
www.hrahmani.irآموزش بورس، سرمایه گذاری و هوش مالی

تحلیل تکنیکال یا بنیادی

1

تــحلیل تــکنیکال یا بـنیادی

نویسنده:حسن رحمانی

رایــــگان
غـــیر قابـل فــروش



www.hrahmani.irآموزش بورس، سرمایه گذاری و هوش مالی

تحلیل تکنیکال یا بنیادی

2

 

تحلیل تکنیکال یا بنیادی؟

 

وب سایت جامع آموزش سرمایه گذاری و هوش مالی

 نویسنده:
ویراستار:

صفحه آرا و طرح جلد:
سال انتشار:

قیمت:
شابک:

 وب سایت:

ایمیل:

اینستاگرام:

 حسن رحمانی

زهرا جعفری
علی کمالـی
پاییز 96
رایگان
978-600-04-8915-1

www.hrahmani.ir
info@hrahmani.ir
Instagram.com/amoozeshbourse

 

به نام خـداوند جان و خرد



www.hrahmani.irآموزش بورس، سرمایه گذاری و هوش مالی

تحلیل تکنیکال یا بنیادی

3

 

مقدمه کتاب
اگــر بخواهیــم بازارهــای ســرمایه گــذاری در هــر کشــور را نــام ببریــم، مــی تــوان بــه بــازار مســکن، 

بانــک، بــازار طــا، بــازار ارز و بــازار بــورس اشــاره کــرد کــه در ایــن بیــن، بــازار ســرمایه یــا همــان 

بــازار بــورس یکــی از بهتریــن بازارهــای ســرمایه گــذاری در کشــور بــه شــمار مــی آیــد کــه در بیــن 

بازارهــای مذکــور، باالتریــن بازدهــی را در دو دهــه ی اخیــر بــه نــام خــود ثبــت کــرده اســت.  

بــازار بــورس، بــازاری اســت کــه در آن ســهام شــرکت هــا، اوراق مشــارکت، صکــوک و اســناد خزانــه 

ی دولتــی مــورد معاملــه قــرار مــی گیرنــد و مــردم مــی تواننــد بــا هــر ســرمایه ای، در بــزرگ تریــن یــا 

کوچــک تریــن واحدهــای اقتصــادی کشــور، شــریک شــوند و از ســود آن برخــوردار شــوند. 

عمــا بــورس تجلــی گاه حضــور مــردم در عرصــه ی اقتصــاد مــی باشــد و در حــال حاضــر قشــر قابــل 

توجهــی از مــردم در ایــن بــازار فعالیــت مــی کننــد. 

برای آشنایی با بازار بورس حتما به مقاله ی زیر مراجعه کنید:

اگر از شرکت کنندگان دوره ی آموزش بورس سایت یا از فعاالن بازار سرمایه هستید و حاال در 

انتخاب نوع تحلیل، تردید دارید؛ در این کتاب سعی کرده ام با تکیه بر دانش روز و تجربه ی 

چندین ساله ام در بازار سرمایه، بهترین راهکارها را خدمت شما خواننده ی محترم ارائه کنم.

راستی، انتهای کتاب هدیه تان فراموش نشود!

بورس چیست؟

https://goo.gl/ETtgh8
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از اینکه با انتشار این کتاب 

به ترویج دانش کمک می کنید

ازشما متشکرم

سایت آموزش بورس، سرمایه گذاری و هوش مالی

شما حق تغییر محتویات این 

کتاب الکترونیکی را ندارید

شما حق فروش این کتاب 

الکترونیکی را ندارید

شما می توانید این کتاب را در سایت یا شبکه ی اجتماعی به اشتراک بگذارید.

42 ساعت

زمانی که برای نوشتن، صفحه آرایی

آماده سازی و انتشار رایگان این کتاب صرف شده است.

30 دقیقه

حداکثر زمانی که برای مطالعه ی این کتاب صرف می کنید

شما می توانید یک نسخه از کتاب 

را برای خود چاپ کنید

شما می توانید این کتاب را به 

دیگران بدهید

www.hrahmani.ir
www.hrahmani.ir
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یکــی از مهم تریــن توانایی هــای هــر فــرد فعــال در بــازار ســرمایه، توانایــی تحلیــل مســائل مختلــف 

هســت. تحلیــل بــه معنــی بررســی و ریشــه یابی و درنهایــت نتیجه گیــری از مســائل مختلــف اســت و 

ــور  ــرده و به منظ ــی ک ــرمایه گذاری را بررس ــای س ــی فرصت ه ــد به خوب ــد بتوانن ــرمایه گذاران بای س

کســب ســود اقــدام بــه خریــد یــا فــروش ســهام نماینــد.

