را با کمترین مقدار دارایی میدهد که معموال این اهرم مالی از سوی 

اهرمهای مالی در بورس ایجاد .یکی از دالیل ایجاد ارائه میگرددبورس به کارگزار و از طریق کارگزاران به مشتری
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معامالت در بورس کاالست.اهرم های مالی در  و نقدشوندگی سفارشهای گوناگون در راستای افزایش سیالیت

کلیه قراردادهای بورس کاال با مکانیزمهای گوناگونی در معامالت آتی و نقدی مورد استفاده قرارمیگیرد.حال به 

 ونگی استفاده از اهرمهای مالی میپردازیم.بیان خصوصیات هر یک از معامالت و چگ

 معامالت نقدی

 معامالت نقدی همانند معامالت آتی دارای دو خصوصیت از نظر بورس میباشد.

 معامالت نقدی جهت خرید و فروش فیزیکی کاال 

 معامالت نقدی جهت خرید و فروش سوداگرانه یا سفته بازی 

یا سفته بازی  مورد استفاده قرارمیگیرد.معامالت سوداگرانه نقدی  اما اهرمهای مالی صرفا در معامالت سوداگرانه

 مینماید. کمک ایجاد نقد پذیری و سیالیت در معامالت بورس کاال بهدر بورس کاال

 در مکانیزم  معامالت اهرمی عبارتند از : فاکتورهای مورد استفاده

 دارایی های زیر مجموعه یک قرارداد نقدی 

  استفاده از سوی کارگزار یا مشتریدارایی های مورد 

 بنابراین اهرمهای مالی در معامالت نقدی از فرمول زیر بدست می آید.

 دارایی زیر مجموعه یک قرارداد آتی

 = اهرمه مالی  --------------------------------              

 دارایی های مورد استفاده از سوی کارگزار یا مشتری

 به بیان مثالی میپردازیم: حال برای درک بیشتر

هزار دالر مورد نیاز  0555انس میباشد.حال برای معامله یک قرارداد نقره  1555اندازه یک قرارداد نقره برابر با 

دالر میباشد.) دارایی مورد  05555دالر باشد ارزش یک قرارداد نقره برابر با  6میباشد.اگر قیمت هر انس برابر با 

 .(زش قرارداد تعیین شده استدرصد ار 75نظر بورس 

 حال اهرم مالی مورد نیاز :
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05555 

 = اهرم مالی  ----------------------------= 75

0555 

 75به  7 برابری از سوی بورس میباشیم پس اهرم مالی 75بنابراین برای خرید یک قرارداد نقره احتیاج به اهرم 

 سنت در هر قرارداد میباشد. ( 75قیمت نقره به ازا برای خرید و فروش یک قرارداد نیاز است.)نوسان 

 دالر در هر انس نموده است. 6حال فرض کنید معامله گری اقدام به خرید یک قرارداد نقره در قیمت 

 6* 1555دالر =  05555

 سنت معامله میگردد. 19.5اما به دلیل قیمت نقره در جلسه بعدی معامله به قیمت 

 19.5*1555 دالر=  0.155

دالر  155دالر میرسد.پس او  0155بنابراین دارایی اولیه ای که کارگزار برای اجرای معامله پرداخت میکند به 

 دالر است. 0.155در ضرر است و هم اکنون ارزش یک قرارداد نقره برابر با 

 معامالت آتی

اهرمهای مالی در قراردادهای آتی کمی متفاوت است.در دیگر بورسهای معتبر دنیا به  مکانیزم و نحوه تعییناما 

درصد ارزش قراردادبه عنوان سپرده اولیه از سوی کارگزار درخواست میشود و سازمان  75تا  0صورت متوسط 

مثال در بورس بورس به کلیه کارگزاران براساس درصد تعیین شده برای سپرده اولیه اهرم مالی اعطا میکنند.

درصد از دارای های زیر مجموعه هر قرارداد به عنوان سپرده اولیه از کارگزار درخواست میگردد  1کاالی شیکاگو 

 کلیه قراردادهای آتی کاالهای مختلف اجرا میگردد. برای و به عنوان پایه و اساس 

 نحوه تعیین سپرده اولیه براساس فرمول زیر است.

 سپرده اولیه 

 -------------------درصد سپرده اولیه =                          

 ارزش قرارداد درخواست شده             
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 دالر 05555ارزش قرارداددرخواست شده = 

 درصد 1درصد دارایی تعیین شده از سوی بورس = 

 سپرده اولیه ؟

 05555% *  1دالر  =  7155

 

 

 

 فاکتورهای اساسی در قراردادهای آتی -2

قیمت گذاری کاالها در سررسیدهای مختلف با خصوص آتی دارای مبانی مشخص و معینی در قراردادهای

از آنجایی که مبنای قیمت آتی در مدلهای د.نقیمتهای مختلف که روابط مستقیم و معکوسی با زمان و هزینها دار

مدلهای خاص پیشبینی همواره قیمت نقدی است در این بخش به روابط قیمت نقدی و آتی با استفاده از 

 پیشبینی میپردازیم.

 رابطه بین قیمتهای آتی و نقدی 

کشف قیمت یکی از مهمترین اهداف بورس است.وجود اطالعات دقیق از وضعیت قیمتها دربورس موجب 

سهولت در ایفاد قراردادهای آتی و همچنین افزایش داد و ستد در بازار میشود.بر این اساس اوال ، میتواند نوسان 

 را درآینده پیشبینی نموده و ثانیا، به رابطه بین قیمتهای نقدی و آتی کاالها دست یافت.قیمتها 

نکته بسیار مهم و قابل بررسی رابطه بین قیمتهای نقدی و آتی است که اختالف بین این دوقیمت را مبنا یا پایه 

 (( ((Basis مینامند.

 قیمت آتی -قیمت نقدی   =مبنا 
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ها دارای روند همگرا هستند به عبارت دیگر آنها با گذشت زمان و با رسیدن به تاریخ قیمتهای آتی و نقدی کاال

سررسید قراردادهای آتی به هم دیگر خواهند رسید.نمودار زیر که نشانگر همگرایی روند قیمت نقدی و آتی 

 است.در این نمودار محور عمودی نوسان قیمت و محور افقی زمان  را نشان میدهد.

 

 

درهنگام سررسید قراردادهای آتی از آنجایی که قیمتهای نقدی و آتی الزاما باید با هم برابر باشند مبنا صفر 

 نامیده میشود.  LOPبه نام قانون تک قیمتی یا هد شد این الزام از نظر قانونی خوا

کاالست و قیمتهای قانون لوپ بیان میکند که فقط یک قیمت برای یک کاال وجود دارد و آن هم قیمت نقدی 

  دیگر همگی به نوعی با قیمت نقدی کاال در ارتباط هستند.

تامین مالی به آن  -انبارداری –بیمه  –قیمتهای دیگر همانند قیمتهای نقدی هستند که هزینهای حمل ونقل 

از لحاظ تئوریک رابطه بین قیمتهای آتی و نقدی را میتوان در غالب دو مدل ارائه کرد ، نخست اضافه میشوند.

انتقال نام دارد که رابطه بین قیمتهای نقدی و آتی را با استفاده از هزینه های یاد شده فوق در های مدل هرینه 

تظارات ( قیمتهای آتی همانند قیمت یک کاال از یک زمان به زمان دیگر بیان میکند.براساس مدل دوم ) مدل ان

گر در زمان آینده معامله میگردد که براساس دادهای تاریخی و با استفاده از مدل های  مورد انتظار معامله

 برای آینده پیش بینی میشود. (سری های زمانی )اقتصادی
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یک کاال و تمام هزینه  براساس مدل هزینه های انتقال قیمت آتی یک کاال همواره تابعی است از قیمت نقدی

 .هایی که الزم است تا کاال از زمان حال به آینده انتقال یابد

 بنابراین تابع قیمتهای آتی در زمان صفر برابر است با : 

F0 = S0 (1+C) 

F  قیمت آتی کاال در زمان صفر = 

S  قیمت نقدی = 

C هزینهای انتقال کاال از زمان حال به آینده = 

کاالیی را در زمان حال خریداری نموده و تصمیم به فروش آن در آینده دارد میتواند از طریق معامله گری که 

زمان سررسید به رفروش یک قرارداد آتی در بورس ، کاالی مورد نظر را به فروش برساند و کاال را د

کلیه هزینه های خریدارتحویل نماید.براساس قیمت فروش ، قراردادهای آتی باید به گونه ای تعیین شود که 

الزم به ذکر است که هزینه های فوق الذکر نگهداری کاال و انتقال آن از زمان خرید تا زمان فروش را در برگیرد.

