
 

 

                       

 شکست معتبر خط روند را چطور تشخیص دهیم؟

ار داریم، خط روند است. در ترین مسائلی که در تحلیل تکنیکال با آن سر و کیکی از مهم

ی اول و پیش از هر چیز مهم است که بتوانیم خط روند را به درستی تشخیص بدهیم. مرحله

مان به شکست معتبر و استاندارد خط روند هم وقتی این کار را انجام دادیم، باید حواس

ند. در این شوشود، سیگنال های معامالتی فعال میباشد. چرا که وقتی خط روند شکسته می

توانید شرایط شکست معتبر خط روند و چگونگی وقوع آن را یاد می اخبار بورس مقاله از

 .بگیرید و به درستی تشخیص بدهید
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 یص دهیم؟معتبر خط روند را چطور تشخکست ش 1

 منظور از شکست خط روند چیست؟

را بررسی کنیم، بهتر است توضیح کوتاهی در مورد خط روند  خط روند قبل از اینکه شرایط شکست
گوییم روند فالن سهم بدهیم. خط روند در حقیقت همان جهت حرکت سهم است. مثال وقتی می

های باال دارد. به همین صعودی است، نشان از آن دارد که سهم تمایل به حرکت به سمت قیمت
است  بازار رنج گویندکند. گاهی هم میهش پیدا میترتیب وقتی روندمان نزولی است قیمت سهم کا

ی مشخص درجا که به معنای آن است که روند خاصی ندارد و سهم به اصطالح در یک محدوده
 .زندمی

به شرایطی اشاره دارد که در آن  تحلیل تکنیکال در )Breakout (اوتاما شکست خط روند یا بریک
شود روند تغییر کند و سهم در جهتی کند. این اتفاق باعث مینمودار قیمت، خط روند را قطع می

گر بسیار مهم است که بتواند شرایط شکست معتبر خط روند معامله دیگر حرکت کند. پس برای یک
را بررسی کند و از این مسئله اطمینان پیدا کند. در آن صورت سیگنال هایی که دریافت کرده است 

 .با احتمال باالتری درست خواهند بود

سهم.  های نزولیهای صعودی رخ بدهد و هم در حرکتتواند هم در حرکتشکست خط روند می
آید که شاهد شکسته شدن خط روند هستیم ولی این شکست استاندارد و معتبر گاهی پیش می

نیست. پس باید شرایط وقوع این اتفاق را با دقت بررسی کنیم تا مبادا سیگنال های نادرست و 
 .غلط موجب خطا و ضررمان شوند

 شرایط شکست معتبر خط روند

افتد کدامش معتبر است، باید یی که در خط روند اتفاق میبرای اینکه بفهمیم از میان شکست ها
کنیم که شروط اساسی شکست به چند عامل مهم توجه کنیم. در اینجا پنج فاکتور را بررسی می

 :اند ازاستاندارد خط روند هستد. این پنج شرط عبارت

 حمایت و مقاومت هجوم قیمت به سطوح 
 افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی 
 حجم معامالت باال رفتن 
 شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی 
 پولبک 

 .کنیم تا بهتر بر این مسئله مسلط شویمحاال هر کدام از این پنج شرط را با جزئیات بیشتر بررسی می
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 یص دهیم؟معتبر خط روند را چطور تشخکست ش 2

 هجوم قیمت به سطح حمایت یا مقاومت

کنیم، ممکن است بعد از گذشت مدتی، شاهد نزدیک وقتی خط روند معتبر را در یک سهم رسم می
شدن قیمت به این خط روند باشیم. با توجه به اینکه خط روند صعودی است یا نزولی، باید منتظر 
باشیم که نقش حمایت یا مقاومت را از این سطح ببینیم. یعنی این احتمال وجود دارد که قیمت 

سبت به این سطوح واکنش نشان بدهد. پس انتظار وقوع شکست روند هم دور از ذهن نیست. ن
ست. اگر خریداران برای خرید سهم هجوم بیاورند، عرضه و تقاضا در اینجا آنچه مهم است توجه به