برای مثال با باال رفتن قیمت دالر، قیمت طا چه تغییری خواهد کرد؟

بــا توجــه بــه بودجــه ی انبســاطی دولــت، ســهام کــدام شــرکت ها بیشــترین پتانســیل افزایــش قیمــت 

ــت؟ را خواهد داش

ــرای  ــا ب ــت. م ــد داش ــی خواهی ــؤاالت، ابهامات ــن س ــه ای ــخ دادن ب ــرای پاس ــدای کار ب ــاً در ابت مطمئن

تســریع رونــد یادگیــری شــما بــه بیــان برخــی ازیــن روابــط در دوره ی رایــگان آمــوزش ســرمایه گذاری 

در بــورس می پردازیــم و شــما بــرای ثبت نــام در ایــن دوره کافــی اســت بــه ســایت  مراجعــه نمــوده 

و فــرم ثبت نــام رایــگان دوره ی آمــوزش بــورس را تکمیــل کنیــد و از مقــاالت هــوش مالــی و 

ــن  ــا در ای ــم قب ــر ه ــد و اگ ــتفاده بفرمایی ــود، اس ــی ش ــال م ــی دوره ارس ــه در ط ــرمایه گذاری ک س

دوره ثبــت نــام کــرده ایــد، متعاقبــا مقــاالت برایتــان ارســال خواهــد شــد.

به صــورت کلــی بــرای تحلیــل ســهام و طــا روش هــای مختلفــی وجــود دارد کــه بــه دودســته ی اصلــی 

تقســیم می شــوند. تحلیــل تکنیــکال و تحلیــل بنیــادی. اصطاحــاً بــه تحلیــل تکنیــکال، تحلیــل چــارت 

و بــه تحلیــل بنیــادی، تحلیــل فاندامنتــال گفتــه می شــود. بــه تلفیــق تحلیــل تکنیــکال و بنیــادی نیــز 

تحلیــل تکنوفاندامنتــال گفتــه می شــود.

یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای هــر فعــال بــازار ســرمایه پــس از آمــوزش دوره ی مقدماتــی بــورس، 

شما به عنوان یک سرمایه گذار باید آرام آرام 

با برخی از روابط حاکم بر بازارهای مالی نیز 

آشنا شوید.

تحلیل چیست

www.hrahmani.ir
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ــه ایــن دغدغــه  ــا بنیــادی هســت و در ایــن کتــاب قصــد داریــم، ب انتخــاب بیــن تحلیــل تکنیــکال ی

ــم. به صــورت کامــل پاســخ بدهی

ــی  ــه دوره ی کارشناس ــال ها ک ــذرد و در آن س ــال می گ ــن س ــی چندی ــای مال ــا بازاره ــنایی ام ب از آش

ــائل آن  ــرمایه و مس ــازار س ــه ب ــه روز ب ــه ام روزب ــدم، عاق ــت می گذران ــم و صنع ــگاه عل را در دانش

بیشــتر می شــد، عاقــه بــه ایــن بــازار منجــر بــه ایــن شــد کــه در آن ســال ها عمــده ی وقتــم را بــه 

یادگیــری ســرمایه گذاری در بــورس بپــردازم و باوجــود منابــع کــم آن دوران بــه دنبــال روشــی بــرای 

فعالیــت در بــورس باشــم.

ازیــن رو پــس از مدتــی جســت وجو در پــی آشــنایی بــا انــواع تحلیــل، بــا تحلیــل تکنیــکال و بنیــادی 

ــل  ــن تحلی ــاب بی ــن در انتخ ــزرگ م ــش ب ــرای تن ــه ای ب ــن مقدم ــازار ســرمایه آشــنا شــدم و ای در ب

تکنیــکال و بنیــادی بــود و حــاال در ایــن کتــاب ســعی دارم تــا بــا معرفــی ایــن دو روش، بتوانــم در 

انتخــاب بهتریــن راهــکار راهنمایــی کــرده و بــا برشــماری ویژگی هــای هــر یــک شــما بهریــن انتخــاب 

را داشــته باشــید. انتخابــی ســخت کــه به جرئــت حتــی فعــاالن حرفــه ای بــازار هــم جــواب مطمئنــی 

بــرای آن ندارنــد و ازایــن رو ایــن کتــاب را بــرای جلســه ی آخــر دوره ی رایــگان آمــوزش بــورس در 

نظــر گرفتــم.

چراکــه همیــن حــاال زمــان انتخــاب بیــن اســتفاده از هــر یــک از ایــن روش هاســت و مســیر فعالیــت 

حرفــه ای شــما در بــازار ســرمایه را مشــخص خواهــد کــرد، چراکــه منابــع اطاعاتــی شــما در صــورت 

انتخــاب هــر یــک بــا دیگــری تفــاوت فاحشــی خواهــد داشــت و اگــر بخواهیــد بــه تحلیــل به عنــوان 

ــاً انتخــاب هــر یــک از ایــن دو روش، مســیری متفــاوت از دیگــری را  یــک شــغل نــگاه کنیــد، مطمئن

بــرای شــما رقــم خواهــد زد.

