
 

 

                       

گپ قیمتی چیست؟ شکاف های روی نمودار قیمت و 
 هاتفسیر آن

ای غیرمعمول کنید، گاهی ممکن است که مسئلهوقتی نمودار سهام مختلف را بررسی می

تان را جلب کند. مثال ممکن است در یک مقطع زمانی، ببینید که هیچ اثری از قیمت توجه

خورد. این شکاف در روی نمودار نیست و شکافی در روند نوسانات قیمت به چشم می

ی این مقاله شود که انواع مختلفی هم دارد. با مطالعهمیبورس با نام گپ قیمت شناخته 

شوید که منظور از گپ قیمتی چیست و چرا چنین شکاف هایی متوجه می اخبار بورس از

وجود  آیند. ممکن است دالیلی مثل افزایش سرمایه باعث بهدر نمودار سهام به وجود می

آمدن گپ قیمتی شده باشند. اما باقی دالیل چه هستند؟ پاسخ سواالتی از این قبیل را در 

 .کنیدی مقاله پیدا میادامه
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 هاکاف های روی نمودار قیمت و تفسیر آنقیمتی چیست؟ ش پگ 1

 ؟چیستگپ قیمتی 

در انگلیسی به  Gap ی گپاول از همه برویم سراغ تعریف اینکه گپ یا شکاف قیمتی چیست. واژه
بینیم ای میهای قیمت فاصلهها یا میلهمعنای شکاف است. وقتی که در یک مقطع زمانی بین کندل

فهمیم که در آن نقطه گپ قیمت داریم. این شکاف به دنبال و آن قسمت از نمودار خالی است، می
معنای این اصطالح را  کند کهشود. تصویر زیر بهتر کمک میهای ناگهانی قیمت ایجاد میجهش

 .ای وجود داردبینید که بین دو کندلی که در تصویر مشخص شده است چه فاصلهمتوجه شوید. می

 
ی معامالتی تر: تفاوت قیمت پایانی روز گذشته و قیمت ابتدایی در روز یا جلسهو حاال تعریفی دقیق

ای شود. در این فاصله و در طول این شکاف اصال معاملهبعدی در یک سهم گپ قیمتی نامیده می
 .شود آن ناحیه از نمودار خالی بماندشود. همین خرید و فروش نکردن باعث میمیانجام ن

ی ضعف است ولی در روند صعودی این مسئله به بینیم نشانهوقتی در روند نزولی گپ قیمتی می
توانیم گپ قیمتی را شود. معموال در نمودارهای روزانه است که میی استحکام روند تلقی میمنزله

توان چنین اتفاقی را مشاهده های باالتر مثل هفتگی و ماهیانه هم می تایم فریم هر چند درببینیم. 
 .کرد
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 هاکاف های روی نمودار قیمت و تفسیر آنقیمتی چیست؟ ش پگ 2

 پر شدن گپ یعنی چه؟
ه وجود گپ قیمتی اتفاق مهمی است اما دلیل اهمیت آن چیست؟ یک قانون نانوشته در این بار

افتد، اما شود. درست است که این اتفاق همیشه نمیگوید شکاف قیمت همیشه پر میدارد که می
افتد و سپس طور است. باید ببینیم گپ قیمت در کجا و در چه موقعی اتفاق میاکثر مواقع همین

ست. یعنی ی خالی اشرایط را با توجه به آن بسنجیم. پر شدن گپ قیمت به معنای جبران آن ناحیه
گردد. این مسئله شود و قیمت دوباره به سطوح قبلی برمیدر بلندمدت شکاف قیمت جبران می

 .داران معنادار باشدتواند برای سهاممی

 گپ قیمتی صعودی و نزولی

بندی اصلی در مورد گپ قیمتی داشته باشیم، باید آن را به دو به طور کلی اگر بخواهیم یک دسته
جدید از قیمت پایانی کندل  کندل ولی تقسیم کنیم. در گپ صعودی قیمت اولیهگروه صعودی و نز

قبلی بیشتر است. به بیان دیگر نموداری را تصور کنید که در آن قیمت به سمت باال جهش داشته 
گویند. به عنوان یک نشانه این را یا گپ باال هم می Up Gap آناست. این گپ صعودی است و به 

ی معامالتی، از بیشترین قیمت روز گذشته ترین قیمت در پایان جلسهها، پایینبدانید که در این گپ
 .هم باالتر است

