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چکیده
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کمک گرفت .بسیاری مطالعات سودآوری تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه را بررسی کر 
استراتژیهای معامالتی مختلف استفاده کرده اند .هدف از این مقاله بررسی قابلیت کسب سود از تحلیل
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تکنیکالبااستفادهازاستراتژیهایتحلیلیتاکنوندرداخل وخارجازکشورصورتنگرفتهاست.بدین
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بودهاست.یافتههایپژوهشنشانداد

سالهای0831تا0811
یلشدهاست.دورهزمانیتحقیق 
تهرانتحل 
هااکثرسیگنالهاییکهبرایخریدپیشنهادشدهاستبازدهیبیشازبازدهبدونریسک


درهمهاستراتژی
یگنالهایخرید،نگهداریسهامبرای

استراتژیهاضمنسودآوربودنس

ایجادکردهاست.همچنیندرهمه
بهجز استراتژی  0کهبین
هایمذکورتفاوتمعناداریدرمیزانبازدهساالنهایجادنمیکند ،


هریکازبازه
یهادرهمه
زهها یزمانیتفاوتدرمیزانبازدهیمشاهدهشد .همچنینبامقایسهبازدهساالنهاستراتژ 
با 
حاصلشدهاست.لذا،بهسهامدارانی

بازدهبیشترینسبتبهسایراستراتژیها

بازههایزمانی،دراستراتژی8

دهدتوصیهمیشودازاستراتژی8برایخریدسهاماستفادهکنند .


کهیکاستراتژیرامبنایعملقرارمی
یهای معامالتی ،میانگین متحرک ،بازده،
واژههای كلیدی :تحلیل تکنیکال ،بورس اوراق بهادار ،استراتژ 
اسیالتورها.
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 -1مقدمه
یشبینیقیمتسهام
یه گذاراندربازارسرمایهبرایکسبسودبیشتردرجستجویراهیبرایپ 
سرما 
0
یبرند.
یهایخریدوفروشبرایرسیدنبهاینهدفبهرهم 
هستندوازقوانینتحلیلتکنیکال واستراتژ 
تجزیه وتحلیل تکنیکال یکی از رویکردهای مهم سرمایه گذاری در بازار سرمایه است .تحلیل تکنیکال را

بهعنوان هنرشناسایی یک رونددرمرحلهابتداییوهمراهیآنتازمانیکهشواهد نقطه خروجرانشان

قیمتهای تاریخیسهامو
دهد،تعریفمیکند) .)Ulka, et al.,2013تجزیهتحلیلتکنیکیفرایندبررسی 

هایاحتمالیآیندهاست.تحلیلگرانتکنیکالبراینباورندکهدربازار


تعینقیمت
بهمنظور
حجممعامالت 
وباتمرکزبرقیمتدورههایقبلوزمانحالسهام

یازدرقیمتهانهفتهاست

سهام،تمامیاطالعاتموردن
توانازیکانتخابمناسبدربازارسودجست.دراستراتژیهایمعامالتیسعی


بینیآتیآن،می

وپیش
یدگاههای
می شود به بررسی نقاط بهینه ورود و خروج سهم میزان ریسک بر مبنای نقطه ورود با د 

توانندبااستفادهازاستراتژیهای


گذارانفردیمی

پرداختهشود.سرمایه
یانمدتوبلندمدت 
کوتاهمدت،م 

آسانتر،
یوهای 
یریراهبردهایاستراتژیهایمعامالتی،بهش 

بهکارگ
معامالتیباقبولریسککمتروتنهابا 
بازدهیباالتربهدستآورند.
یهگذار در بورس داشتن اطالعات مفید درزمینهٔ نحوه
مهمترین نیازهای سرما 
ازآنجاکه یکی از  
خریدوفروش سهام است ،ارزیابی استراتژیهای معامالتی برای خریدوفروش سهام میتواند راهکارهای
هایمطلوببهسرمایهگذارانجهتکسببیشترینبازدهیفراهمآوردودرراستای


یشنهاد
مفیدیباارائهپ
عنوانیکضرورتمطرحمیشود.دراینمقاله

گیریسرمایهگذارانجهتانجاممعامالت 
به


کمکبهتصمیم
1
سعی شده با کاربرد قوانین تحلیل تکنیکال (تلفیق اسیالتورها و قوانین میانگین متحرک) در قالب
استراتژیهایمعامالتیبازدهیبورساوراقبهادارتهران 8بررسیشود .