فقط شامل هزینه هایی است که برای انتقال یک کاال از زمان حال به زمان آینده صرف میشود و شامل کاالی 

 انبار شده نمیباشد.

ت نقدی مهمی در رابطه بین قیمت آتی و قیماهمیت دارد که نقش بسیار  ز آن جهتبررسی هزینه های مزبور ا

یک کاال و همینطور رابطه بین قیمتهای آتی و نقدی یک کاال با سررسیدهای مختلف ایفا میکند.صرف نظر از 

مدل مباحث تئوریکی در این مبحث نتیجه استفاده از این دو مدل را مورد بررسی قرارمیدهیم ، براساس 

 هزینهای انتقال ،قیمت آتی در محدوده تعریف شده زیر قراردارد.

S0 (1+C) (1-T) < Ft < S0 (1+C) (1+T) 

 که در آن :

 F0  قیمت آتی یک کاال در زمان =T0    برای تحویل در زمانT 

S0   قیمت نقدی کاال در زمان =T0 

C .هزینه انتقال کامل که به صورت نسبتی از قیمت نقدی است = 
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T کارمزد معامله = 

در خارج از محدوده قیمتی فوق سوداگران میتوانند با خرید و فروش قراردادهای نقدی در بورس کاال سود بدون 

ریسک بدست بیاورند.این امر طی فرایند خاص امکان پذیر است که شرح کامل آن در مباحث و فصول آینده 

از آنجایی که یکی از اهداف بازارهای آتی جلوگیری از سود با ریسک در سرمایه گذاریست  .بررسی خواهد شد

 الزاما قیمت آتی باید در محدوده فوق قرارداشته باشد.

 بنابراین در مدل هزینه انتقال ، قیمت آتی یک کاال براساس قیمت کاال و هزینه های وارده برآن تعیین میشود.

 محاسبه و ثبت الگوی مبنا 

گران برای دادو ستد استفاده از الگوی مبناست.استفاده از الگوی مبنا  یکی از مهمترین اطالعات مورد نیاز معامله

ثبت میانگین مبنا برای یکی از معیارهای استفاده از سیاستهای خرید و فروش از سوی معامله گران است.

مشاهده وره یک ساله در یکی از نمادهای آتی تقویمهای آتی در دوره های متفاوت الزامی است.مثال برای یک د

است ،مضاف براینکه اطمینان از نحوه ایجاد  00تا منفی  76میشود  همواره میانگین عدد مبنا در محدوده منفی 

ه نمادها در یک کاال با سررسید یاین ارقام ضروری است.دست یافتن به چنین میانگین های متوسطی برای کل

 طور معمول دید مثبت یا منفی از دامنه نوسان به معامله گر ارائه کند. های مختلف میتواند به

از این روش برای ایجاد جدول بزرگی از تفریق قیمتهای نقدی و آتی برای ایجاد جدول مبنا استفاده کرد.به طور 

ک بازه زمانی قطع این کار به صورت هفتگی و ماهیانه دید وسیع و کاربردی به معامله گر از نوسان قیمتها در ی

لذا با توجه به دسترسی به دوره های زمانی مشخص از اعداد مبنا میتوان مبنا را به طور گسترده مشخص میدهد.

به عنوان ترازی برای داد و ستد مورد نظر قرارنهاد. و به طور معمول دسترسی به این ترازها از مبنا کمک میکند 

 نمود.تا به عوامل تضعیف یا تقویت مبنا دست پیدا 

دسترسی به تغییرات مبنا به معامله گران با ذکاوت اطالعاتی در خصوص فعالیت بازار صادرات و تقاضای کلی 

بازار برای فصول مختلف میدهد.یکی دیگر از اثرات ایجاد جدول مبنا دست رسی به عوامل تاثیر کذار بر بهبود و 

نفی بودن مبنا به معنای رونق یا ضعف بازارهای آتی مثبت و یا میا ضعف تقاضا در دوره های مختلف زمانی است.

 و نقدی است.پیشرفتهای مبنا در اتخاذ تصمیمات حائز اهمیت است.
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 ایمن سازی و روشهای آن بااستفاده از قراردادهای آتی -3

 

 خطر گریزی با استفاده از ابزارهای آتی 

میکنند که با فروش یک دارایی در یک زمان خاص به شرایط بازار پیشبینی آن دسته از فعاالن بازار که با توجه 

با استفاده از قراردادهای آتی میتوانند به حاشیه امنیت بهتری دست یابند در موقعیت فروش قراردادهای آتی 

میگویند.در صورتی که   Short Hedgeاین کار را اصطالحا خطر گریزی در موقعیت فروش یا قرارمیگیرند.

این شرایط قیمت دارایی همپیوند با قرارداد کاهش یابد این دسته از فعاالن بازار از فروش دارایی مورد نظر سود 

اما به نحوه مشابه در صورتی که گروهی از فعاالن بازار پیشبینی نمایند که با خرید یک دارایی از کسب مینمایند.

تامین موجود در معامله در شرایط بهتری قرارگیرند خود رادر موقعیت خرید  طریق قراردادهای آتی به لحاظ

  Long Hedgeقراردادهای آتی قرا میدهند که به این عملیات نیز خطر گریزی در موقعیت خرید یا 

 میگویند.

هی معامله ذکر این نکته حائز اهمیت است که خطر پوشی با استفاده از قراردادهای آتی لزوما موجب افزایش بازد

نخواهد گردید با این عمل میتوان با حداقل نمودن ریسک معامله به سطح مطمئنی از درامد دست یافت.ممکن 

است به چند دلیل خطر گریزی با استفاده از ابزارهای آتی درعمل به طور کامل انجام نشود این دالیل عبارتند 

 از: 

 خطرگریزی از نوسانات قیمت آنها هستند دقیقا با دارایی یی که فعاالن بازار به دنبال ممکن است دارا

 های هم پیوند با قرارداد آتی یکسان نباشد.

  ممکن است افرادی که به منظور ریسک گریزی وارد بازار میشوند نسبت به زمان دقیق خرید و فروش

 دارایی اطمینان نداشته باشند.

  باشد که قراردادهای آتی قبل از تاریخ سررسید ممکن است به منظور انجام فرایند ریسک گریزی الزم

 میگردند. (Basic Risk)تسویه گردند. این مسئله موجب بوجود آمدن ریسک مبنا 

  خرید آتی  –فروش نقدی 

 اما در هنگام قوی شدن مبنا به واسطه تفاضل بین قیمت های نقدی از آتی خصوصیات متعددی وجود دارد.
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  بواسطه فروش محصول به شکل نقد ارزش کامل بازار نقدی را ، دوره برداشت از آنجا که تولید کننده

 دریافت میکند کلیه هزینه های انبارداری یک محصول حذف میشوند.

 خطر مبنا بطور قابل مالحظه ای از  ،بدلیل بسته شدن موقعیت نقد در زمان رضایت بخش بودن مبنا

 بین میرود.

 ردادهای آتی است کامال در معرض خطر قیمت قرار والنی در قرای که دارای موقعیت طتولید کننده ا

 دارد، در صورت افت تراز قیمت در قراردادهای آتی سپرده ها مطالبه شده و زیان ها انباشته میشوند.

  موقعیت طوالنی در قراردادهای آتی یک موقعیت خطر پذیری در بازار آتی است.این مسئله رویکرد بدی

بهتر از خطر پذیری در بازار نقدی، زمانی که تولید کننده کلیه هزینه های انبار نیست و اغلب بسیار 

داری را برای استفاده از حق خطر پذیری در بازار نقدی میپردازد.خطر پذیری در بازار آتی بسیار ارزان 

 .تر بوده و هر افزایش اندک در تراز قیمت میتواند برنامه را به سمت سود دهی بیشتر سوق میدهد

 

منطق وجود معامالت آتی در بورس کاال از نظر ریسک دارای دو دیدگاه است.دسته اول خطر گریز و دسته دوم 

 خطر پذیر

خطر گریز : اما خطر گریزان در بورس کاال ،تولید کنندگان و مصرف کنندگانی هستند که بدنبال قیمتی مناسب 

 برای عرضه یا تقاضای محصوالت مورد نظر میباشند.