مثال ممکن است بعد از پایان جلسه معامالتی، خبری در مورد یک سهم منتشر شود که از افزایش 
هم  صف خرید دهد. در این شرایط مردم برای خرید این سهم حتی حاضرند دردرآمد آن اطالع می

ند. این افزایش تقاضا افزایش قیمت را با خودش به همراه دارد. پس قیمت سهام از منتظر بمان
 .بیشترین قیمت در روز قبل هم باالتر خواهد بود

تر در طرف دیگر گپ نزولی را داریم. وقتی که قیمت اولیه کندل جدید از قیمت پایانی کندل قبلی کم
 ن شرایط باعث ایجاد گپ قیمتی پایین یافهمیم که قیمت کاهش پیدا کرده است. ایباشد، می

Down Gap  شود. در این حالت شرایط کامال برعکس مثالی است که در باال توضیح دادیم. وقتی می
ترین قیمت روز قبل حرکت قیمت به سمت پایین باشد، قیمت شروع معامالت امروز حتی از پایین

توانیم گپ قیمت ی رو به باال یا پایین میهای پرشهم کمتر خواهد بود. خیلی راحت و با مشاهده
 .را روی نمودار سهام در بازار بورس مشاهده کنیم

 انواع گپ قیمتی در بورس ایران
کنیم تا ببینیم ای هم به دالیل ایجاد این شکاف میدانیم گپ قیمتی چیست، اشارهحاال که دیگر می

های مختلفی رخ بدهد که شوند. گپ قیمتی ممکن است به خاطر اتفاقاین فواصل چرا ایجاد می
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 هاکاف های روی نمودار قیمت و تفسیر آنقیمتی چیست؟ ش پگ 3

ترین مهم توانید چند مورد ازتوانند در داخل یا خارج از شرکت به وقوع بپیوندند. در ادامه میمی
 :شوند بخوانیدعواملی را که منجر به ایجاد گپ قیمت می

 افزایش سرمایه 
 پرداخت سود نقدی 
 اخبار مختلف 
 بسته شدن نماد به مدت طوالنی 

 .شوندث ایجاد شکاف قیمتی در بورس ایران میترین دالیلی هستند که باعاین چهار مورد از مهم

 گپ قیمتی افزایش سرمایه

ترین گپ قیمت شاید همین گپ افزایش سرمایه باشد. البته باید این حقیقت را هم بیان کرد مهم
کنند. چون شکافی که در این حالت در ها معموال خیلی از این گپ استقبال نمیکه تکنیکالیست

نیست. افزایش سرمایه باعث تغییر  عرضه و تقاضا افتد به خاطر روند طبیعینمودار سهم اتفاق می
شود. بعد از انجام این فرآیند شرکت باید سهام جدیدی را منتشر کند در تعداد سهام یک شرکت می

 .اش را تامین کندتواند منابع مالیران بدهد. در این صورت است که میداو به سهام

طور تصور زنیم تا بهتر متوجه شویم که گپ قیمتی افزایش سرمایه چیست. اینحاال یک مثال می
ناموت خریده است. شرکت افزایش  ۱,۵۰۰سهم از یک شرکت را در قیمت  ۲۰۰کنید که یک نفر 

عدد  ۲۰۰داری که قبال شود. یعنی سهامپس تعداد سهام هم دوبرابر میدهد. درصدی می ۱۰۰سرمایه 
سهم دارد. خب طبیعی است که قیمت هم باید نصف شود تا دارایی  ۴۰۰سهم داشته است، االن 

تومانی داشته و  ۱,۵۰۰تا سهم  ۲۰۰این فرد قبل و بعد از افزایش سرمایه تفاوتی نکند. یعنی قبال 
نی دارد. پس در اینجا فقط افزایش عددی داریم نه ارزشی. وقتی این فرایند توما ۷۵۰سهم  ۴۰۰االن 

 .توانیم گپ قیمتی را روی نمودار ببینیمافتد میاتفاق می

افتد. ای است که در این شرایط اتفاق میباالتر در مورد پر شدن گپ حرف زدیم. این همان مسئله
 .کند تا این گپ قیمتی را پر کندتالشش را می یعنی یک شرکت بورسی بعد از افزایش سرمایه تمام

 مدت زمان پر شدن گپ قیمتی افزایش سرمایه

خواهند ها میمانند تا گپ قیمتی پر شود. اما آنخرند، منتظر میداران چنین سهمی را میوقتی سهام
بدانند چقدر باید صبر کنند تا این اتفاق بیفتد. به طور کلی پر شدن گپ قیمتی افزایش سرمایه به 