ــی  ــات آت ــی اتفاق ــش بین ــکال به پی ــل تکنی ــتفاده از تحلی ــا اس ــه ب ــانی ک ــه کس ــرمایه ب ــازار س در ب

می پردازنــد، اصطاحــاً تحلیلگــر تکنیــکال و کســانی را کــه بــا اســتفاده از صورت هــای مالــی شــرکت 

ــد. ــال می نامن ــر فاندامنت ــد را تحلیلگ ــی می پردازن ــش بین ــادی به پی ــای اقتص ــا داده ه ی

ــت و  ــی اس ــای مال ــر بازاره ــول عم ــه ط ــری ب ــادی، درگی ــا بنی ــکال ب ــران تکنی ــن تحلیلگ ــاف بی اخت

تحلیل تکنیکال یا بنیادی
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ــد. تحلیلگــران  ــوع تحلیــل هــم دارن ــه ن ــن تحلیلگــران نقدهــای بســیاری ب ــاً هــر دســته از ای عمدت

فاندامنتــال، تکنیــکال را هنــر و تکنیکالیســت را نــه تحلیلگــر، بلکــه هنرمنــد می داننــد و تحلیلگــر 

ــد.  ــبت می ده ــردی نس ــرمایه گذاری پیرم ــه س ــت را ب ــار فاندامنتالیس ــز، رفت ــکال نی تکنی

ــا بنیــادی بــرای پیش بینــی و تحلیــل بازارهــای مالــی، ابزارهــای  هــر یــک از تحلیلگــران تکنیــکال ی

ــد، بخشــی همه چیــز را در نمودارهــای قیمت-حجــم می بیننــد و بخشــی  ــه کار می بندن متفاوتــی را ب

ــتباه  ــاری اش ــادی را رفت ــای اقتص ــه آماره ــی ب ــاد و بی توجه ــا اقتص ــهام ی ــار از س ــب اخب ــدم کس ع

می داننــد.

حــال مــا به عنــوان یــک ســرمایه گذار بــه کــدام ســمت حرکــت کنیــم و از کــدام تحلیــل بهــره ببریــم، 

تحلیــل تکنیــکال یــا بنیــادی بیــش از هــر چیــز بــه شــخصیت مــا برمی گــردد، شــخصیت های مختلــف 

بــا ریســک پذیری های متفاوتــی کــه دارنــد، هــر یــک بــرای رســیدن بــه اهــداف مالــی خــود، از روش 

متفاوتــی اســتفاده می کننــد.
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ــر  ــا ب ــام تصمیم گیری ه ــد و تم ــر را می زنن ــرف اول و آخ ــت ح ــای قیم ــکال نموداره ــل تکنی در تحلی

اســاس آن هــا گرفتــه مــی شــود. حتی ایــن تحلیلگــران معتقدنــد خبرهایی کــه هنوز منتشرنشــده اند 

در نمودارهایشــان دیــده مــی شــود و مــی تــوان پیــش از وقــوع، خبــر و اثــر آن بــر بــازار را پیــش 

بینــی کــرد.

در ایــن تصویــر، نمــودار قیمــت طــا را بــرای یــک ســال گذشــته بــه همــراه تحلیــل فنــی بــر روی آن 

می بینیــد:

 حــال کــه قــرار اســت همــه ی تصمیمــات بــا اســتفاده از نمــودار گرفتــه شــود، پــس بایــد زبــان تحلیــل 

نمودارهــا را دانســت و بــه دانــش فهــم زبــان نمودارهــا، تحلیــل تکنیــکال گفتــه مــی شــود.

تحلیل تکنیکال چیست

نمونه تحلیل طا
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تحلیــل نمودارهــا روش هــای متفاوتــی دارد، از تکنیــک پرایــس اکشــن و فیبوناچــی و کنــدل اســتیک 

هــای ژاپنــی و ایچیموکــو و الگوهــای هارمونیــک گرفتــه تــا تکنیــک هــای ســاده ی اســتفاده از خطــوط 

رونــد و اندیکاتورهــا.

ــرار  ــای، تک ــر مبن ــکال ب ــل تکنی ــاس تحلی ــه و اس پای

تاریــخ اســت. در ایــن تحلیــل انتظــار داریــم کــه هــر 

آنچــه درگذشــته اتفــاق افتــاده اســت، در آینــده 

نیــز اتفــاق بیفتــد. بــرای مثــال اگــر طــا بــر روی هــر 

اونــس هــزار و ســیصد دالر، بارهــا مــورد اســتقبال 

خریــداران قرارگرفتــه اســت، پــس احتمــاالً مجــدداً 

ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد. ازیــن رو بــرای پیش بینــی 

اتفاقــات آینــده، بــه رونــد گذشــته ی ســهم پرداختــه 

مــی شــود و بــا آشــنایی بــا گســتره ی وســعی از الگوهــا 

در دوره هــای مختلــف از هــر یــک ازیــن الگوهــا اســتفاده خواهیــد کــرد. 