ذیر : اما خطر پذیران کسانی هستند که که به دنبال تحویل کاالی موردنظر نیستند بلکه قصد دارند از خطرپ

ینگونه از معامالت در بورس نوسانات قیمت در بورس به نفع خود معامالتی سود آور انجام دهند که درصد ا

 د.چشمگیر است.اما در این بخش صرفا در مورد خط گریزان بحث خواهیم کردرصدی 

تولید کنندگان جهت فروش محصول خود پیش از تولید و یا زمانی که محصوالتشان در حال رشد بوده و یا 

 اینکه حتی آنها را ذخیره کرده باشند ، میتوانند از بازارهای آتی برای این موضوع استفاده کنند.

 حال بحث در این مورد را با بیان مثالی آغاز میکنیم :

سنت درهربوشل دربازار آتی دارد.ارتباطی بین  81دالر و  0روش محصول خود را باقیمت تولید کننده ای قصدف

سقوط قیمت در زمان حال و زمان برداشت محصول یا زمانی که تولید کننده مجبور به فروش محصول خود 
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بوشل  0با باشد ، وجود دارد بنابراین او به سطح قیمت فروش یک قرارداد آتی تولید خود را باقیمتی برابر 

 مینگرد.

 قیمت نقدی قیمت آتی

 در هر بوشل 0981م جوالی قیمت فروش ذرت در یک 0915قیمت فروش دربازار آتی 

قیمت قرارداد آتی خرید شده که هم 

در هر بوشل  0901اکنون بسته شده است 

 است.

 در هر بوشل 0975در زمان برداشت قیمت فروش ذرت 

                      0915قیمتداد آتی فروخته شده در قرار  

 در هر بوشل میباشد. 0901خرید آنها 

 سنت سود روبرو شده اند که قیمت  01ر هربوشل با د

 

 

 در هر بوشل 0975قیمت فروش نقدی = 

 سنت 01سود حاصل از قیمت فروش قراردادهای آتی = 

 در هر بوشل 0981خالص قیمت فروش = 

سازی میپردازیم ؟ قبل از اینکه یک تولید کننده به ایمن سازی محصوالت  اما در چه زمان به معامالت ایمن

خودبپردازد باید بداند که قیمت مورد نظر برای تولیداتش چه قیمتی است و چگونه میتواند از این بازار سود 

 بگیرد.
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 ساختارمالی در قراردادهای آتی -4

 استفاده از مکانیزم سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای مهم به منظور ایجاد رفاه و امنیت در معامالت بورس کاال

 و مطمئن استفاده میگردد و هر یک از این سپرده ها نقش و تاثیر بسزایی در اجرای این امنیت دارا میباشد.

 انواع سپرده ها در معامالت آتی عبارتند از :

 ( سپردهMargin ) 

  ( سپرده اولیهInitial Margin  ) 

  ( سپرده حداقلMaintenance Margin  ) 

 ( سپرده متغییر Variation Margin  ) 

( : مقدار دارایی که هر یک از کارگزاران برای انجام معامالت آتی به صورتهای متفاوت نزد  Marginسپرده )

 اطاق پایاپای میسپارند .

اران برای اجرای معامالت آتی نزد اطاق ( : مقداردارایی که هر یک از کارگز  Initial Marginسپرده اولیه ) 

 یک قرارداد آتی است . زیرمجموعه میسپارند که معموال درصدی از کل دارایی های پایاپای

( : حداقل سپرده ای که هر یک از کارگزاران جهت حضور در  Maintenance Marginسپرده حداقل ) 

 ده اولیه است.معامله با طرف دیگر نیاز داشته که معموال درصدی از سپر

( : در صورتی که مقدار سپرده اولیه از سپرده حداقل کمتر شود ،اطاق  Variation Marginسپرده متغییر ) 

 پایاپای دستور به پرداخت سپرده جبرانی به مشتری یا کارگزار وی می نماید .

 نحوه تعیین مقدار سپرده ها 

ازمان بورس تعیین میگردد.با مروری بر سایر بورسهای میزان سپرده اولیه برای هر کاال مطابق دستورالعمل س

دنیا طی سالهای اخیر درصد سپرده اولیه که بخشی از کل دارایی های زیر مجموعه یک قراردادآتی است با 

کاهش چشم گیری همراه بوده است.برای مثال در بورسهای کاالی ایاالت متحده درصد سپرده اولیه هر قرارداد 

درصد کاهش یافته  0رایی های زیر مجموعه یک قرارداد آتی است که طی سالهای اخیر به درصد از کل دا 05

 است.
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یکی از نکات مهم دیگری که در رابطه با تعیین درصد سپرده اولیه قرارداد آتی مهم و ضروریست حجم کل 

 دارای های زیر مجموعه با توجه به قیمت کاالست. 

 قرارداد = ارزش یک قرارداد آتی حجم ×قیمت قرارداد آتی بر حسب ریال 

نکته مهم آن تغییر سپرده اولیه بر اساس تغییر قیمت آتی است که دائما توسط سازمان بورس تعیین 

میگردد.سپرده اولیه بر اساس نوسان قیمت و براساس قیمت تسویه از طرف اطاق پایاپای به صورت روزانه پس 

به همین ترتیب حساب معامالتی مشتریان نزد بانک روزآمد میگردد پایان جلسه معامالت آتی روز آمد میگردد و 

 ( میگویند. Make – to Market،به این عمل روزآمدسازی سپرده ها )

اخطار افزایش سپرده : درصورتی که هر یک از طرفین معامله در جریان روز آمد سازی سپرده ها ، دچار ضرر و 

ز سپرده اولیه خود در جریان روز آمد سازی هستند ،لذا در چنین درصد ا 05زیان گردند تنها قادر به تحمل 

 ( صادر میکند. Magin Callشرایطی است که اطاق پایاپای اخطار افزایش سرمایه )

 کامل های هزینه مدل اساس بر گذاری قیمت روش بررسی -5

 در دو مدل زیر بیان میشود. مدل هزینه های انتقال در بورس کاال مبنای قیمت نقدی و آتی است . الگوی هزینه

 الگوی هزینه انتقال در بازار کامل 

 الگوی هزینه انتقال در بازار ناکامل 

تعریف بازار کامل : بازار کامل بازاری است که هیچگونه هزینه ای برای فروش محصول برعهده تولید کننده 

 نیست که عمال این شرایط آرمانی است.

ناکامل بازاری است که هریک از دوگروه فعاالن در بورس دارای ساختارهای متفاوتی از تعریف بازار ناکامل : بازار 

 هزینه ها جهت اجرای معامالت آتی گرد هم آیند.

از آنجایی که چهارنوع هزینه در این مدل وجود دارد و مجموع هزینه های انتقال از زمان حال تا زمان آینده بر 

مرسوم ترین مدل  Cost of Carry Modell) ل هزینه های انتقال )قیمت نقدی رابطه مستقیم دارد ، مد

 قیمت گذاری در معامالت آتی است.
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 انبارداری 

 بیمه 

 حمل و نقل 

 ) هزینه های مالی )نرخ بهره 

 انبارداری : هزینه های انبار داری شامل هزینه های نگهداری در شرایط مناسب است .

ن کاال براساس سوانح در انبارها ممکن بوده که بر این اصل هزینه بیمه بیمه : دربسیاری از موارد خطر ازبین رفت

 محصوالت انبار شده در قیمت تمام شده اثر مستقیم دارد.

 حمل و نقل : هزینه حمل و نقل نیز رابطه مستقیم با قیمت کاال دارد.

مدل قیمت گذاری براساس هزینه های مالی : در بیشتر موارد هزینه های مالی مهمترین بخش از هزینه ها در 

 هزینه های انتقال است.

