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  کلیدی پارامتر 01 بررسی داره؟ کاربردی چه و چیه تکنیکال تحلیل
 

 ستراتژیا یک باید بدیم انجام بازار این تو قراره که کاری هر برای پس خب! فراره و گسترده خیلی کریپتو بازار
 استراتژی ادایج برای کریپتو دنیای گرایمعامله از خیلی. کنه کمکمون هدف رسیدن به بتونه تا باشیم داشته
 باهاش هک میده رو بازار گذشتهء روند از دیدگاهی شما به تحلیل نوع این. میرن تکنیکال تحلیل سراغ به خود
 .کرد بینی پیش رو بازار آیندهء میشه
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 معناست؟ چه به بدونیم باید اول ،(Technical Analysis) تکنیکال تحلیل
 و مارآ شامل اطالعات این که بازارِ  یآینده بینیپیش برای واقعی هایداده و اطالعات شامل تکنیکال تحلیل
 .است درگذشته بازار معامالت حجم و ارقام

( دهش رمزنگاری ارز) رمزارز ذاتی ارزش ارزیابی معروفه،( فاندامنتال) بنیادی تحلیل به که ایدیگه رایج روش
 یک فضع و قوت نقاط کردن پیدا برای رو تحلیلی نمودار ابزارهای و الگوها تکنیکال تحلیل مقابل، در. است
 در لیلتح نوع این از گرانمعامله. میشه استفاده آینده الگوهای بینی پیش برای آن از و میکنه بررسی رمزارز

 روند. کنندمی استفاده کاال بورس بازارهای حتی و فارکس و ارز بازار بهادار، اوراق مثل مختلفی بازارهای
 .باشدمی یکسان کریپتوکرنسی جمله از بازارها همهء در تکنیکال تحلیل از استفاده

 

 آن اساس و تکنیکال تحلیل
 تئوری نای که بگم باید شروع برای. میشه شامل رو داو تئوری از هاییقسمت تکنیکال، تحلیل اساس و پایه

 قررات،م تقاضا، شامل ”چیز همه“ این کریپتو بازار برای. چیزه همه از برگرفته بازار در گذاری قیمت میده نشون
 .میشه آینده و گذشته، حال، زمان در غیره و گریمعامله دانش گران،معامله انتظارات

 طرفی، از. ندکنمی استفاده آن در قیمتی روند برای بازار احساسات از گرانمعامله تکنیکال، تحلیل از استفاده با
 تکرار الح در همیشه کریپتو دنیای در قیمتی روند و تاریخ که کندمی عمل هم اصل این بر تکنیکال تحلیل
 .کنندمی روانشناسی رو بازار اصالح به تکنیکی گرانتحلیل واقعیت، این اساس بر. است

 در .بود نخواهند و نیستن تصادفی هرگز قیمتی حرکات که داره وجود ایده این تحلیل، نوع این دیدگاه از
 یک زا رمزارزی وقتی موارد، اکثر در. کنندمی دنبال رو مدت بلند یا مدت کوتاه روند قیمتی حرکات این عوض،
 نوع این طریق از که هستند گرانمعامله این. بینهمی هم رو معکوس روند نهایت در کنه،می پیروی روند

 .میکنن سود کسب بازار از تحلیل

 روی تربیش آن تمرکز. میده اهمیت اتفاقات این دالیل و اتفاقات به بیشتر تکنیکال تحلیل رفته، هم روی
 !قیمت حرکت نگرانی تا تقاضاست و عرضه

 شمعی نمودارهای
 مطلب این ترراحت هم با تا بدم شرح میخوام براتون رو واژه یه بگم، بخوام چیزی هر به راجع اینکه از اول
 هتونب حاال. میشه استفاده زیاد کریپتو بازار در شمع معنای به ِاستیک کنِدل Candlestick واژه. کنیم درک رو

 .هستن چی هاکندل همون یا هااستیک کندل این میگم

 دو رد که هست استوانه یا مستطیل مکعب یک شمع دونیدمی پس! دیدین؟ رو شمع قیافه و شکل که همه
 این ویر شمع معنی به انگلیسی به کندل نام شده باعث همین! شده آویزون( فتیله) نخ مقدار یه اون انتهای
 .بگیره قرار نماد

 چارت روی بر صورتی گاهی و قرمز و سبز هایرنگ در که کندله تعدادی از برگرفته هم شمعی نمودارهای
 به رو مهمی بسیار اطالعات نمودار روی هاکندل این رنگ همینطور و خطوط سایز،. میشن دیده( نقشه)