پرسشهای پژوهش
پرسشهایاصلیاینپژوهشبهشرحزیراست :

هایتحلیلتکنیکالازنرخبازدهسپردهکوتاهمدت(نرخبازده


یحاصلازاستراتژی
بازدهها
 )1چنددرصداز 
بدونریسک)بیشتراست؟
بازدههای  7روزه 01،روزه و  81روزه تصمیمات خریدوفروش حاصل از سیگنالهای
 )2آیا میانگین  
استراتژیهایمختلفمتفاوتاست؟

هایمختلفتحلیلتکنیکالدردورههایزمانیمختلفمتفاوتاست؟


آیامیانگینبازدهاستراتژی
)3

 -2مبانی نظری و مروری برپیشینه پژوهش
پیشبینی آینده روند قیمتها
تحلیل تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها ،باهدف  
همهچیز
یه یمباحثفلسفیومنطقیتکنیکالبرسهموضوعزیراستواراست )0:
است(.مورفی .)0839،9پا 
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)تاریختکرارمیشود Romeo,et

هابراساسروندهاحرکتمیکنند8،


)قیمت
درقیمتلحاظشدهاست1،

).)al., 2001
بینیروندهایقیمتدرآیندهاست.ایدهاصلیدرتمامتحلیلهای


هدفاصلیتحلیلتکنیکالپیش
منظورپیشبینیتغییراتآتیقیمتاست


هایپیشینوحجممعامالتبه

ییراتقیمت
تکنیکالبررسیتغ
رتمیگیردوبه

.تحلیلتکنیکالبرمبنایحجمویاقیمتهایگذشتهاوراقبهادارصو

)(Weissman,2005
دنبال یافتن الگوی منطقی برای آن هاست .در مقابل تحلیل بنیادی ،علت تغییرات قیمت را با عواملی
وبازدهسهامتوضیحمیدهند( .)Lento,et al.,2007اینتصمیماتاغلببا

همچوندرآمد،نسبتهایمالی 

هایتاریخیقیمتاتخاذمیشود .طبققوانینتحلیلتکنیکال،بامشاهدهتغییراتی

قوانینسادهناظربرداده
شود.سرمایهگذارانبازاراوراق


دهد،تصمیمبهخریدوفروشیاانتظارگرفتهمی

کهدرالگوهایقیمترخمی
ایاستفادهمیکنندتانتیجهموردنظرحاصلشودNeely ,et .


بهاداربرایتصمیماتخودازالگوهایگسترده
)(al.,2011
9
کرکپارتیکودالکویست () 1117تحلیلتکنیکالرامطالعهاقدامبازارونهمطالعهکاالهاییکهدربازار
عبارتدیگرتحلیلگران

یکبازارهمیشهدرستعملمیکند" 
،به

عقیدهآنها"

شود،میدانند .به 


معاملهمی
تمامعواملخودرادرمنحنیهایقیمت

اعتقاددارند،درعوضدرنظرگرفتنعواملتأثیرگذاربربازارسهام،
سهامیکشرکت،نشانمیدهند .

یکتحلیل گرتکنیکالدرابتدابهاینباوررسیدهاستکههرچیزیکهبتوانددرقیمتتأثیرگذارباشد

6
اعمازفاکتورهایسیاسی،فاندامنتالی ،جغرافیاییویاسایرفاکتورها،درقیمتیکسهملحاظشدهاست.
همهتحلیل گرانتکنیکالبراینباوندکهتغییراتقیمتتابعیازعرضهوتقاضاست.چنانچهتقاضابیشاز

عرضهباشدآنگاهقیمتصعودخواهدکردواگرعرضهبرتقاضاپیشیگیردقیمتکاهشخواهدیافت.این
بینیهایاقتصادیوبنیادیاست .
تاساستمامپیش 

تغییرا
یچ وجه دخالتی در عوامل تأثیرگذار بر قیمت نمیکند.
بهه 
ینیک قانون است که تحلیلگر تکنیکی  
ا 
یچکس
بیشتراوقاتدرآغازیک روندویادرنقطهتغییرجهتقیمتازافزایشبهکاهشویابرعکسه 

یوبااستفادهازالگوهامیتوانداین

یداند.ولیتحلیلگرفن بهسادگ
بهطورقطع دلیلاینتغییرجهترانم 

بزرگتر یننقاطقوتتحلیلتکنیکالاین
بهموقع  شناساییکندوپایداریآنرابسنجد.یکیاز 
تغییررا 
است که در بازارهای زمانی مختلف کاربرد دارد چه معامله گران روزانه چه معامله گران چندروزه و
بازههایزمانیطوالنیمشغولبهخریدوفروش
یانمدتوچهافرادیکهدر 
کوتاهمدت وچهخریدارانم 

هستند،میتوانندازتحلیلتکنیکالبهرهببرند .