  الگوی هزینه های انتقال در بازار کامل 

مدل هزینه های انتقال در بازار کامل همان چهارهزینه مطرح شده فوق میباشد اما مدل هزینه های انتقال دارای 

ردادهای آتی با سررسید های اهمیت بسزایی در رابطه با قیمت نقدی وآتی و به نوعی دیگر رابطه بین قیمت قرا

حال به بیان مثالی با در نظر گرفتن یکی از چهار نوع هزینه های انتقال که هزینه مالی است  مختلف است.

میپردازیم.یکی از خصوصیات هزینه های مالی نرخ اعطای اعتبار به فعاالن بازار در جهت خرید و فروش 

درصد درسال انجام  75م هزینه انتقال مربوط به بهره وام با نرخ قراردادهای آتی است و ما در اینجا فرض میکنی

 میگیرد .اما با این فرض به این مثال میپردازیم که خریدار هیچگونه دارایی برای خرید قرارداد خود ندارد.

 امادر اینجا قیمتهای آتی با توجه به تابع ساختار هزینه ها و قیمت نقدی برابر است با :

F0,t <S0(1+ C ) 

 مفروضات :

 دالر است 855قیمت هر انس طال در بازار نقدی برابر با  -7

 درصد  75نرخ بهره تسهیالت اعطایی  -0

 با تاریخ سررسید یک ساله -0



21 
 

 زمان شروع معامله خرید قیمت نقدی درصد 75دریافت اعتبار با بهره  تاریخ سررسید

 

 ماه 70

 

855+ 

 

855- 

 

T= 0 

 

دالر باشد و در صورتی که  815صورتی سود خواهد برد که قیمت آتی کمتر از اما در مثال فوق معامله گر در 

دالر باشد خطر پوشی نموده است و سود او صفر است ، بنابراین در اینجا اصل اول هزینه انتقال برای  815

انتقال  متر از هزینهاجرای سیاسیت خطر پوشی نقدی انتقالی انجام میگیرد .اگر تفاوت بین قیمت نقدی و آتی ک

 ل باشد خطر پوشی به نوع معکوس صورت میگیرد برای درک بیشتر به مثال زیر توجه کنید :در بازار کام

 در اینجا قیمت آتی با توجه به تابع ساختار هزینه ها و قیمت نقدی برابر است با :

F0,t.>S0(1+C ) 

 مفروضات :

 دالر است 805قیمت هر انس طال در بازار نقدی برابر با  -7

 درصد 75خ بهره تسهیالت اعطایی نر -0

 با تاریخ سررسید یک ساله -0

 تاریخ سررسید

 

 دریافت اعتبار با بهره یکساله

 

 قیمت فروش نقدی

 

 زمان شروع معامله

 

 ماه 70

 

 

805-  

 

 

805+  

 

 

T = 0 
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سود خالص از 

 اجرای معامله

 

 

 درصد 75بازپرداخت وام با بهره 

 

تحویل یک انس طال 

 T=1در قرارداد آتی 

 

 تاریخ سررسید

70+ 860+ 815- T=1 

 

 دالرباشد و درصورتی که  860اما در مثال فوق معامله گر در صورتی سود خواهد برد که قیمت آتی بیشتر از 

دالر باشد او خطر پوشی نموده است بنابراین او در اینجا اصل دوم هزینه انتقال برای اجرای سیاست 860

 انجام میگیرد. خطرپوشی نقدی انتقالی معکوس

به اصل سوم که شرایط تعادلی  انتقالی معکوس (درمعامالت آتی  –باتوجه به مدل هزینه های انتقال )نقدی 

 دربازار آتی را نشان میدهد میپردازیم.

 قیمت قرارداد آتی برابر است با : ،درصورت تعادل هزینه های انتقال

F0,t = S0 (1+C ) 

 ،یکی از استفاده های مدل هزینه های انتقال در معامالت آتی الگوی هزینه انتقالهمانطور که قبال اشاره گردید 

برای بیان رابطه قیمتهای آتی یک کاال در سررسیدهای مختلف میباشد.بنابراین تفاوت قیمت آتی بین دوزمان 

 نمیتواند از هزینه های بین دو دوره بیشتر باشد.

C1 and C2 <F1and F2 

به بیان مثالی در مورد یک خطر پوشی نقدی انتقالی بین دوقرارداد آتی با سررسید های  حال برای درک بیشتر

 مختلف میپردازیم.
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 مفروضات :

 دالر 855بعد  ماه 70قیمت خرید هر انس طال در -7

 دالر 815بعد  ماه 08قیمت خرید هر انس طال در  -0

 درصد 75نرخ تسهیالت اعطایی  -0

 

 

 

اعتبار با بهره یکساله دریافت  تاریخ سرسید

 درصد 75با بهره 

قیمت خرید قرارداد آتی در 

 تاریخ سرسید

 زمان شرو ع معامله

 

 ماه 70

 

855+ 

 

855- 

 

T = 1 

 

 زمان شرو ع معامله بازپرداخت اصل و بهره سود خالص از اجرای معامله تاریخ سرسید

 

 ماه 08

 

855+ 

 

855- 

 

T = 2 

 

 توجه به ساختار تابع هزینه ها و قیمت نقدی با سرسید های مختلف برابر است با : اما در اینجا قیمتهای آتی با

F0d < F0n (1+C) 



24 
 

D > N 

 حال به بیان مثال دیگری میپردازیم :

 دالر 885ماهه  70قیمت فروش هر انس طال با تاریخ سررسید  -7

 دالر 815قیمت فروش هر انس طال با تاریخ سرسید دوساله  -0

 درصد. 75اعطایی نرخ بهره تسهیالت  -0

 

 

 

دریافت اعتبار با بهره یکساله  تاریخ سرسید

 درصد 75با بهره 

قیمت خرید قرارداد آتی در 

 تاریخ سرسید

 زمان شرو ع معامله

 

 ماه 70

 

885+ 

 

885- 

 

T = 1 

 

سود خالص از اجرای  تاریخ سرسید

 معامله

بازپرداخت سود 

 تسهیالت

قیمت فروش 

 قرارداد آتی

زمان شرو ع 

 معامله

 

 ماه 08

 

08+ 

 

848- 

 

815- 

 

T = 2 

 

دالر باشد و در  848اما در مثال فوق معامله گر زمانی سود خواهد برد که قیمت آتی با سرسید مختلف بیشتر از 

دالر باشد خطرپوشی نموده است و سود اوصفر است اما در اینجا اصل پنجم هزینه انتقال برای  815صورتی که 

 خطرپوشی انتقالی معکوس با سرسیدهای مختلف صورت میگیرد.اجرای سیاست 
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تی با آ اما در خطر پوشی نقدی انتقالی معکوس با تاریخهای سرسید مختلف در هنگام تعادل قیمتهای

 سرسیدهای مختلف برابر است با :

F0,d = F0,n (1+C ) 

D>N 

ورت تعادل بازار هیچکدام هر پنج اصل در صبنابراین در کلیه شش اصل بیان شده فرض ما کامل بودن بازار و در 

دارای اهمیت بیشتری  6و0خطرپوشی ها سود آور نخواهد بود.اما با توجه به شش اصل بیان شده اصول  از انواع

همان نرخ  cرا برحسب قیمتهای نقدی و آتی محاسبه کرد .دراینجا  Cهستند و با توجه به هر کدام میتوان 

 ی خطرپوشی یا همان نرخ سپرده اعطایی میباشد.تسهیالت اعطایی برای اجرا

 مدل هزینه های انتقال در بازار ناکامل 

 کهاما در مدل هزینه های انتقال در بازار ناکامل هزینه های مستقیمی برقیمت معامالت آتی تاثیر پذیر است 

رادر بازار کامل خنثی میکند.حال به بیا این محدودیتها در بازار ناکامل  6و  0این عوامل و اصول بیا شده 

 میپردازیم.

 محدودیت فروش 

 نابرابر بودن نرخ بهره دریافتی و پرداختی 

 قابلیت انبار داری 

 وجود هزینه های مستقیم بر معامالت کاال 

 ند ،که این هزینه ها عبارتند از :ار آنجایی که معامله گران در بازار واقعی با هزینه های مختلفی مواجه ا

 کارمزد کارگزاران و اعضای رسمی بورس-7

 تفاوت بین قیمت عرضه و تقاضا -0

درصد قیمت نقدی است بنابراین برای انجام نگرفتن خطر پوشی  0فرض میکنیم که هزینه مبادله در معامالت 

انتقالی  –انتقالی الزم است ،معامله گر فوق جایگزین اصل اول در بازار کامل که همان خطرپوشی نقدی  –نقدی 

 شود.است 

F0,t <S0 (1+T) (1 +C ) 
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انتقالی معکوس بود.بنابراین معامله زیر جایگزین معادله فوق  –اما اصل دوم در بازار کامل خطرپوشی نقدی 

 میشود.