بــرای مثــال اگــر درگذشــته ســهمی در محــدوده ی هــزار تومــان پــس از افــت بــه اینجــا، بــا افزایــش 

ــا  ــا اینکــه اگــر ســهمی مدتــی ب ــه رو شــده اســت، ایــن اتفــاق در هــم خواهــد افتــاد و ی تقاضــا روب

ــد مواجــه شــده و مســتعد افــت  ــا اشــباع خری ــاد رســید ب ــاالی هفت ــه ب ــوری ب نوســانات در اندیکات

قیمتــی هســت تمامــی ایــن الگــوی نشــاءت گرفتــه از گذشــته هســتند و انتظــار داریــم ایــن اتفاقــات 

بــرای مــا مجــدداً رخ بدهیــد. بــرای مثــال یکــی از بخش هــای تحلیــل تکنیــکال توجــه بــه خطــوط رونــد 

اســت. 

ــد اهمیــت باالیــی قبــل  ــه خطــوط رون ــه عقیــده ای مبــدع تحلیــل تکنیــکال اســت، ب آقــای داو کــه ب

هســتند. بــرای مثــال ابتــدا نمودارهــای خطــی را کشــیدند و متوجــه شــدند در نقــاط خاصــی قیمت هــا 

موردحمایــت و افــزاش تقاضــا قــرار می گیرنــد و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن خطــوط بارهــا موردتوجــه 

قرارگرفته انــد. بــرای خریــد و یــا فــروش بــه آن توجــه می کننــد و گاهــا پــس از هــزاران اشــتباه و 

معامــات ناموفــق و طــی یــک ســال بــه رونــد یــا سیســتمی معاماتــی خواهیــم رســید کــه منطبــق بــا 

مبنای تحلیل تکنیکال
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عایــق و مهــارت هــای مــا باشــد.

از بعــد زمانــی در تحلیــل تکنیــکال، دوره هــای کوتاه مــدت بیشــتر از بلندمــدت مطلــوب ســرمایه گذار 

ــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید. چراکــه تحلیلگــران تکنیــکال  اســت و بایــد در انتخــاب خــود ب

عمدتــا در دوره هــای روزانــه، ســهام یــا کاالهــا را موردبررســی قــرار می دهنــد و اگــر دیــد شــما در 

ــه ی  ــل پای ــوان تحلی ــکال به عن ــل تکنی ســرمایه گذاری به صــورت بلندمــدت اســت، در انتخــاب تحلی

خــود تجدیدنظــر کنیــد، چراکــه شــما تــا انتخــاب به عنــوان یــک تحلیلگــر تکنیــکال و انتخــاب ابزارهــای 

مطلــوب نیــاز بــه تجربــه و مهــم تــر از آن، عاقــه ی باالیــی داریــد.

در  ازایــن رو  و  هســتند  نمودارهــا  اطاعاتی شــان،  منبــع  تنهــا  ازآنجاکــه  تکنیــکال  تحلیلگــران 

تایم هــای مشــخص، مــداوم نمودارهــا را رصــد مــی کننــد و برخــاف تحلیلگــران بنیــادی، روش هــای 

ســرمایه گذاری کوتاه مــدت، بخــش عمــده ای از معامــات آن هــا را شــکل مــی دهــد. آن هــا هیــچ گاه 

ــا اســتفاده از  ــه ب ــال آن هســتند ک ــه دنب ــا ب ــک شــرکت نیســتند و تنه ــن ارزش ی ــال تخمی ــه دنب ب

الگوهــای گذشــته، رونــد آینــده را تخمیــن بزننــد و هدفشــان از تحلیــل، بــرآورد نیروهــای عرضــه 

و تقاضــا اســت.

منابع اطاعاتی تحلیلگر تکنیکال

شما می توانید برای آشنایی با تحلیل تکنیکال از 

سایت های زیر استفاده کنید:

www.rahavard360.com

www.tradingview.com

 www.investing.com

www.cleartrade.com
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همچنیــن می توانیــد بــرای افزایــش قــدرت 