 .میده گرمعامله
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 های کندل. میگه ما به رو روند یک در رمزارز خروج و ورود قیمت مستطیلی هایاستیک کندل پایین و باال
 ارقر کندل باالی در خروج قیمت و کندل پایین در ورود قیمت که میده نشون رو قیمت افزایش رنگ، سبز

 شارز و قیمت کاهش نیز هاکندل در قرمز رنگ. رمزارزه ارزش افزایشی و مثبت روند واقع در سبز رنگ. میگیره
 .میگیره قرار آن پایین در خروج قیمت و کندل باالی در ورود قیمت که میده نشون رو رمزارز یک

 شونن رو هاییقیمت باالترین و کمترین زدن، بیرون کندل انتهای دو در پایین و باال از که هم هاییفتیله
 راجع هست دیگه مبحث یه چون! نمیدم؟ دقیقی زمان چرا. )رسیده بهش مدت همان در رمزارز یه که میده
 خنثی ازارب حاضر حال در میگن شما به ها فتیله دیگه، عبارت به(:( بهتون میدم توضیح بعدا که فریم تایم به

 .است

 ایپایه اطالعات کسب و شمعی نمودارهای
 نظرتون وردم رمزارز ببینید تا کنید استفاده شمعی نمودارهای از تونیدمی باشید، که هم سطح ترینابتدایی در

 خود، نوبه به .داره بازار ثباتیبی از نشان باشن، بلند هافتیله مثال اگه. کرده عمل چطور آینده بینی پیش برای
 دوار شما به توجهی قابل زیان و ضرر مربوطه دوره در تا داره بیشتری شانس رمزارز که معناست آن به این
 .کنه اصالح رو خودش روند آتی روز در بازار ممکنه که معنیه این به نیز زیاد نوسان بعالوه،. کنه

 باشه، کوتاه لکند باالی فتیلهء اگه. میده رو بازار در روند تغییر پتاسنیل از نشون باشن، کوتاه هافتیله وقتی
 شونن باشه، بلندتر باال فتیلهء اگه. است بوده روز آن در نظر مورد رمزارز قیمت ترینبیش زیاد احتمال به

 کی نشانگر تونهمی الگوها نوع این. بوده ترگران گران،معامله فروش قیمت از روز طول در رمزارز قیمت میده
 .داشت خواهد نزولی روند که باشه آینده در نزولی بازار

 که اونجا از. میدن ادامه خود ارز فروش به مردم میده نشون میشه، دیده کوتاه فتیلهء کندل پایین در وقتی
 نشون ربلندت فتیلهء یک مقابل، در. کنهمی پیدا کاهش احتماال ارز قیمت میشه، عرضه افزایش باعث اینکار

 انمیخو که گرانیمعامله دیگه، عبارت به. آمد نخواهد پایین کننمی فکر مردم و است قبلی قیمت دهندهء
 .کننمی رمزارز خرید به اقدام قیمت، افزایش امید به و بیننمی مناسب رو موقعیت کنن، خریداری ارزی
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 روند خطوط کاربرد و مفهوم
 Trend) الین ِتِرند یا روند خطوط. رونده خطوط بگیره، یاد باید گریمعامله هر که عناصری اولین از یکی

Line)، ویژه به امر، این. هست تاییدش برای خاصی شرایط نیازمند که میده نشون رو رمزارز حرکت جهت 
 صعودی حسط ترینپایین و باال بین در رو کلی روند باید گرانتحلیل. درسته رمزارز ناپایدار ماهیت به توجه با
 یخنث روندهای. کنند حرکت طرف یک به توننمی روندها آن، کردن ترپیچیده برای و کنند پیدا نزولی یا

 .است نگرفته خود به نزولی و صعودی حالت هنوز بازار که دارن این از نشون

 رو خطوط این خودکار صورت به که داره وجود افزار نرم زیادی تعداد روند، خطوط ترسیم کردن آسون برای
 و دبدی انجام رو اینکار بیشتری دقت با خودتون که اینه مهمه که چیزی خب اما میکشه، چارت روی براتون
 دهءآین از تونبینیپیش بشه، کشیده تر درست روند خطوط این چه هر. ببرید باال رو خطوط صحت درجهء
 .بود خواهد تردقیق بازار

 دادن رارق با رو کار موارد، بیشتر در. داره بازار از شما تحلیل نحوه به بستگی روند، خط یک ترسیم خاص روش
 دامها دیگه کندل قیمت ترینپایین تا رو اون و کنید شروع کندل قیمت ترینپایین روی درست روند خط
 .کنید ترسیم خودکار روند ادامه گزینه با تونیدمی رو بعدش به ازونجا. بدید

 