F0,t>S0(1-T) (1+C) 

قراردادن دو اصل زیر با استفاده از اصول شش گانه بازار کامل دامنه ای که در آن هیچ گونه خط پوشی پس با 

 سودآور نیست مشخص میگردد.

S0(1+C)(1-T) <F0,t <S0(1+C)(1+T) 

 حال با بیان مثال زیر مدل هزینه های انتقال در بازار ناکامل را توضیح میدهیم.

 مفروضات :

 دالر 855قیمت نقدی طال  -7

 درصد 75نرخ کارمزد در قبال تسهیالت اعطایی  -0

 درصد.0هزینه مبادله  -0

F0,t+ 400 (1+0.1) =440 

 اما با توجه به دو اصل جایگزین شده در بازار ناکامل دامنه تعادل در بازار ناکامل به شرح زیر است.

426<F0,t<453.2 

 حال میتوان دامنه تعادل رادر مثال زیر مشاهده کرد.
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 نکته بسیار مهم در نمودار فوق نهفته است.اما دو

 .هرمقدارهزینه مبادله بیشتر باشد دامنه تعادل وسیعتر میباشد 

 .فرض میکنیم معامه گران در بورس با هزینه های یکسانی روبرو هستند 

با  بنابراین در هر دو لحظه رابطه بین قیمت نقدی و آتی ازدید گروهی در تعادل قراردارد و از دیدگاه دیگر

 خطرپوشی میتوان سود ایجاد کرد.

اما با توجه به عدم آگاهی معامله گران از درصد هزینه های مبادله در اینجا فقط هزینه نگهداری انبار بیان 

 میشود.

 مدل هزینه انبار داری و مالی در بازار ناکامل 

به واسطه ارزش کاالی انبار شده  مدل هزینه انبار داری در بازار ناکامل نشان دهنده دارایی سرمایه گذاری شده

 است با :بار داری در بازار ناکامل برابر بلکه ارتباط بین قیمت آتی و نقدیست.بنابراین هزینه ان ،نیست

F0=S0
rt 

رابه عنوان   uاما هزینه انبار داری و مالی در واقع میتوانند به نوعی اثر منفی بر دارایی شما داشته باشد.اگر 

بنابراین مدل هزینه های انبار شود ،درصدی از هزینه انبارداری که در طی زمان عمر قرارداد آتی در نظر گرفته 

 داری و مالی در بازار ناکامل برابر است با :
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F0=(S0+U)rt 

را چنین بیان اما اگر هزینه انبار داری متحمل شده در هر زمان نسبتی از قیمت کاال باشد میتوان مدل هزینه 

 کرد.

F0=S0
(r+u)t 

حال بنابراین هزینه های انبار داری و مالی نسبتی از قیمت نقدی در هر لحظه از زمان عمر قرارداد آتی میباشد.

 برای درک بیشتر به بان مثالی میپردازیم :

دالر در هر انس برای فرض میکنیم دارای یک قرارداد طال با تاریخ سررسید یکساله هستیم و هزینه انبارداری دو 

دالر باشد  815یکسال است که این هزینه را در پایان سال میپردازیم.حال اگر قیمت نقدی یک انس طال برابر با 

 درصد ، قیمت آتی با توجه به هزینه های وارده را حساب کنید. 1و نرخ تسهیالت اعطایی برابر با 

U=2 0.07 *1 

U=1.865 

F0=(S0+U)rt 

F0=(450 + 1.865)0.07*1=484.63 $ 

باشد خطر پوشی میتواند قرارداد نقدی طال را خریداری   F0>484.63با توجه به معادالت فوق اگر قیمت آتی 

اگر در پی سود خود باشد ولی اگر قیمت آتی ،و به صورت فروش ایمن شده با تاریخ سررسید یکساله بفروشد 

F0<484.63   باشد خطر پوش میتواند کاالی خود را به صورت نقدی بفروشد و اقدام به خرید یک قرارداد

 آتی نماید.

 روشهای تحلیل -6

 فلسفه یا منطق 

 ابتدایی به عنوان پایه های مباحث فلسفی و منطقی تحلیل تکنیکال به شرح ذیل میباشند :سه مبحث 

 همه چیز در قیمت لحاظ شده است. -7

 اساس روندها حرکت میکنند.قیمتها بر  -0
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 تاریخ تکرار میشود. -0

 همه چیز در قیمت لحاظ شده است 

شاید بتوان ادعا کرد جمله )همه چیز در قیمت لحاظ شده است ( پایه و اساس تحلیل تکنیکال است.تازمانی که 

باشد.یک به درک درستی از این جمله نرسیده باشیم شاید پیشروی در یادگیری فن تکنیکال کاربیهوده ای 

تحلیل گر تکنیکال در ابتدا به این باور رسیده است که هر چیزی که بتواند در قیمت تاثیرگذار باشد اعم از 

لحاظ شده است.پس  یا کاال در قیمت یک سهم که فاکتورهای سیاسی ،فاندامنتالی ،جغرافیای و یا سایر فاکتورها

کال به این نتیجه میرسیم که تحلیل قیمتها تمام آن از درک و پذیرش جمله فوق به عنوان مقدمه تحلیل تکنی

چیزی است که ما به آن نیاز داریم.برای اثبات عدم صحت این ادعای مغرورانه،زمان یادگیری صرف شده و نتیجه 

ای حاصل نشده است.همه تحلیل گران تکنیکال )تکنسین ها ( براین باورند که تغییرات قیمت تابعی از عرضه و 

 تقاضاست.

انچه تقاضا بیش از عرضه باشد آنگاه قیمت صعود خواهد کرد و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گیرد قیمت کاهش چن

خواهد یافت .این تغییرات اساس همه پیش بینی های اقتصادی و بنیادی میباشد.برداشت تکنسین ها از این 

رعرضه غلبه کرده و علل اصل به این صورت است که اگر قیمت به هر دلیلی باال رفت پس باید تقاضا ب

فاندامنتالی تاثیر خود را گذاشته باشند و چنانچه قیمت سقوط کرد دالیل فاندامنتالی و بنیادی بی اثر شده 

اند.جمله عجیب پایانی درمورد فاندامنتال نباید شما را متعجب کند.منطق در این مبحث ما را به اینجا رهنمون 

 ه نوعی مباحث فاندامنتال و بنیادی را مورد مطالعه قرار میدهد.میکند که یک تحلیل گر تکنیکال نیز ب

برآیند  ،قریب به اتفاق تحلیل گران تکنیکی براین باورندکه نیرویی که جهت عرضه و تقاضا را تغییر میدهد

ز به تغییرات فاندامنتال و مربوط به اقتصاد بازار میباشد و همین نیرو بر قیمتها تاثیر میگذارد .نمودارها هرگ

 تنهایی علت باال یا پایین آمدن قیمت نیست.آنها نشاندهنده میزان تاثیر یا عدم تاثیر عوامل پایه ای بازار هستند.

این یک قانون است که تحلیل گر تکنیکی )تکنسین( به هیچ وجه دخالتی در عوامل تاثیر گذار بر قیمت 

جهت قیمت از افزایش به کاهش و یا برعکس هیچ  نمیکند.بیشتر اوقات در آغاز یک روند و یا در نقطه تغییر

کس به طور قطع دلیل این تغییر جهت را نمیداند.ولی تحلیلگر تکنیکی به سادگی و با استفاده از الگوها میتواند 

این تغییر را به موقع شناسایی کند و پایداری آن را بسنجد.باید در خاطر داشت که مادامی که یک تحلیلگر 

عقیده باقی بماند که همه چیز در قیمت لحاظ شده است ، موفق خواهد شد که از بسیاری از افراد تکنیکی براین 

با تجربه بازار )که از این ابزار استفاده نمیکنند(سود بیشتری کسب کند.پذیرش جمله ))همه چیز در قیمت 
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تفاده از بررسی روند لحاظ شده است((به عنوان اولین قدم مساوی است با پذیرش اهمیت بررسی قیمت.بااس

قیمت به کمک ابزارهای تکنیکی مختلف مانند ،نوسانگر ها ، یک تحلیلگر تکنیکال میتواند بهترین گزینه ها را 

تشخیص دهد و انتخاب کند.یک تحلیلگر لزوما نبایستی از بازار باهوش تر باشند و یا قادر باشد که پیشبینی 

جام دهد.او میداند که دالیل زیادی برای نوسان قیمت وجود دارد و های متحیرانه ای درباره تغییرات قیمت ان

 صرفا بر این باور است که لزومی به دانستن این دالیل برای پیشبینی تغییرات قیمت وجود ندارد.