ــران  ــایر تحلیلگ ــل س ــود از تحلی ــل خ تحلی

چراکــه  کنیــد،  اســتفاده  نیــز  تکنیــکال 

ــل  ــوزش تحلی ــای آم ــن راه ه ــی از بهتری یک

تکنیــکال، بررســی تحلیــل ســایر تحلیلگران 

ــت  ــا دق ــه تحلیل ه ــت ب ــی اس ــت و کاف اس

مدنظــر  را  روندهــا  جزءبه جــزء  و  کنیــد 

ــید. ــته باش داش

ماهیــت  خاطــر  بــه  تکنیــکال  تحلیلگــران 

ــد و بدیهــی اســت کــه معامــات  ــا ریســک-پذیری باالتــری دارن کوتاه مــدت معاماتشــان، عمدت

روزانــه ی بیشــتری نســبت بــه تحلیلگــران بنیــادی داشــته باشــند. ازیــن رو پــس از آشــنایی بــا 

ــت. ــم داش ــک پذیری را خواهی ــنجش ریس ــون س ــادی، آزم ــل بنی تحلی

حال به تحلیل بنیادی می پردازیم:

یکــی دیگــر از روش هــای تحلیــل، بــرای ســرمایه گذاری در بــورس یــا بازارهــای مالــی، تحلیــل 

ــاد  ــر روی بنی ــد، تمــام تمرکزمــان ب ــن تحلیــل برمی آی ــام ای ــادی هســت، همان طــور کــه از ن بنی

ــن ارزش  ــال تعیی ــه دنب ــهم ب ــدت س ــد کوتاه م ــن رون ــای تخمی ــت و به ج ــرکت اس ــه ی ش و ریش

ــی  ــل بررس ــن تحلی ــم را در ای ــا آیت ــور ده ه ــن منظ ــتیم و بدی ــر روی آن هس ــرمایه گذاری ب س

ــر اشــاره کــرد: ــه ســؤاالت زی ــال ب ــرای مث ــوان ب ــه ی آن هــا می ت ــم کــه ازجمل می کنی

      شرکت تاکنون چه رشدی داشته است؟

      نسبت فروش شرکت به ارزش بازار شرکت چقدر است؟

      آیا شرکت از تورم عمومی جامعه تأثیر می پذیرد یا خیر؟

      سیاست های مدیرعامل آن در حوزه های مختلف به چه صورت است؟

و ده هــا آیتم هــای تأثیرگــذار بــر شــرکت را در ایــن مــدل از تحلیــل موردبررســی قــرار مــی دهیــم 

تحلیل بنیادی چیست
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ــر  ــا، نظی ــر روی کااله ــرمایه گذاری ب ــا در س ــیم. ی ــته باش ــرمایه گذاری داش ــی از ارزش س ــا تخمین ت

طــا، مــس، نفــت و غیــره نیــز بــه اطاعــات مختلفــی پرداختــه می شــود. بــرای مثــال:

      حجم منابع قطعی ازین کاال در کره ی زمین چه مقدار است؟

      هزینه ی استخراج و فرآوری آنچه میزان است؟

      کشورهای تولیدکننده و کشورهای مصرف کننده ی آن کدام کشورها هستند؟

بررســی جریــان عرضــه و تقاضــای کاال و رشــد اقتصــادی جهانــی و هــر چــه کــه در تعییــن ارزش یــک 

کاال بــرای مــا کمــک می کنــد.

در تحلیــل بنیــادی، تحلیلگــر هماننــد تحلیــل تکنیــکال بــا توجــه بــه گذشــته ی شــرکت و تخمیــن رونــد 

آینــده، بــه ارزش گــذاری آن مجموعــه می پــردازد. بــرای مثــال شــرکتی کــه تاکنــون ســاالنه فروشــی 

نــود میلیــارد تومانــی داشــته اســت، هم اکنــون چــه ارزشــی دارد.

ــه  ــرض ک ــن ف ــا ای ــی ب ــود ول ــه می ش ــته توج ــه گذش ــل، ب ــردوی روش تحلی ــیر در ه ــن تفاس ــا ای ب

تحلیلگــر بنیــادی نیم نگاهــی بــه اتفاقــات آینــده نیــز دارد. بعضــاً در تحلیل هــای بنیــادی، اثــر 

سیاســت های دولــت و اتفاقــات جهانــی نیــز در تحلیــل مؤثــر خواهــد بــود، امــا ایــن ســنجه ای بــرای 

ــت. ــخصیت شماس ــم ش ــت و مه ــکال نیس ــل تکنی ــودن تحلی ــر ب بهت

یکــی از بهتریــن منابــع بــرای رســیدن بــه پاســخ ایــن پرســش هــا، روزنامــه هــا و ســایت 

هــای اقتصــادی مــی باشــند. البتــه مــا در دوره ی آمــوزش ســرمایه گــذاری در بــورس 

ــن دوره و  ــام در ای ــت ن ــم و ثب ــرده ای ــه ک ــما تهی ــرای ش ــکات را ب ــن ن ــه ای از ای خاص

مطالعــه ی مقــاالت ســایت مــی توانیــد اطاعــات مفیــدی در ایــن زمینــه کســب کنیــد.