 مقاومت و حمایت سطوح مفهوم
 خطوطی اینها دوی هر. هست مقاومت و حمایت سطوح داره، وجود تکنیکال تحلیل در که ایدیگه مفهوم
 .بده بهتون بازار از کلی دید تا بکشید خود چارت روی تونیدمی که هستن افقی

 حمایت سطوح
 یزیاد مقدار خرید برای رو فرصت یا کنن خرید اصطالح به میخوان گرانمعامله که جاییست حمایت، سطح
 معمول طور به که داره وجود بازار حمایتی سطح در زیادی تقاضای دیگه، عبارت به. میبینن مناسب رمزارز
 .بده تغییر باال سمت به رو حرکت میتونه حتی موارد، برخی در. میکنه متوقف رو نزولی روند

 



 

6 
 

 مقاومت سطوح
. داشت خواهد وجود تقاضا بدون زیادی عرضه صورت، این در. میکنه عمل برعکس درست مقاومت سطوح

 گرا. میکنن خودداری بیشتر خرید از و رسیده دوره در خود سطح باالترین به قیمت میکنن فکر خریداران
 .میشه ارز قیمت کاهش باعث که میفته اتفاق فروش زیادی مقدار برسه، مقاومتی سطح به رمزارزی ارزش

 از شونن احتماال مواقع این در. سطوح این شکست مثال چی؟ مثال! بیفته دیگه اتفاقات ممکنه اوقات گاهی
 ندرو این بشه، تبدیل حمایت سطح به شکست صورت در مقاومت سطح اگه. میده رو فعلی روند تقویت
 !چی؟ یعنی. کرد خواهد پیدا ادامه هم بیشتر

. زیاده فروش فشار و داره قرار مقاومت سطح رو قیمت این و دالره 0099 کوین بیت قیمت کنید فرض مثال
 باال به ور قیمتی شکست و میکنن کوین بیت بیشتر خرید به اقدام خریداران اتفاقات، به توجه با حاال ولی
 نابراینب. حمایت سطح به شده تبدیل دیگه مقاومت سطح که جایی تا میکنه پیدا افزایش و میفته اتفاق
 این تو زنه گول خیلی بازار این که باشید داشته خاطر به. باشه داشته ادامه ممکنه و میکنه تغییر هم روند
 دلیل، همین به. کرد نخواهد تغییر روند صورت این در.  میفته اتفاق هم سطوح کاذب هایشکست بازار

 .یمبگیر  نظر در روند تعریف برای هم رو ایدیگه مسائل باید. نیست جواب تنهایی به تکنیکال تحلیل

 

 معامالت حجم بررسی
 چیه؟ تکنیکال تحلیل در معامالتی حجم

 خرید هم میتونه معامالتی حجم این. ”معامالتی حجم“ میگن بازار در افتاده اتفاق فروش و خرید میزان به
 قرمز رنگ فروش، معامالتی حجم کندل و هست سبز رنگ به خرید، معامالتی حجم کندل. فروش هم باشه
 .داره

 چه خرید چه باال معامالتی حجم. باشه بزرگی کمک روند تشخیص در بهتون میتونه معامالت حجم بررسی
 ور ضعیفی روند پایین، معامالتی حجم عوض، در. بگیرید نظر در باید که داره روند اهمیت از نشون فروش
 .بود خواهد گذرا زودی به که میده نشون
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 ها،کاهش در. کنید چک حتما   رو معامالتی حجم ریزشیه، ارز رمز یک قیمت وقتی دانش، این فراگیری برای
 در لمحتم طوربه ارز رمز که دهمی نشون این. باشید بیشتر حجم دنبال به هاافزایش در و کم حجم دنبال به
 مشخص زمانی دوره طی در معامالت حجم میزان اگه مقابل، در. داره قرار مدتطوالنی رشد با درست روندیک

 .کنه می پیدا تغییر زودیبه محتمل نزولی یا صعودی روند یابد، کاهش

 

 Marketcap  کپ مارکت بررسی
 .است بازار ارزش معنی به  Market capitalizationیا کپ مارکت

 باخبر ارز رمز بندیرده و پایداری و ثبات از که دهمی رو اطالعاتی شما به coinmarketcap.com سایت
 کوین هر فعلی باقیمت رو موجود هایکوین کل تعداد ست کافی کپ، مارکت محاسبه برای. شد خواهید
 با یارزهای رمز. کنید چک تونید می که شدهمحاسبه قبل از ارقام این کپ مارکت کوین سایت در. کنید ضرب
 .بود خواهند پایدارتر باالتر، کپ مارکت