در  تابلوخوانی د.فروش باشیم، عرضه بیشتر خواهد بوکند و اگر شاهد فشار ی تقاضا سنگینی میکفه
 .ها را بررسی کنیمکند بتوانیم قدرت خریداران و فروشندهاین مورد به ما کمک می

در تعداد برخورد قیمت به خط روند بیشتر باشد، در نتیجه خط روندمان معتبرتر است. هرچقدر هرچق
کند. به جز این مسئله باید ببینیم قیمت هم اعتبار بیشتر باشد، اهمیت این سطح افزایش پیدا می

ماند. یعنی اگر خط روندمان مدتی طوالنی است که ی حمایت یا مقاومت میچه مدت در محدوده
 .پابرجاست، نشان از قدرت آن دارد

 افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی

اگر شیب برخورد قبلی قیمت با خط روند، کمتر از شیب برخورد فعلی باشد، اعتبار شکست هم 
شود. به بیان دیگر اگر آخرین برخورد قیمت به خط روند نسبت به برخورد قبلی شیب بیشتر می

فهمیم که این شکست معتبرتر است. برای اینکه درک درستی از شیب می  د،بیشتری داشته باش
توانیم با قیمت داشته باشیم، باید به مفهوم شتاب توجه کنیم. شتاب را هم می

چه مومنتوم تمایل بیشتری برای حرکت رو به باال داشته  گیری کنیم. هراندازه مومنتوم اندیکاتور
 .تر خواهد بودها هم بزرگهای آنها بیشتر است و بدنه کندل گر آن است که قدرتنشان  باشد،

 باال رفتن حجم معامالت

استاندارد خط روند، حجم معامالت باالست. این مسئله به خاطر آن  پای ثابت شکست معتبر و
های پرقدرت نیاز داریم. یعنی است که برای شکستن سطوح معتبر حمایت یا مقاومت، به کندل

ی بسیار تواند اهرمی باشد برای فشار وارد کردن به این سطوح. اما یک نکتهحجم معامالت باال می
 .کندکاران را گرفتار میکه خیلی از مواقع تازهمهم در اینجا وجود دارد 

تر از این شود و کندل آخر هم باالتر یا پایینآید که خط روند شکسته میها پیش میبعضی وقت
شود. یعنی اگر روند سعم صعودی شود. اما کندل بعدی در جهتی معکوس تشکیل میخط بسته می

کار گر تازهشود. یک معاملهپایین این خط بسته میشکند ابتدا کندلی که خط روند را می  باشد،
ممکن است این مسئله را شکست خط روند تلقی کند. ما در اینجا نیاز به تثبیت داریم. ممکن است 

اش ادامه بدهد. چنان به حرکت صعودیباز هم باالی خط روند بسته شود و سهم هم کندل بعدی،
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 یص دهیم؟معتبر خط روند را چطور تشخکست ش 3

به اندیکاتور حجم معامالت در هنگام شکست توجه کنیم، نام دارد. اگر   Fakeoutاین شکست فیک،
 .های فیک در امان بمانیمتوانیم از این گونه شکستبه میزان زیادی می

 شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

یکی دیگر از شرایط شکست معتبر خط روند صعودی یا نزولی این است که یک کندل قوی باالتر از 
ی کوتاه داشته باشد. حتما و حتما ای بزرگ با سایهعموال کندل باید بدنهخط روند بسته شود. م

دقت کنید که کندل باالتر از خط روند بسته شود. در غیر این صورت شرایط وقوع شکست معتبر 
 .خط روند برقرار نخواهد بود

روندمان در سمت دیگر روند صعودی را داریم که همین قانون برای آن هم وجود دارد. یعنی اگر 
 .صعودی است، یه یک کندل قوی نیاز داریم که پایین خط روند بسته شود