توانند سوابق افزایش یداران مداران از سهم بستگی دارد. سهامروند کلی بازار و میزان استقبال سهام
ها یک بینش کلی در مورد روند افزایش سرمایه های قبلی شرکت را بررسی کنند. این کار به آنسرمایه

دهد. مثال شاید گپ قیمتی قبلی که ناشی از افزایش سرمایه بوده است، پس از در آن شرکت می
د ممکن است تصمیم بگیرد قبل بیندار وقتی این وضعیت را میمدتی طوالنی پر شده باشد. سهام
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 هاکاف های روی نمودار قیمت و تفسیر آنقیمتی چیست؟ ش پگ 4

از افزایش سرمایه سهامش را بفروشد و از سهم خارج شود. یا ممکن است با دید بلندمدت سهام 
 .را نگه دارد و در افزایش سرمایه شرکت کند تا از پر شدن گپ سود کند

 گپ قیمتی پرداخت سود
. این سود در انتهای هر شود، پرداخت سود نقدی استدلیل دیگری که باعث ایجاد گپ قیمت می

افتد ارزش سهم هم به همان اندازه شود. وقتی این اتفاق میداران پرداخت میسال مالی به سهام
شود، یک گپ بازگشایی می مجمع شود وقتی سهم پس از جلسهشود. این مسئله باعث میکم می

 .قیمتی در نمودار آن مشاهده شود

نیست که لزوما قیمت بعد از افزایش سرمایه کم شود.  طورالبته این را بدانید که همیشه این
شود دامنه نوسانش محدودیت ندارد. خیلی از وقتی سهم بعد از برگزاری مجمع بازگشایی می

شود. مخصوصا اگر سود عد است، سهم در قیمتی باالتر بازگشایی میها که شرایط بازار مساوقت
 .تر استنقدی کم باشد و تقاضا در بازار زیاد باشد، وقوع چنین اتفاقی محتمل

 گپ قیمتی در پی اخبار مختلف

آیند و به شکل اتوماتیک هااشاره کردیم، در پی دالیل عملکردی به وجود میدو گپی که در باال به آن
های دیگری هم داریم که به دلیل روند طبیعی عرضه و ها گپپیوندند. اما به جز اینقوع میبه و

شوند. یکی از این موارد، گپ قیمتی است که با انتشار اخبار مختلف در سهام ایجاد تقاضا ایجاد می
از انتشار  باشد. بعد فشای اطالعات با اهمیت گروه الف و باتواند چیزی مثل شود. این اخبار میمی

تواند کاهش یا افزایش عرضه و تقاضا شود و مثبت یا منفی بودن خبر میاین خبر، سهم بسته می
توان فهمید که پس از این اتفاق، گپ قیمتی هم در نمودار مشاهده را به دنبال داشته باشد. پس می

 .شودمی

بعد از این خبر سهم بسته فروش زمینش منتشر کند.   مثال ممکن است یک شرکت، اخباری مبنی بر
شود. فرض کنید فروش این زمین باعث شود که سود شرکت و برای مدتی معامالت آن متوقف می

شود، این اخبار زیاد شود. وقتی سهم بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می ٪۵۰ی به اندازه
شود. االتری بازگشایی میهای بمثبت با افزایش تقاضا همراه خواهد بود. در نتیجه سهم در قیمت

 .شوداین مسئله موجب ایجاد یک شکاف یا گپ قیمتی صعودی در سهم می

 گپ قیمتی به دلیل بسته بودن نماد به مدت طوالنی

گاهی هم ممکن است اصال خبر خاصی نباشد ولی گپ قیمتی ایجاد شود. چطور؟ مثال فرض کنید 
ریزش  شاخص کل اشد. فرض کنید در این مدتیک سهم بنا به هر دلیلی به مدت طوالنی بسته ب

شود، برای همراهی با شرایط بازار ریزش زیادی داشته باشد. در این شرایط وقتی سهم بازگشایی می
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های خص هماهنگ شود. یا به طور معکوس ممکن است شرکتکند تا با حرکت شارا تجربه می
گروه آن سهم رشدی چند درصدی داشته باشند. در این صورت بعد از بازگشایی، شاهد گپ قیمتی هم