 قیمتها بر اساس روند حرکت میکنند 

همانند قسمت  –ضروری است که این مفهوم را بپذیریم که قیمتها براساس روندها حرکت میکنند.در اینجا نیز 

تا زمانی که به باور این اصل نرسیده باشیم مطالعه صفحات آتی این جزوه کار بی فایده است.هدف از  –قبل 

ست،پیش از آنکه قیمتهای آتی ،روند ترسیم نمودار قیمت ، شناسایی روند و پیشبینی جهت حرکت این روند ا

آینده را مشخص کنند.درحقیقت تعداد زیادی از تحلیلگران بر این باورند که ماهیت روندها یکسان است و 

 (7-7همواره کافی است که روند فعلی را ارزیابی کنیم .)شکل 

د و یا به عبارت دیگر قیمت نظریه ثابت شده ای نیز وجود دارد که میگوید قیمتها براساس روندها حرکت میکنن

ها دوست دارند که روند فعلی خود را حفظ کنند ، بجای آنکه تغییر جهت بدهند .این قانون به نوعی بیان 

دیگری از قانون اول نیوتن درباره حرکت است.شاید بتوان آن را اینگونه نیز مطرح کرد که قیمتها به روند فعلی 

ل بازدارنده حرکت ، آنها را متوقف کند.این قانون یکی از ادعاهای محکم خود ادامه میدهند تا زمانی که عوام

تحلیلگران میباشد آنها معتقدند که روندها تا زمانی که عوامل خارجی برآنها تاثیر نگذاشته جهت خود را حفظ 

 میکنند.
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است و اینکه قیمت  ( مثالی برای یک روند افزایشی تحلیل تکنیکال بر پایه روندهای قیمت بنا شده7-7شکل )

 ها بر اساس روندها تغییر میکنند.

 

 تاریخ تکرار میشود 

بخش بزرگی از مباحث تحلیل تکنیکال و مطالعه رفتارهای بازار ،مشابه روانشناسی در انسانها میباشد.بعنوان 

وره از نظر مثال الگوهای نمودارهایی که یکصد سال پیش ترسیم شده اند دقیقا منعکس کننده تاثیر مسایل آن د

 روانشناسی در روند قیمتها هستند.

این تصاویر به وضوح روانشناسی بازار را اشکار میکنند .از زمانی که الگوها به خوبی درگذشته عمل کرده اند 

،فرض شده که در آینده نیز به همان خوبی جوابگو خواهند بود.پایه و اساس آنها اصول روانشناسی است که این 

 که آنها را به عنوان اصول ثابت بپذیریم و بتوانیم به آنها اعتماد کنیم. امر باعث میشود

بیان دیگری از این موضوع این است که بگوییم : تاریخ تکرار میشود و این کلیدی است برای پیش بینی آینده از 

 طریق تحلیل گذشته و یا اینکه بگوییم آینده چیزی نیست جز تکرار گذشته.
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  چارتیستتحلیلگر تکنیکی یا 

عناوین زیادی به شخصی که تحلیل تکنیکال میکند نسبت داد میشود: تحلیلگر تکنیکال ،چارتیست،تحلیلگر 

اخص های داعی میکردند اما با رشد شی پیش همه این کلمات یک معنا را تبازار و یا تحلیل گر نموداری.تا چند

عنوان ها قائل شویم و کلمات را با دقت این  نظر میرسد که تفاوت هایی بین تخصصی این رشته ضروری به

بیشتری انتخاب کنیم.به علت آنکه تمام تحلیل های تکنیکال تا دهه قبل بر پایه نمودار بوده است و چارتیست و 

 تحلیلگر یک معنا را میدادند ولی به طور حتم از این پس آنها معنی یکسانی ندارند.

 تال تحلیل تکنیکال دربرابر پیشبینی های فاندامن 

همانطور که در تحلیل تکنیکال تمرکز برروی تغییرات قیمت است در تحلیل فاندامنتال این عوامل اقتصادی 

است که بر عرضه و تقاضا تاثیر میگذارد و باعث میشود قیمت باال یا پایین برود و یا ثابت بماند.یک تحلیل گر 

ر چیزبررسی میکند تادرنهایت بتواندارزش ذاتی آن را فاندامنتال تاثیر تمام فاکتورهای مربوط را بر روی قیمت ه

محاسبه کند.ارزش ذاتی چیزی است که یک تحلیل گر فاندامتال به وسیله آن نشان میدهد که با توجه به میزان 

عرضه و تقاضا واقعا با آن قیمت ارزش دارد یا خیر.اگر ارزش ذاتی چیزی زیر قیمت آن باشد ،تحلیل گر 

د قیمت آن چیز ارزان است و برای خرید مناسب است.هر دو روش تکنیکال و فاندامنتال فاندامنتال میگوی

همواره سعی بر حل یک مشکل واحد دارند و آن مشکل چیزی نیست جز پیش بینی اینکه قیمتها تمایل دارند 

ر فاندامنتال در چه جهتی حرکت کنند.در واقع آنها از دو راه متفاوت به یک مسئله واحد میپردازند.یک تحلیگ

علت های تغییر قیمت را بررسی میکند حال آنکه یک تحلیل گر تکنیکال تاثیرات آن را به چالش 

میکشاند.تحلیلگر تکنیکال عقیده دارد که تغییرات قیمت تنها چیزی است که او نیاز دارد بداند و دانستن علت 

امنتال همواره به علت ها و دالیل تغییر قیمت ها و دالیل این تغییرات الزم نیستند و در مقابل تحلیلگر فاند

 میپردازد.

 انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال 

یکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیلهای تکنیکال سازگاری و تنوع آن برای انواع معامالت در ابعاد زمانی مختلف 

 اصل را در آن به کار برد.میباشد. تقریبا هیچ بازار و فضای معامالتی وجود ندارد که نتوان این 

اگربادانش  بازاری را که تمایل داشته باشد مورد مطالعه قراردهد ، حتی چارتیست به راحتی میتواند هرنوع

فاندامنتال او همخووانی نداشته باشد.درحالی که اغلب تحلیل گران فاندامنتال به علت اینکه همواره مقادیر 
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ررسی وجود دارد که برای درک آنها باید در حد یک متخصص عمل زیادی اطالعات و صورتهای مالی برای ب

 کنند ، چندان نمیتواند از جایی که هستند دور شوند.

نکته حائز اهمیت این است که ذات بازار همواره شامل فواصل زمانی است که در آن بازار چیزی فعال و یا غیر 

نقدشوندگی آن کاهش می یابد.یک تحلیل گر فعال میشود معامالت زیادی  برروی آن صورت میگیرد و یا 

تکنیکال همواره میتواند تمرکز و توجه خود را به قسمت فعال و قوی بازار معطوف کند و میتواند یک روند را در 

زمان خاص انتخاب کند و یا روندی دیگر را از سیستم خود حذف کند.در نتیجه تحلیل گر تکنیکال میتواند 

 در زمان مناسب به سمت نقطه ای دیگر از بازار منتقل کند.ر هر نقطه از بازار ایه خود را دتوجه و سرم

طبیعت بازار، چرخشهای آن است و این امتیاز بزرگی است که شخص بتواند همراه با بازار حرکت کند.روندها 

میگیرند در صورتی اغلبا کامال بی سر و صدا و در زمانی که سایر روندها به اتمام رسیده اند آغاز میشوند و شکل 

که اغلب معامله گران در انتهای روندهای خود هستند.تحلیلگران تکنیکال کامال به صورت آزادانه روندها را در 

در صورتی  ،سهم ها و کاالهای مختلف شناسایی و اقدام به معامله می کنندو از انعطاف پذیری باالیی برخوردارند

د گروهی خاص تخصص و تجربه دارند و توانایی معامله سایر متغییرها را که تحلیل گران فاندامنتال اغلب در مور

ندارند و در حقیقت به زمان دشوارتری نسبت تحلیل گران تکنیکال برای شناسایی روندها جهت حصول نتیجه 

 میپردازند.