توصیه های کلیدی
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ــا ارزش گــذاری  ــا تکنیــک هــای ارزش گــذاری ســهام یــک شــرکت ی ــادی، آشــنایی ب در تحلیــل بنی

یــک کاال، اهمیــت بســیار باالیــی دارد. در اینجــا تنهــا بــا علــم ریاضیــات طــرف هســتیم و فرمــول هــای 

قیمــت گــذاری همه چیــز را تعییــن مــی کننــد و ازیــن رو بــرای ایــن تحلیــل بــه برخــی از علــوم نیــاز 

داریــم. تحلیلگــر بنیــادی بایــد اصــول حســابداری را به خوبــی فراگرفتــه باشــد و بــا تســلط نســبی بــر 

روی اســتانداردهای حســابداری، بــه تجزیه وتحلیــل صــورت هــای مالــی شــرکت بپــردازد.

شــرکت هــا در ســال، چهــار بــار در دوره هــای ســه ماهه صورت هــای عملکــرد خــود را ارائــه 

می دهنــد. ایــن صورت هــای مالــی شــامل: ترازنامــه، صــورت ســود و زیــان و صــورت جریــان وجــوه 

نقــد می باشــند. عمــاً خــوراک تحلیلــی یــک تحلیلگــر فاندامنتــال ازیــن صورت هــای مالــی بــه دســت 

می آیــد. همچنیــن شــرکت ها عــاوه بــر ارائــه ی صورت هــای مالــی ســه ماهه ی خــود، اقــدام بــه 

ــرکت از  ــت ش ــی مدیری ــه پیش بین ــد ک ــالیانه می نماین ــود س ــی س ــای پیش بین ــزارش ه ــه ی گ ارائ

ــد. ــان می ده ــالیانه را نش ــود س س

تحلیلگــران فاندامنتــال بــا اســتفاده از ایــن ابزارهــا بــه تجزیه وتحلیــل صورت هــای مالــی شــرکت ها 

می پردازنــد. بــرای مثــال بــرای یــک تحلیلگــر مهــم اســت کــه بدانــد:

ــا شــرکت  ــا مشــکل فــروش اســت ی ــک شــرکت چیســت؟ آی ــل رشــد موجودی هــای کاالی ی       دلی

ــان  ــل دیگــر در می ــا دالی ــرده اســت ی ــه ی محصــول خــودداری ک ــور افزایــش قیمــت، از ارائ به منظ

اســت.

      سود خالص شرکت بر چه اساسی در سال های اخیر کاهش داشته است؟

      این شرکت از رشد نرخ ارز چه تأثیری می پذیرد؟

و بســیاری از ســؤاالت کــه تنهــا بــا تجزیه وتحلیــل صورت هــای مالــی می تــوان پاســخ آن هــا را یافــت 

و ازیــن رو آشــنایی و تســلط نســبی بــر علــم حســابداری بــرای یــک تحلیلگــر بنیــادی شــرط اســت. 

ــا رویه هــا  ــا آشــنایی ب ــه اصــول حســابداری نیســت و تنه ــه تســلط کامــل ب ــازی ب البتــه در اینجــا نی

ــد. ــت می کن کفای

ــه  ــا توجــه ب ــد فــروش، ســود و عملیــات شــرکت هــا بســیار مهــم اســت و ب در تحلیــل بنیــادی، رون

ویژگی های تحلیل گر بنیادی
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نظیــر  از سیســتم های معاماتــی  ویژگــی هــای شــخصیتی 

کانســلیم مــی تــوان اســتفاده کــرد. همچنیــن گاهــی اوقــات 

بــرای کســب اطاعــات از شــرکت نیــاز بــه حضــور در شــرکت 

و ماقــات بــا مســئولین شــرکت در خصــوص امــکان، احســاس 

مــی شــود.

تــا اینجــا ســعی شــد اطاعاتــی کلــی در خصــوص انــواع تحلیــل 

بــه شــما ارائــه شــود و حــال بــه مزایــا و معایــب تحلیــل 

ــم: ــی پردازی ــکال م تکنی

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

مزایا و معایب تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی

دوره ی آموزش کوتاه

ضریب پایین تر خطاهای تحلیلی

مدل یکسان تحلیل

ریسک پایین تر

دوره های سرمایه گذاری

دوره های سرمایه گذاری

وجود منابع زیاد

وجود منابع زیاد

ریسک باالتر

ریسک باالتر

عدم کاربرد در سهام شرکت های کوچک

آشنایی با حسابداری و دروس دانشگاهی

ضریب باالتر خطاهای تحلیلی

نیاز به تخصص بیشتر درزمینه مالی

ابزارهای تحلیلی گوناگون و زیاد

وقت گیر بودن

مزایا

مزایا

معایب

معایب



www.hrahmani.irآموزش بورس، سرمایه گذاری و هوش مالی

تحلیل تکنیکال یا بنیادی

16

ــا توجــه بــه اطاعاتــی کــه از انــواع تحلیــل کســب کردیــد، بایــد در ابتــدا بیــن یکــی از ایــن  حــال ب