ای از از همین هستیم که به دلیل افزایش تقاضا ایجاد شده است. تصویری که در باال دیدید نمونه
ه بسته بود و موقع باز شدن جهشی رو به باال در نمودارش شکاف قیمتی است. سهم به مدت دو ما

 .ایجاد شد

 نمودار تعدیل شده و گپ قیمتی در بورس

است.  نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده یکی از مسائلی که با گپ قیمتی ارتباط تنگاتنگی دارد،
شود. اما اشتباه است. ممکن است فکر کنید که در نمودار تعدیل شده اصال گپ قیمتی دیده نمی

دهد چه در نمودار تعدیل شده و چه در نمودار آوریم که به شما نشان میدو مثال در ادامه می
 .تعدیل نشده شاهد گپ قیمتی هستیم

 
نمودار باال تعدیل نشده است و گپ قیمتی هم در آن مشخص شده است. اما نمودار پایینی، نمودار 

 .همان سهم است در همان بازه
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کنید دلیل چنان روی نمودار وجود دارد. فکر میها همبینید که حتی بعد از تعدیل هم یکی از گپمی

باقی ماندن گپ قیمتی دوم روی نمودار چیست؟ گپ اولی در سمت چپ، گپ ناشی از افزایش 
وتقاضا ایجاد شده است. مثال ممکن   سرمایه بوده است. اما گپ دومی به دلیل روند طبیعی عرضه

   .است یک خبر خوب در سهم باعث شده باشد که تقاضا در سهم افزایش پیدا کرده باشد

روند. اما پس گپ های قیمتی که ناشی از عملکرد شرکت باشند در نمودار تعدیل شده از بین می
چنان در نمودار تعدیل شده گپ هایی که به دلیل عرضه و تقاضای طبیعی به وجود آمده باشند هم

ای دارد؟ گفتیم که گپ قیمتی ناشی از افزایش خواهند ماند. اما این مسئله چه فایدههم باقی 
گران قابل توجه نیست. پس این افراد به سراغ نمودارهای تعدیل شده سرمایه معموال برای تحلیل

 .روندمی

تقاضا تان پیش بیاید که بعد از افزایش سرمایه هم شاهد تغییر حجم عرضه و شاید این سوال برای
هستیم. پس تفاوت در چیست؟ کامال درست است. یعنی وقتی سهم پس از افزایش سرمایه یا 

کنیم. اما دلیل اصلی شود باز هم تغییر در عرضه و تقاضا را مشاهده میسود نقدی بازگشایی می
 .این عرضه و تقاضا، عملکرد شرکت است و نه چیزی دیگر
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 مثالی از گپ قیمتی
ایم روی ت مثالی بزنیم و تمام مسائلی را که در مورد گپ قیمتی توضیح دادهطبق معمول بهتر اس

اید. حاال سهام ناموت خریده ۲,۰۰۰این مثال بررسی کنیم. فرض کنید سهام یک شرکت را با قیمت 
شود که به ازای هر برگه، شود. در مجمع تصمیم بر این میبه خاطر پرداخت سود ساالنه متوقف می

داران پرداخت شود. پس باید این مبلغ از قیمت اصلی سهم کم شود. یعنی ود به سهامناموت س ۲۰۰
ناموت. همین مسئله گپ قیمتی را  ۱,۸۰۰ناموت برابر خواهد شد با  ۲,۰۰۰ارزش هر سهم به جای 

 .کندروی نموداری سهام ایجاد می

در واقع قیمت سهم همان اند. پس ناموت سودشان را دریافت کرده ۲۰۰داران در این شرایط سهام
داران پرداخت شده است. وقتی نمودار تعدیل تومانش نقد شده و به سهام ۲۰۰ناموت است که  ۲,۰۰۰

 .رودبینیم که این گپ کامال از بین میکنیم، میشده سهم را مشاهده می

ناموت  ۱,۸۰۰که در قیمت حاال برعکس این شرایط را هم در نظر بگیرید. فرض کنید سهم به جای آن
ناموت خواهد بود. پس  ۳۰۰ناموت بازگشایی شود. یعنی شکاف قیمتی  ۱,۷۰۰معامله شود، با قیمت 
ناموت مبلغ  ۲۰۰ناموت قیمت اصلی +  ۱,۷۰۰ناموت کم شده است. یعنی  ۱۰۰در واقع قیمت سهم 