  Relative Strength Indexنسبی قدرت شاخص بررسی
 شاخص. هستند نیز RSI شاخص یا نسبی قدرت شاخص دارای کریپتو، نمودارهای افزارهاینرم از بسیاری

RSI اما. باشه عددی هر تونه می RSIارز رمز یعنی دهمی نشون رو ترپایین یا 09 عدد به نزدیک که ای 
 عدد از بیش مقادیری که ایRSI عوض، در. رهمی اون از دوباره رشد انتظار و شدهفروخته ازحدبیش موردنظر

 .مباشی داشته باید رو قیمت افت انتظار و شدهخریداری ازحدبیش موردنظر ارز رمز یعنی دهمی نشون رو 09

  Moving Averageمتحرک میانگین بررسی
. کنه می کمک گرمعامله به روند تشخیص در که تکنیکاِل  تحلیل از بخشی متحرک میانگین یا اوِرج مووینگ
 گینمیان معمول محاسبه. داره بستگی شدهمشخص زمانمدت در ارز رمز قیمت میانگین به متحرک میانگین
 .شه می انجام آن یگذشته روز 09 در کوین معامالت قیمت اساس بر روزانه متحرک
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 هتونب آینده بینیپیش در تا کنید ایجاد خطی و کنید وصل هم به رو متحرک هایمیانگین تمام تونید می
 .یدبگیر  نظر در رو مشخصی زمانی بازه باید که صورِت  این به متحرک میانگین محاسبه نحوه. کنه کمک

 

 تریدهپیچی مراتببه یمحاسبه میانگین نوع این. متحرکه میانگین نوعی نیز ،(EMA) نمایی متحرک میانگین
 .داره سروکار بیشتر ارز رمز اخیر هایقیمت مقادیر با چراکه دارِ 

 کنید فادهاست آن نوع چندین از تونید می متحرک، میانگین از استفاده با ترعمیق بینش آوردن دست به برای
 لندمدتب متحرک میانگین یک از مدتکوتاه متحرک میانگین اگه. باشه داشته متفاوتی زمانی بازه یک هر که

 .باشه آینده در مثبت روندی یدهنده نشون ممکنه کنه، عبور

 (ِفِریم تایم) زمانی هایفریم انتخاب
 هایریمف تایم گرچه. کنید استفاده مختلفی هایفریم تایم از تونید می دارید که استراتژی نوع به بسته

 و ساعته، چهار ساعته، یک ای،دقیقه 50 هایفریم تایم اونا پرکاربردترین اما داره، وجود چارت روی متفاوتی
 مدتکوتاه گرانمعامله. باشه تون گریمعامله روش مناسب که کنید انتخاب فریمی تایم باید. هست روزانه
،  در کوتاه زمانی هایچارچوب به باید دارید، قرار گروه این در اگه. پردازندمی معامله روزبه طول در عمدتا 

 و ای،دقیقه 50 ای،دقیقه 0 هایفریم تایم گرانمعامله این برای معمول هایانتخاب. باشید پایبند نمودارها
 .هستند ساعته یک

 شاید یا و ماه، هفته، طی گفت شه می که دارن نظر در رو داریمدت هایموقعیت هم بلندمدت گرانمعامله
 .کند کار ماهانه یا روزانه، ساعته، 4 هایفریم تایم با باید گرمعامله نوع این. شه می انجام سال چند

 دیگه هایروش با تکنیکال تحلیل ترکیب
 چراکه .بشه گرفته نظر در ایدیگه عوامل و نشه استفاده گریمعامله برای روش یک از فقط که اینه آلش ایده
 تمرکز تکنیکال تحلیل روی فقط اگه. دهمی گرمعامله به محدودی اطالعات خاص روش یک کردن دنبال
 بر مشکل به گاهی خود بینیپیش و محاسبات در کنیدنمی پیگیری رو روزمره اتفاقات و اخبار و کنیدمی

 تقیم بر بسزایی تأثیر غیره و ارز رمز قوانین ارز، رمز استخراج هش ازجمله زیادی بسیار عوامل. خورد خواهید
 .پردازهنمی اون به تکنیکال تحلیل صرفا   که داره آن

 : گیرینتیجه
 ر،موردنظ ارز رمز یآینده به راجع اون با تا دهمی ارز رمز یک یگذشته از دیدی گرمعامله به تکنیکال تحلیل
 می که ندار  تکنیکال تحلیل برای زیادی ابزارهای نمودار، افزارهاینرم اکثر. باشه داشته تریآسون بینیپیش
 دیگه دهایمت انواع با رو تکنیکال تحلیل کنید سعی همیشه بهتر نتیجه برای. بگیرید کمک ازشون تونید
 .بپردازید معامله به و کنید ترکیب