ــه  ــد و صدالبت ــه بدهی ــان را ادام ــی خودت ــیر مطالعات ــا، س ــر آن مبن ــرده و ب ــاب ک دو روش را انتخ

ــود. ــراه شــما خواهــد ب ــن مســیر هم ــورس در ای ــوزش ب ــه ی آم مجموع

ــرای  ــر ریســک پذیری ب ــا ویژگی هــای شــخصیتی نظی ــل ب ــوع تحلی ــه رابطــه ی مســتقیم، ن ــا توجــه ب ب

ــه  ــه ب ــا مراجع ــه ب ــت ک ــده اس ــر گرفته ش ــه در نظ ــوان هدی ــک پذیری به عن ــون ریس ــک آزم ــما ی ش

ــد: ــون پاســخ بدهی ــن آزم ــه ای ــد ب ــر می توانی آدرس زی

شــما  آزمون هــا،  ایــن  از  اســتفاده  بــا 

ــا، در  ــج آزمون ه ــاع از نتای ــد بااط می توانی

انتخــاب روش بــرای اهــداف مالــی خودتان، 

مســیر مناســب تری را انتخــاب کنیــد.

ــه  ــت ب ــی اس ــت کاف ــن تس ــام ای ــرای انج ب

ــد: ــه بفرمایی ــر مراجع ــک زی لین

لینک تست ریسک پذیری

شــما بــا تکمیــل آزمــون، مــی توانیــد نتیجــه 

ــا  ــد و ب ــر بیابی ــطور زی ــود را در س ی کار خ

ــادی و  ــل بنی ــه از تحلی ــه آن چــه ک توجــه ب

تحلیــل تکنیــکال فــرا گرفتیــد، مســیر فعالیــت خــود را مشــخص کنیــد.

تحلیل ریسک پذیری
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بــه تصویــر زیــر دقــت کنیــد. ایــن تصویــر، دایــره ای ســیاه را نشــان مــی دهــد کــه درون دایــره ای 

ســفید قــرار دارد و دایــره ای ســفید کــه درون دایرهــای ســیاه قــرار دارد. 

یین و یانگ

تحلیل تکنوفاندامنتال

منظــور ایــن اســت کــه در هــر چیــزی در دنیــا، متضــادی وجــود دارد و هیــچ چیــزی صــد درصــد ســفید 

یــا صــد درصــد ســیاه نیســت؛ ســیاهی یــا ســفیدی مطلــق را تنهــا در فیلــم هــای تلویزیونــی مــی تــوان 

دید. 

ییــن و یانــگ در فلســفه ی چینــی، چیزهــای متضــاد در جهــان هســتی را نشــان مــی دهنــد. ماننــد 

ــزی  ــن اســت کــه هیچ چی ــر ای ــاور ب ــن فلســفه، ب ــاط قــوت و نقــاط ضعــف. در ای ــا نق ــدی ی ــی و ب خوب

صــد درصــد ســیاه یــا صــد درصــد ســفید نیســت و همــه ی ایــن هــا در دایــره ی طبیعــت در کنــار 

هــم قــرار دارنــد. 

در عمــل ییــن و یانــگ نشــان دهنــده ی ســازگاری و همزیســتی نیروهــای متضــاد اســت و هــدف ازیــن 
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تصویــر آن اســت کــه شــما بــاور داشــته باشــید کــه هیچ چیــزی مطلقــاً بــد نیســت و حتــی نقــاط ضعــف 

و قــوت هــم ازیــن قاعــده پیــروی می کننــد و چه بســا نقــاط ضعفــی کــه می تواننــد در آینــده بــه نقــاط 

قــوت تبدیل شــوند.

ــدل  ــی از دو م ــوان یک ــی ت ــت و مطمئنانم ــادق اس ــم ص ــف ه ــای مختل ــورد تحلیل ه ــم در م ــن مه ای

تحلیــل را توصیــه کــرد و آن را مطلقــاً خــوب یــا مطلقــاً بــد تصــور کــرد، چراکــه تلفیــق ایــن دو مــدل 

ــی را در پیــش داشــته باشــد.  ــج خوب ــد نتای ــل می توان از تحلی

بــه تلفیــق دو روش تحلیــل تکنیــکال و تحلیــل فاندامنتــال، اصطاحــاً تحلیــل تکنوفاندامنتــال 

ــا کاال ابتــدا در رویکــرد بنیــادی موردبررســی قــرار می گیــرد و  می گوینــد. در ایــن تحلیــل، ســهم ی