 تفاوت ناموت ۱۰۰ی هر سهم ناموت ارزش اولیه ۲,۰۰۰ناموت و با مبلغ  ۱,۹۰۰شود سود که جمعا می
رود. اما گپی که دارد. وقتی نمودار تعدیل شده این سهم را ببینیم، گپ تقسیم سود نقدی از بین می

چنان ناموت کاهش قیمت و در پی روند طبیعی عرضه و تقاضا به وجود آمده است هم ۱۰۰به خاطر 
 .مانددر نمودار باقی می

 دسته بندی انواع گپ قیمتی در بورس

هایی خواهیم ببینیم انواع گپ قیمتی در بورس چیست و هر کدام چه ویژگییدر این بخش م
 :ها چه نامی دارنددارند. اول از همه ببینید انواع این گپ

 معمولی 
 شکست 
 خستگی 
 ادامه دهنده یا فرار 

  (Common Gap) گپ معمولی
گپ را دیدید خورند. اگر این در نمودار بیشتر سهام به چشم می Common Gap گپ معمولی یا

های ای ایجاد شده است. گپنگران نباشید. چون وسعت آن کم است و معموال به دلیل اتفاقات ساده
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شوند. یعنی با گذشت این کشند و بعد از آن پر میمعمولی حدودا چند روز تا چند هفته طول می
 .بورس استترین نوع گپ قیمتی در گردد. این سادهمدت، قیمت به همان سطوح اولیه برمی

 (Breakaway Gap)  گپ شکست

 
مند و شود، نشان از وجود روند قدرتشناخته می Breakaway Gap این گپ که در انگلیسی با نام

بلندمدت در سهم دارد. منتهی جهت آن در خالف جهت روند قبلی است. یعنی اگر تاحاال روند 
شود. پس سهم در طی حرکت در مسیر صعودی بوده است، این گپ باعث تغییر به روند نزولی می

کند. معموال گپ شکند و در این روند جدید پیشروی میرا می حمایت و مقاومت جدیدش نواحی
شود. پس وقتی قیمت در یک سقف و کف مشخص جاد میای رنج شکست پس از یک روند خنثی و

 .زند و روند خاصی ندارد، با ایجاد یک نوسان قوی شاهد تشکیل گپ شکست خواهیم بودرنج می

توانیم منتظر بهبود روند باشیم. معموال گپ این نکته را در نظر بگیرید که اگر گپ پر نشود، نمی
های صعودی ممکن است قیمت به باالی گپ برگردد شود. در گپشکست با احتمال کمتری پر می

کلی این است که وقتی شکافی در  ماند. قاعدهو بخشی از آن را پر کند. اما بخش دیگر خالی می
هم هستیم، احتمال پر شدن گپ کمتر  حجم معامالت زمان شاهد افزایشدهد و همنمودار رخ می

 .خواهد بود
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توانیم بگوییم که دیگر سهم از گران هم زیاد شود، میوقتی حجم معامالت باال برود و تعداد معامله
مثل سر و شانه  الگوهای تحلیل تکنیکال گپ خارج شده است. وقتی این شکاف قیمتی با ظهور

 .های معامالتی خیلی خوبی از آن دریافت کردتوان سیگنالهمراه باشد، می

شود. با ظهور این گپ اخطاری برای آغاز حرکات گپ شکست در انتهای الگوهای قیمتی ظاهر می
دهد معموال شکست رخ می شود. با تشکیل الگوی اصلی، وقتی شکافدار قیمت صادر میمعنی

های مهمی در سقف قیمت ایجاد شود، شاهد شکاف خط مقاومت را خواهیم دید. وقتی شکست
دهد. قیمتی خواهیم بود. شکست معتبر خط روند نیز عاملی است که از بازگشت روند به ما خبر می

 .جا هم ممکن است شاهد شکاف شکست باشیمدر این

 ناحیه تراکم

پیوندد در مورد گپ شکست توجه به ناحیه تراکم خیلی مهم است. گپ شکست وقتی به وقوع می
باره بشکند. ناحیه تراکم همان محدوده رنج است که معامالت که قیمت در محدوده این ناحیه یک

شود. این محدوده یک سقف دارد که به آن مقاومت برای مدت چند هفته در آن ناحیه انجام می
تواند از این محدوده کند. قیمت زمانی میند و یک کف دارد که نقش حمایتی را ایفا میگویمی