شناسایی عوامل ضمنا چارتیست ها هم زمان میتوانند چند بازار را مانیتور کرده و زیر نظر داشته باشند و به 

 تاثیر گذار مستقیم و معکوس در متغییرهای مختلف پی ببرند.

 ( نظریه ورود تصادفیRandom Walk ) 

نظریه ورود تصادفی به بازار در انجمن های علمی جایی برای خود بازکرده ،مدعی است که تغییرات قیمت یک 

مخلص کالم تشخیص تغییرات آینده قیمت نیست.روند مستقل دارد و گذشته قیمت یک معیار قابل اعتماد برای 

اینکه تغییرات قیمت کامال تصادفی و غیر قابل پیش بینی است.این اصل مبتنی بر فرضیه)) بازار کارا(( است که 

بر طبق آن قیمت به طور تصادفی و براساس ارزش ذاتی اتفاق می افتد.بر طبق این نظریه بهترین استراتزی در 

تا زمانی که به نظر هداری(( است به جای اینکه تالش کنیم تا از نوسانات بازار استفاده کنیم.بازار ))خرید و نگ

میرسد درباره وجود تصادف در هر بازاری ذره ای شک وجود دارد ،خیلی واقع گرایانه نیست که تغییرات قیمت 

کارایی بیشتری نسبت به تکنیک اهدات تجربی و تجربیات علمی بنابراین ثابت میشود مشرا کامال تصادفی بدانیم.

های پیچیده آماری دارند و قادر خواهند بود که همه چیزهایی را که کاربر در ذهن خود دارد ثابت کنند و یا 
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بسیاری از افراد تحصیلکرده قادر به درک الگوهای موجود نبوده و نمیتوانند ثابت  لذاهیچ چیزی را اثبات نکنند.

د.لذا بد نیست بپذیریم پذیرش تصادف ممکن است تنها یک دفاع در برابر ناتوانی در کنند این الگو هاوجود ندارن

ود این روندهای را توجیه ه ))تصادفی(( وجمعتقدین به نظری حال چگونهدرک الگوهای رفتناری قیمت باشد.

اگر تغییرات قیمت کامال روندی تصادفی دارد و این معنی را میدهد که آنچه دیروز روخ داده است یا  ،میکنند

 هفته آینده رخ خواهد داد هیچ ربطی به چیزی که امروز و فردا رخ میدهد ندارد.

زارهای اگر تغییرات قیمت کامال تصادفی است و هیچ روندی وجود ندارد پس معامله گران چگونه تفاوت میان با

به نظر تردید آمیز است که مدارک آماری حتی در مجموع قادر کاهشی و بازار های افزایشی را درک میکنند.

باشند که نظریه ورود تصادفی را اثبات کنند.البته این عقیده که بازارها تصادفی هستند کامال توسط انجمن های 

دفی به بازار ، نظریه بازار کارا بسیار به این فرضیه جدای از رد اعتبار ،دسترسی تصاعلم تکنیکال رد شده است.

 تکنیکی نزدیک است که بازارها همه چیز را درک و در قیمت منعکس میکنند.

درنهایت منطقی ،به نظر میرسد که بپذیریم که هر فرایندی از نظر کسی که قادر به درک قوانینی که باعث وقوع 

 پیشبینی میرسد. آن رخداد شده ، نباشند تصادفی و غیرقابل

 

  ساختار نمودارها -7

 مقدمه

نمودار ها در روش تحلیل تکینیکال از نظر ترسیم دارای اشکال میله ای ،شمعی ،نقطه و رقم میباشند که رایج 

نمودارهای شمعی است که طی سالهای اخیر با رونق بسیاری روبرو شده و تحلیلگران در بورس جهت  ترین آنها

لذا در این بخش بیشتر به این توع از نمودار روندها مورد استفاده قرار میدهند.متغییر ها و پیش بینی و تحلیل 

 میپردازیم.

 معروفیت این عمده .شد اختراع استیک کندل نمودارهای برنج قیمت تحلیل برای ژاپن در پیش قرن دو از بیش

 نیست دهه دو از بیش آنکه حال باشند می میالدی هفدهم قرن در” هما مانهیسا” مدیون ها ژاپنی را استفاده و

 به مربوط غرب در نمودار نمایش ،نمونه این ترویج عمده دلیل و است یافته رواج درغرب شمعی نمودارهای که

 برای قیمت نمایش و نمودارها ترسیم برای یا ها استیک کندل ماهیت، ازلحاظ .باشد می ای رایانه های سیستم

 پیش و تحلیل برای ابزاری آنها، نمایش شیوه و ترکیب منفرد صورت به یا و روند می کار به تکنیکال تحلیل
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 راحتی تحلیلگران، بین نمودارها این از استفاده روزافزون محبوبیت دلیل عمده .باشد می بازار آینده جهت بینی

 .باشد می منفرد بصورت استیک کندل هر نزولی یا صعودی وضعیت بودن مشخص و استفاده

 

 

 انواع نمودارها 

 

 ترکیبی الگوهای معانی و کاربرد سپس و پردازیم می ها استیک کندل نامگذاری و معرفی به ابتدا بخش این در

 .داد خواهیم توضیح را منفرد یا

 

 

 

 

 
 

 قیمت تغییرات نمایش نحوه c قسمت باال شکل باشددر می ترسیم قابل مختلف اشکال با قیمت تغییرات نمایش

 یک .دده می نمایش را استیک کندل بصورت قیمت تغییرات نمایش نحوه  Eنمودار میله ای و قسمت  بصورت
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قیمت پایانی   Open) )آغازین قیمت از است عبارت کهداده ورودی تشکیل شده است  چهار از استیک کندل

Close  زمانی  بازه آن  قیمت باالترین( و)   High )زمانی بازه آن قیمت ترین پایین و (Low بسته به )

 صعودی

یک کندل استیک باالرونده یا آغاز قیمت از پایان قیمت تربودن پایین، آغاز قیمت از پایان قیمت بودن باالتر

 پایین رونده دسته بندی میشوند.

 وکندل توخالی شفاف بدنه صعودی های کندل دهد می نمایش را نزولی یا صعودی بدنه با زیرکندلهایی شکل

 .دهند می نمایش زمانی بازه آن در را قیمت حداقل و حداکثر نیز ها سایه .دارند پر تو مشکی بدنه نزولی های

 

 
 

 .شود رعایت باید که است اهمیت حائز شمعی الگوهای از استفاده در اساسی نکته سه الگوها معرفی آغاز از قبل

 وجود صورت در .باشد روند دارای قیمت تغییرات که گیرند می قرار توجه مورد زمانی تنها الگوها تشکیل -7

 ادامه یا برگشتی استیک کندل الگوهای از استفاده برای گیری جهت و اهمیت نزولی، یا روندصعودی نداشتن

 .ندارد وجود دهنده

 این که کنند می اعالم را روند بازگشت عالمت روند داخل در زمانی تنها ،بازگشتی استیک کندل الگوهای 2-

 های الگو به هنگامی عموما تکنیکال گران تحلیل .باشد همراه روند بازگشت برای دیگر باابزاری همزمان الگوها

 .شوند تشکیل خاصی مقاومت یا و حمایت محدوده در که دهند می اهمیت بازگشتی استیک کندل

 خروج برای توان نمی اما دهند می نشان را درستی ورود نقاط موارد اغلب در اینکه وجود با شمعی الگوهای  3-

 خروج برای تکنیکال دیگر ابزارهای ،نیز اینجا در باید و ماند  دیگری بازگشتی الگوی منتظرتشکیل حتما

 .کرد استفاده

 حجم معامالت 

حجم معامالت هر چیز بیانگر میزان معامالتی که در طول یک روز بر روی آن انجام شده باشد.به بیان ساده تر 

ش اینکه چقدر ازآن در طول روز دست به دست شده است.حجم معامالت در جهت روند ، افزایش یا کاهیعنی 
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عامله میبایست در روند صعودی ، با افزایش قیمت افزایش و با کاهش قیمت می یابد ،به بیان ساده تر حجم م

خطوط بلندتر نشاندهنده حجم بیشتری از معامالت است و خطوط کوتاهتر نشاندهنده حجم  کاهش یابد.