 پولبک

آخرین شرطی که برای معتبر بودن شکست خط روند باید آن را بررسی کنیم، وجود پولبک است. 
کند. فرض کنید یک خط روند صعودی داریم که پولبک خطوط حمایت و مقاومت را امتحان می

اینجا خط روندمان نقش حمایتی دارد. یعنی در حرکات صعودی، خط روند مانع شود. در شکسته می
افتد، این خط تبدیل به مقاومت شود که قیمت سهم ریزش کند. اما وقتی شکست اتفاق میاز آن می

شود. وظیفه پولبک این است که صحت این اتفاق را آزمایش کند. بعد از شکست، قیمت به این می
 .شودتا این آزمون را انجام بدهد. این حرکت پولبک نامیده می شودسطح نزدیک می

در روند نزولی هم همین مسئله را داریم. در روندهای نزولی، خط روند نقش مقاومت دارد. وقتی 
کند و باید ببینیم آیا این حمایت مانع از ریزش شود این خط نقش حمایت پیدا میشکسته می

 .شود یا خیرمیقیمت و باعث آغاز روند صعودی 

آموزش تشخیص شکست استاندارد خط روند 
 صعودی

خواهیم مسائلی را که توضیح دادیم در دو بخش شکست معتبر خط روند صعودی و نزولی حاال می
 :رویم. تصویر زیر را در نظر بگیریدبا هم بررسی کنیم. اول به سراغ روند صعودی می
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گذارد کند و نمیبینیم که این خط روند نقش حمایتی را ایفا میاینجا یک روند صعودی داریم. می

 .کنندی برخورد داریم که اعتبار روند را مشخص میر این تصویر سه نقطهقیمت سهم پایین بیاید. د

بینیم که وقتی در باالترین سقفی که ایجاد شده است یک خط افقی را مطابق شکل رسم کنیم، می
تواند توجه ای است که میتر تشکیل شده است. این نخستین مسئلهای پایینسقف بعدی در نقطه

ند و ما را برای شکست آماده کند. حاال به فلش قرمزی که با عالمت تعجب ما را به خودش جلب ک
در تصویر مشخص است نگاه کنید. شیب این حرکت نزولی از شیب حرکت قبلی بیشتر و تندتر 

 .های قبلی استی بین فلشی بین دو فلش قرمز آخر هم کمتر از فاصلهاست. فاصله

کنیم. ممکن است ماست. از این نقطه یک خط افقی رسم می پیوت در این تصویر آخرین C ینقطه
اش ادامه بدهد. این مسئله سهم تا این سطح افقی ریزش داشته باشد و مجددا به حرکت صعودی

ست خط روند معتبر نیست و باید شرایط را به دقت بررسی کرد. الزم است دهد که هر شکنشان می
ی نارنجی خارج شود و به ی دایرهکه منتظر تثبیت شکست بمانیم. یعنی باید قیمت از محدوده

روند معتبر و قطعی   توانیم بگوییم شکست خطسمت پایین حرکت کند. در این صورت است که می
اتفاق بیفتد. بعد از این که این  C ط روند یا به همان سطح افقیاست. پولبک ممکن است به خ

 .توانیم منتظر ریزش بمانیمشرایط برقرار شوند، می
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 مثال شکست خط روند صعودی
رویم تا سهمی را بررسی کنیم و ببینیم شرایط معتبر شکست خط روند حاال به سراغ بورس ایران می

 :در تصویر زیر مشخص است توریل چگونه است. نمودار نماد

 
د داشته باشد که این اتفاق افتاده است. پس خط کم سه برخوراول از همه خط روندمان با دست

ای است برای تر است که این نشانههای قبلی پایینبینید که سقف آخر از سقفروند معتبر است. می
بینید که یک کندل قوی خط روند را شکسته و پس از آن پولبک شکست روند. بعد از آن هم می

بینیم که اگر از اول به این مسائل د را در سهم میزده است. با اتمام این مراحل، یک ریزش شدی
 .توانستیم از احتمال وقوع شکست باخبر شویمدقت کرده بودیم می