ســپس نقــاط ورود و خــروج توســط تحلیــل تکنیــکال مشــخص می شــود. بــا ایــن تفاســیر شــما ســه راه 

ــازار کاال یــا ســهام در پیــش روداریــد. بــرای موفقیــت در تحلیــل ب

پــس بایــد در رویکــرد خودتــان تعــادل داشــته باشــید و ابتــدا بــر اســاس عاقــه و ســپس بــر مبنــای 

شــخصیت ریســک پذیری خــود، بهتریــن مســیر را انتخــاب نمــوده و همیشــه تصویــر ییــن و یانــگ را 

در خاطــر خــود داشــته باشــید، چراکــه هیچ چیــزی مطلــق نخواهــد بــود و در ایــن راه توصیــه می کنــم، 

ــادی کنیــد،  ــواع تحلیل هــای تکنیــکال و بنی ــه یادگیــری یکــی از ان ــای عاقــه شــروع ب ــر مبن ابتــدا ب

ســپس بــر مبنــای نیــاز خودتــان، بــه یادگیــری نــوع دیگــر تحلیــل بپردازیــد و ســعی کنیــد از تکنیــک 

هــای هــردوی ایــن روش هــا، در تحلیل هــای خودتــان اســتفاده کنیــد.
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اقدامک بسیار مهم
ــا  ــل ه ــی از تحلی ــری یک ــورد یادگی ــاال در م ــن ح ــا همی لطف
تصمیــم گیــری کنیــد و دالیــل خودتــون رو بــرای اون تصمیــم 

ــر بنویســید. در ســطرهای زی

ــایت در  ــن س ــای ای ــد از آموزش ه ــکال، می توانی ــل تکنی ــوص تحلی ــات در خص ــب اطاع ــرای کس ب

آپــارات اســتفاده کنیــد و کتــاب جــان مورفــی را نیــز به عنــوان یــک منبــع مطالعاتــی، مــی توانــد در 

یادگیــری شــما موثــر باشــد.

بــرای کســب اطاعــات در خصــوص تحلیــل بنیــادی، مقــاالت تحلیــل بنیــادی از ســایت آمــوزش بورس، 

ســرمایه گــذاری و هــوش مالــی را همــراه بــا تحلیــل هــای ســایت هایــی کــه در جلســه ی پنجــم دوره 

ــی، نوشــته ی  ــاب حســابداری مال ــه شــده را مطالعــه بفرماییــد. کت ــه شــما ارائ ــورس ب ی آمــوزش ب

دکتــر نــوروش هــم در فهــم مفاهیــم ابتدایــی مالــی، موثــر خواهــد بــود. 

برای دریافت هدیه صفحه ی بعد را مطالعه کنید

www.hrahmani.ir
https://www.aparat.com/amoozeshbourse
https://www.aparat.com/amoozeshbourse
www.hrahmani.ir
https://goo.gl/fSdMgv
https://goo.gl/fSdMgv
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لطفا همین حاال برای دریافت هدیه ی خودتون به لینک زیر مراجعه کنید.

هدیه

می خواهم هدیه ام را دریافت کنم

http://hrahmani.ir/gift
http://hrahmani.ir/gift/
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ــی هســتم. مشــاور ســرمایه گــذاری، تحلیلگــر و  حســن رحمان
ــازار ســرمایه. فعــال ب

بیــش از پنــج ســال اســت کــه در حــوزه ی اقتصــاد در رســانه 
ــال 1390 در  ــم و از س ــی زن ــم م ــور قل ــادی کش ــای اقتص ه

ــم. ــازار ســرمایه ی  فعالیــت مــی کن ب
ــه ی مشــاوره  ــه ارائ ــوان مشــاور ب ــه عن ــز ب در حــال حاضــر نی
در زمینــه ی ســرمایه گــذاری در بازارهــای مالــی مــی پــردازم 
و هــم اکنــون بــا برخــی از شــرکت هــای بــزرگ دولتــی و 

خصوصــی همــکاری دارم. 
تجربیــات چندیــن ســال فعالیــت در بــازار ســرمایه و مشــاوره 
بــه نهادهــای اقتصــادی بــرای مــن پشــتوانه ای بــرای راه 
انــدازی وبســایت »آمــوزش بــورس، ســرمایه گــذاری و هــوش 
ــوای  ــی« شــد. وبســایتی کــه در آن هــدف مــن تولیــد محت مال
آموزشــی و ارائــه ی مقــاالت کاربــردی در جهــت کمــک بــه 

ــد.  ــی باش ــا م ــر دنی ــان سراس ــخصی ایرانی ــی ش ــود مال بهب
بــی شــک ســرمایه گــذاری مناســب، مطلوبیــت باالتــری بــرای مــا 

در زندگــی خواهد داشــت.
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