آید تعداد خارج شود که هیجانات کافی در بازار وجود داشته باشد. وقتی هیجان به وجود می
شود. با زیاد شدن خریداران گپ صعودی خواهیم داشت و خریداران و فروشندگان هم زیاد می

 .شودان زیاد شوند گپ نزولی ایجاد میوقتی فروشندگ

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

آیند، چندان مهم نیستند. این بعضی از شکاف های قیمت که در نمودارها به وجود می
ها با فاصله معمولی ها ممکن است سیگنال خاصی را صادر نکنند و فاصله آنشکاف

که میان پیشنهادهای خرید برابر باشد. یا ممکن است در سهامی به وجود بیایند 
 .ها کم استهای نسبتا باالیی دارند ولی حجم معامالت در آنقیمت
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 (Exhaustion Gap)  خستگیگپ 

 
خواهیم ببینیم شرایط دیگر از انواع گپ های قیمت در بورس است که میگپ خستگی هم یکی 

آید، گپ خستگی تشکیل آن چیست. وقتی یک حرکت با شیب تند و طوالنی در سهم به وجود می
کند که یک سقف یا کف جدید بسازد. یکی از شود. در چنین بستری سهم تالش میهم تشکیل می

متوجه ایجاد گپ خستگی بشویم، حجم معامالت باالست. یک  کندهایی که به ما کمک مینشانه
مزیت مهم در مورد این گپ وجود دارد و آن این است که پر شدن آن زودتر از سایر انواع گپ قیمت 

 .افتداتفاق می

اما اگر گپ خستگی در پایان روند نزولی یا صعودی اتفاق بیفتد و حجم معامالت آن نسبت به 
توانیم از آن به عنوان یک گپ ادامه دهنده یاد کنیم. زهای اخیر بیشتر شود، میمیانگین هفته یا رو

شود و دو گپ شکست و فرار هم در این میان ایجاد های سهم محقق میبه طور کلی وقتی هدف
ی شکاف خستگی هم پیدا شود. وقتی به پایان روند صعودی شود باید منتظر بمانیم که سر و کلهمی
کند که با یک جهش رو به باال حرکتش را در همان مسیر حفظ کند. تالشش را میرسیم قیمت می

شود. پس تقاضا البته که این جهش پایدار نیست و پس از گذشت حدودا یک هفته قیمت کم می
شود و فروشندگان بیشتر از خریداران خواهند بود. موقعی که قیمت در هم به دنبال آن کم می

 .توانیم بفهمیم که روند فعلی رو به پایان استز گپ خستگی بسته شود میتر اای پایینمحدوده
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  (Continuation Gap) گپ ادامه دهنده یا فرار

 
شود. گپ ادامه دهنده در میانه روند گیری هم شناخته میهایی همچون فرار یا اندازهگپ با ناماین 

آید. وقتی که در روند صعودی این گپ را ببینیم، سهم حرکت صعودی خودش را دنبال به وجود می
خواهد کرد. در روندهای نزولی هم تشکیل این گپ باعث فروش بیشتر سهم خواهد شد. به طور 

گران تمایل به ادامه فهیم که معاملهشود میی وقتی گپ ادامه دهنده روی نمودار قیمت ظاهر میکل
 .روند دارند

وقتی قیمت بعد از گذشت مدتی در میانه یک روند حرکات رو به باال یا پایین داشته باشد گپ فرار 
ت با حجم معامالت عادی آن قیم ای از بازار اشاره دارد که درشود. این گپ به محدودهتشکیل می

کند. وقتی روندمان صعودی باشد این گپ تقویت قیمت را به همراه است و به آرامی حرکت می
بعدی سهم  یمتاصالح ق همراه دارد و در روندهای نزولی با تضعیف قیمت همراه است. گپ فرار در

کند و معموال هم نباید انتظار پر شدن از آن داشته باشیم. وقتی فاصله نقش حمایت را بازی می
مانده تا انتهای روند را توانید فاصله باقیروند را از نقطه ابتدایی تا زمان فعلی اندازه بگیرید می

 .تخمین بزنید

شود. وقتی شود که عالقه و تمایل به خرید و فروش در سهم زیاد میاین گپ وقتی تشکیل می
کنند. اما سرانجام کنند و معامله نمیگران انتظار اصالح قیمتی را داشته باشند، صبر میمعامله
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آورند. این امر باعث باال یا پایین رفتن شود و برای خرید سهم هجوم میشان تمام میطاقت
 .آیدشود که به دنبال آن گپ فرار به وجود میها میغیرعادی قیمت