 آموزش شناسایی شکست معتبر خط روند نزولی

شود؟ هیچ تفاوتی ندارد. باز هم همان مراحل را باید بررسی حاال اگر روندمان نزولی باشد چه می
 .نظر بگیرید کنیم. تصویر زیر را در
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ی سیگنال مهمی است که ما را از احتمال اگر آخرین کف ایجاد شده باالتر از کف قبلی باشد به منزله

را  C یچنین اگر شیب فلش صعودی در نقطهکند. همزولی باخبر میشکست معتبر خط روند ن
ی برخورد دو فلش سبزرنگ فهمیم که از فلش قبلی تندتر است. به جز این فاصلهبررسی کنیم می

های شکستن دیگر از نشانه  های قبلی است. این مسئله هم به عنوان یکیآخر هم کمتر از فلش
ایت باز هم باید منتظر تثبیت شکست بمانیم. یعنی الزم است قیمت شود. در نهخط روند تلقی می

 C تراز با سطح افقیی نارنجی خارج شود و به سمت باال حرکت کند. پولبک هم یا هماز دایره
 .کندخواهد بود )خط چین آبی( یا به خط روند برخورد می

 مثال شکست خط روند نزولی

کنیم. تصویر زیر نمودار ارد خط روند نزولی بررسی میدر پایان یک مثال هم از شکست استاند
 :دهدرا نشان می فزرین نماد
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https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=43716452378323683
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=43716452378323683
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زدیک شده اول از همه به این نکته توجه کنید که در حرکات آخر سهم، قیمت چقدر به خط روند ن

است. در سمت راست نمودار مشخص است که کف جدید از کف قبلی باالتر است. شکست هم به 
ای قوی انجام شده است و پس از آن پولبک به سطح مقاومت شکسته کمک یک کندل با بدنه

شده را داریم. در نتیجه تمام این شرایط در کنار هم، موجب شکست خط روند نزولی و آغاز حرکت 
 .اندشده صعودی

 جمع بندی

توانیم جهت حرکت های تحلیل تکنیکال است که به کمک آن میترین مولفهخط روند یکی از مهم
رسد و روندی شود، روند فعلی به پایان میسهم را تشخیص بدهیم. وقتی این خط شکسته می

نجام شود. هر شود. منتهی شکست روند باید به صورت معتبر و استاندارد اجدید از سر گرفته می
ی تغییر روند در نظر بگیریم. عواملی مثل حجم معامالت باال، شکست توانیم به منزلهشکستی را نمی

سطوح حمایت یا مقاومت به کمک کندل قوی، پولبک، هجوم نمودار قیمت به سمت خط روند و 
انند به توافزایش شیب شکست موج فعلی در مقایسه با موج قبلی همگی عواملی هستند که می

 .ما در تشخیص شکست معتبر خط روند کمک کنند
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 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 شکست خط روند به چه معناست؟

 .شودبه معنای برخورد نمودار قیمت با روند حاکم بر سهم است که منجر به تغییر روند می

 توان شکست معتبر خط روند را تشخیص داد؟چطور می

با توجه به عواملی مثل: افزایش حجم معامالت، پولبک، شکست سطوح حمایت یا مقاومت به 
ای قوی، افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به شیب موج قبلی و کمک یک کندل با بدنه

 .توانیم از اعتبار شکست مطلع شویمها به نزدیکی خط روند میحرکت کندل

 ای دارد؟تشخیص شکست معتبر خط روند چه فایده

کند زمان مناسب برای خرید و فروش و به طور کلی معامله سهم را بهتر بفهمیم. به ما کمک می
گیریم هم هایی که از این طریق میوقتی بتوانیم اعتبار شکست را به درستی بررسی کنیم، سیگنال

 .معتبر خواهند بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاری و استفاده از آن با ذکر منبع مانعی ندارد.است. اشتراک( https://akhbarbourse.com) اخبار بورساین مقاله آموزشی کاری از گروه تولید محتوای 
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