 کمتری از معامالت است.

 

 مفاهیم مقدماتی روندها -8

 
 تعریف روندها 

 

ا مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکی بازار میباشد.تمام ابزارهای تکنیکی از قبیل الگوه

ها ،تنها با هدف کمک به اندازه گیری روند قیمت به منظور شرکت در  تحمایت و مقاوم،میانگین متحرک ، 

 در تغییر مثال است زمانی دوره یک در منفی یا مثبت مداوم تغییر یک گویای روند،روندها به وجود آمده اند.

 است متغیر یک مقاومت یا حمایت درجه اساس بر قیمت روند.  متغییر یک معامله گران توقعات و انتظارات

 .میکنند مقاومت قیمت روند تغییرات مقابل در و هستند تغییرات برابر در سدی مقاومت و حمایت چون .

 روندها به سه دسته تقسیم میشوند :

 عالوه بر اینکه روند دارای سه جهت است به سه دسته نیز تقسیم میشوند :

 روند بزرگ 

 روند متوسط 

 روند کوتاه 

نامحدودی روند وجود دارد که در فعل و انفعال با یکدیگر هستند.از روندهای کوتاهی که فقط در حقیقت تعداد 

 ساله. 755تا  15چند دقیقه تا چند ساعت را در برمیگیرند ،گرفته تا روندهای بسیار بلند مدت 

تعاریف مختلف  هرچند غالب تحلیلگران به وجود سه دسته روند اصلی اعتقاد دارند اما قطعا ابهاماتی در مورد

هر روند از کوتاه مدت یا بلند مدت بخشی از یک روند بزرگتر را تشکیل تحلیلگران از هر روند وجود دارد.

هر روند میتواند جز کوچکی از یک روند بزرگتر باشد.در روندهای بزرگ صعودی به طور معمول روند میدهند.

ح نیز میتواند خود حیاین روند تصود را تصحیح میکند.قبل از ادامه مسیر صعودی خود ،در حدود یک یا دو ماه خ

 ..باشد شامل روندهای کوتاه مدت تر که همان موج های صعود و نزول کوتاه مدت هستند
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 متغییر یک قیمت رفتن باالتر روز به روز توسط صعودی قیمت روند یک پیداست، زیر نمودار در که همچنان

 دید یک. باشد داشته صعودی روند یک کاال یا سهم ، (  (Minimum حداقل قیمت یعنی. آید می بوجود

کسانی که نظر  که صورت باین است، آن حمایت درجه رفتن باالتر، صعودی قیمت روند یک به نسبت دیگر

 حمایت میکنند. رفتن باالتر بسمت را قیمت و بوده کننده کنترل به صعود قیمت داشته،

  

 

  
 

 طی در روزانه حداکثر قیمت رفتن تر پایین از روند این . است قیمت نزولی روند یک هندهنشاند زیر نمودار

 نظر در نیزمتغییر  یک مقاومت درجه افت بصورت را نزولی روند یک میتوان. میشود تشکیل زمانی دوره یک

 .میکشند پایین بسمت را قیمت و ترند فعال،  قیمت کاهش دهنده های . گرفت
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  مقاومتهاحمایتها و 

قیمتها عموما به صورت یکسری امواج نزولی و صعودی حرکت میکنند که برآیند حرکت این امواج روند قیمت را 

مشخص میکند.حال میخاهیم این امواج صعودی و نزولی را نام گذاری کنیم و هم زمان مفهوم مقاومت و حمایت 

مینامیم.منظور از حمایت محدوده یا سطحی است که را معرفی کنیم.پایین ترین قیمت در موج نزولی را حمایت 

در آن تمایل به خرید زیاد است که بر فشار فروش غلبه کند.نتیجه این امر این است که شیب نزول به صفر 

میرسد و قیمت دوباره افزایش مییابد. سطح حمایت را اغلبا میتوان از روی موج نزولی پیش از آن تشخیص 

حمایت است ،بدین معنا که مقاومت،محدوده یا سطحی از قیمت است که در آن  تعریف مقاومت برعکسداد.

فشار عرضه بر فشار تقاضا غلبه میکند و قیمت رو به کاهش میگذارد.سطح مقاومت را غالبا میتوان از روی موج 

 صعودی پیش ار آن تشخیص داد.

 

 

و یا عدم شکست آن همرا ه است.در  به هر صورت برخورد قیمت با خطوط مقاومت و حمایت عموما با شکست

هر صورت خط حمایت شکسته شده در بازگشت به خط مقاومت تبدیل میشود و بالعکس خط مقاومت به 

 حمایت.
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در واقع هر گاه قیمت در داخل سطوح حمایت و مقاومت به مقدارکافی نفوذ کند نقش این سطوح معکوس شده 

دیگر سطح مقاومت تبدیل به حمایت و سطح حمایت به مقاومت تبدیل یان باست و به یکدیگر تبدیل میشوند.به 

 میشود.

 میزان معامله در منطقه حمایت و مقاومت از سه طریق میتواند تامین شود :

 طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده 

 حجم معامالت 

 چگونگی انجام معامالت اخیر 

مقاومت طوالنی تر باشد ،اعتبار بیشتری برای آن سطح هر چه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا 

ایجاد میشود.حجم معامالت راه دیگری برای تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت میباشد. اگر سطح حمایت با 

مایت را نسبت به حجم معامالت باال همراه باشد نشاندهنده تعدادبیشتری از خریداران است و اهمیت آن ح

 مله کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر میکند.ازمانی که حجم مع

 



41 
 

 خط کانال 

خط کانال یا به اصطالح خط برگشت ،حالت مفید دیگری از تکنیک خط روند است.بعضی اوقات روند قیمت بین 

از  ندو خط موازی )خط روند اصلی و خط کانال(شکل میگیرد.همواره وقتی چنین کانالی بوجود بیاید و تحلیلگرا

برای رسم روند صعودی حفره ها را در  شوند میتواند نتایج مفیدی از این مطلب به دست آید.میوجو آن آگاه 

و برای ترسیم خط روند نزولی قله ها را بهم وصل می کردیم. حاال اگر در  نیمامتداد یک خط بهم وصل می ک

را خط کانال یا بازگشت رسم روند صعودی قله ها هم به نحوی باشند که در امتداد یک خط قرار گیرند آن خط 

 .می گوییم

در مورد روند نزولی هم اگر حفره ها در امتداد یک خط قرار گیرند آن خط را خط کانال یا خط بازگشت می 

 .بین خط روند و خط کانال در واقع کانالی است برای نوسان قیمت شده تشکیل فضاینامیم 

 

 

در بسیاری از مواقع خط کانال و خط روند اصلی موازی هستند البته این یک الزام نیست. هرگاه در یک روند 

معامله گر حدس می زند احتمال شکسته شدن روند وجود . )صعودی قیمت به خط کانال نرسد یک اخطار است 

ن قله به اندازه عرض کانال افت کند دارد اگر این احتمال بوقوع بپیوندد احتمال زیادی دارد که قیمت از آخری

در این حالت با متصل کردن دو قله آخر به هم و رسم یک خط موازی با آن از آخرین حفره یک کانال جدید .
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بدست می آید که تا حد زیادی نشان دهنده نوسان قیمت پس از شکسته شدن روند اصلی است. در هر حال 

 .ی توان قیمت های بعدی را پس از شکسته شدن روند حدس زدعرض کانال بسیار مهم است و از روی آن م

 

شکسته شدن خط کانال در روند صعودی نشان دهنده قوی تر شدن روند است در این حالت می توان با روشی 

در این حالت مکان حفره بعدی بطور تقریبی بدست می آید. در .مشابه روش قبل دو قله آخر را به هم وصل کرد 

 .روندهای نزولی هم روش کار مشابه استمورد 
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