 شکاف قیمت و سطوح حمایت و مقاومت
توانیم بفهمیم که ارتباط بین گپ قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت با توجه به مطالبی که گفتیم می

 تعادلی بین های جدیدی ارائه شوند، معموالدر چیست. در نقاط انتهایی گپ و برای اینکه قیمت
هایی از روند کنند تا قسمتها روی نمودار به ما کمک میخورد. شکافعرضه و تقاضا به چشم می

ها نقاط ورود و خروج را پیدا کرد. این نواحی در واقع نقاط توان با توجه به آنرا پیدا کنیم که می
شود، نتشر میحمایت و مقاومت سهم هستند. وقتی اخبار مهمی در مورد یک سهم خاص م

خورند که این مسئله موجب ایجاد گپ قیمتی در بورس های سریعی در قیمت به چشم میبرگشت
 .شودمی

فراموش نکنید که اخبار حتما و لزوما با بازار سرمایه مستقیما ارتباط ندارند. حتی ممکن است که 
سهم را دستخوش تغییر های صنعتی و حتی حوادث جهانی هم قیمت های دیگر یا گروهاخبار شرکت

بینیم. به همین کند. اما وقتی هیچ خبر یا گزارشی در بازار نیست، تغییر قابل توجهی در قیمت نمی
شود که به قیمت پایانی دوره قبلی نزدیک است. به طور معکوس ای باز میخاطر قیمت در محدوده

های زیادی را بیاورند، شکاف گران برای خرید سهم هجوموقتی اخبار مهمی منتشر شود یا معامله
هایی که کوچک هستند هم معتبر و مهم خواهند بینیم. در این شرایط حتی شکافروی نمودار می

 .بود

مانیم تا این شکاف پر شود که البته در بعضی از مواقع باالتر گفتیم که پس از تشکیل گپ منتظر می
گپ قیمتی کار سختی است. اما بیرون آمدن ی مناسب برای ورود به دهد. پیدا کردن نقطهرخ نمی

شود که مان باشد که ایجاد گپ قیمتی در هر سهم باعث میاز گپ هم دشوار است. باید حواس
 .نقاط باالیی و پایینی نقش حمایت و مقاومت را ایفا کنند

 بندیجمع 

خورند. یعنی ممکن است بنا گپ قیمتی شکاف هایی است که در روی نمودار قیمت به چشم می
ی معامالتی جدید، با قیمت آن در آخرین به دالیلی شرایطی پیش بیاید که قیمت سهم در جلسه

توانند باعث وجود شکاف قیمت گیری داشته باشد. عواملی که میی معامالتی تفاوت چشمجلسه
افزایش سرمایه، انتشار اخبار، بسته شدن سهم به مدت طوالنی و پرداخت  ها هستند:شوند این

 سود نقدی. گپ قیمتی یا صعودی است یا نزولی و انواع آن عبارت است از: ادامه دهنده، خستگی،
آیند هایی که به خاطر عملکرد شرکت به وجود میشکست و معمولی. در نمودارهای تعدیل شده گپ
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مثل افزایش سرمایه. اما اگر خبری در سهم منتشر شود و گپ به این دلیل ایجاد  روند؛یاز بین م
 .شود، حتی در نمودار تعدیل شده باز هم از بین نخواهد رفت

 با پاسخ های کوتاه متداولسواالت 

 ؟گپ قیمتی در بورس چیست

 .د آمده باشدشکاف معنادار در نمودار قیمت که ممکن است در پی عوامل مختلفی به وجو

 ؟دالیل ایجاد گپ قیمت چیست

 افزایش سرمایه، سود نقدی، اخبار و بسته شدن نماد به مدت طوالنی

 ؟گپ صعودی و نزولی چیست

وقتی پس از بازگشایی سهم، قیمت رو به باال حرکت کند گپ صعودی است و وقتی حرکتی رو به 
 .پایین داشته باشد شاهد گپ نزولی خواهیم بود

 ؟اندقیمت در بورس کدام انواع گپ

بندی هستند: خستگی، ادامه دهنده، شکست شوند جزو این دستهگپ هایی که در نمودار ایجاد می
 .و معمولی

 ؟پر شدن گپ به چه معناست

کند ناحیه خالی را روی نمودار پر کند و به قیمت سطوح قبلی برگردد پر شدن وقتی سهم تالش می
 .افتدگپ اتفاق می
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