ابزارهای تحلیل تکنیکال
متداولترین قواعد تحلیل تکنیکی روش میانگین متحرک است ( .)Weissman,2005میانگین

یکی از 
7
متحرک ساده ( )SMAیکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال میباشد .این اندیکاتور میانگینی از
یبکنندهروندمحسوب
دادهها یاصلیروزانهمعموالًقیمتپایانیاست.میانگینمتحرکاساساًیکابزارتعق 
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یدهد.
میشود(مورفی.)0839،میانگینمتحرکنمایی(3 )EMAوزنبیشتریبهاطالعاتروزهایجدیدم 

پسنوعیمیانگینمتحرکوزنیاستوقیمتهایقدیمیدرمحاسبهآنوزنکمتریدارندولیتأثیرتمام

ی دهدتاباتغییرضرایبوزنبیشترویاکمتری
یشوندوبهکاربراجازهم 
قیمتهایدورهمربوطراشاملم 

بهقیمتهایجدیدبدهد  .سیگنالبازکردنموقعیتتعهدیخریدزمانیاستکهقیمتپایانیباالتراز

میانگینمتحرکقرارگیردوسیگنالبازکردنموقعیتتعهدیفروشزمانیاستکهقیمتپایانیپایینتر

از میانگین متحرک قرار گیرد .با استفاده ازدو میانگین متحرک سیگنال خرید زمانی ساطع میشود که
بلندمدتترعبور  وروبهباالحرکتکند.تکنیکاستفادهازدومیانگین

مدتتر ازمیانگین
کوتاه 
میانگین 
یرنسبتبهبازارمیشودولیدر

متحرکدرمقایسهبااستفادهازیکمیانگینمتحرکباعثایجادکمیتأخ
هاینادرستکمتریایجادمیکند(مورفی .)0839،


عوضسیگنال
1
نشانگرشاخصکانالکاالیا  CCIیکیدیگرازابزارهایتحلیلتکنیکالاست.اینشاخصنشانگری
برای تشخیص روند و میزانقدرتروند استاولین بار توسطدونالد لم برت پیشنهاد گردید .در صورت
افزایششاخص  CCIازعدد،+011جهتروندقیمت،صعودیدرنظر گرفتهمیشودودرصورتعبور
شاخصCCIبهزیرعدد،-011جهتورندقیمتنزولیدرنظرگرفتهمیشود.هرچهشاخصCCIازاعداد
 011مثبت یا  011منفی بیشتر فاصله بگیرد روند قیمت دران جهت قدرت بیشتری خواهد داشت (
 .)Weissman,2005این شاخص انحراف قیمت از میانگین را بهعنوان یک متغیر آماری محاسبه میکند.
هاازشاخصکانالکاالبرایشناسایینقاطخریدوفروشهیجانیاستفادهمیکنند .

بیشترچارتیست
01
معروفترین اندیکاتورهادرتحلیلتکنیکال

شاخصقدرتنسبییا  RSIنیزیکیازپرکاربردترینو
کمکمیکندتاسطوحبیشخریدوبیشفروشمشخصشود .این اندیکاتوردردامنهبین1تا

است RSI.
استفادهشده تا موقعیت بیش خرید را پیشنهاد دهد،

 011مدرج شده است .خواندن اعداد باالی  71
میکند تا
نشاندهنده فروش افراطی است .این اندیکاتور به معاملهگران کمک  
درحالیکه اعداد زیر   81

اینکهنشانههاییازتغییرجهت

تشخیصدهندکهآیاقیمتبهطورغیرمنطقیبهسمتسطوحباالرفتهویا

وجوددارد )Abbad, et al., 2014).
استوکاستیک  )Stochastic)00چهارمین ابزار تحلیل تکنیکال است که در این پژوهش مورداستفاده
یشده و از نوع
قرارگرفته  است .اندیکاتور استوکاستیک در اواخر دهه  0191توسط جرجلین معرف 
اندازهگیری میکند .از اندیکاتور استوکاستیک
نوسانگرهایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را  
بینیتغیرروندقیمتهاویامشخصکردنزمانبیشخریدوبیشفروشسهمکمک


توانبرایپیش
م
ی
گرفت.درایناندیکاتورقیمت هایپایانیدرحالتافزایشیتمایلدارندکهبهسمتباالترینقیمتدورهو

ترینقیمتدورهبروند.درفرآینداستوکاسنیکازدوخطاستفادهمیشود

درحالتکاهشیبهسمتپا 
یین
یکنند
کهیکیرا K%ودیگریخطD%کهاهمیتبیشتریدارد،بیشتراخطارهایخریدوفروشراصادرم 
(مورفی .)0839،
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پنجمین ابزار 01 MACDاست  .این اسیالتور شامل دو خط میانگین متحرک نمایی است ،که شتاب
دورههایزمانیمتفاوتاست.
حرکتقیمترانشانمی دهد.ایناسیالتور،تفاضلدومیانگینمتحرکبا 

یعتر از خط
(افضلی .)0810،دراسیالتور  MACDاخطار خرید زمانی صادر میشود که خط  MACDسر 
یع ترخطیاستکهازاختالفبیندومیانگینمتحرکنماییبابازه
کندترآنروبهباالعبورکند.خطسر 
یعتراستوخطاخطار
کوتاهترازخطسر 
زمانیمتفاوتبهدستمیآید.کندترمیانگیننماییبابازهزمانی 

نیز نامیده میشود( .رزمی و همکاران .) 0833،مقادیر مک دی در باال و پایین خط صفر نوسان میکند.
اینجاستکهاینخطهمانندیکاسیالتورعملمیکند.زمانیکهاینخطوطتاحدزیادیدرباالیخط

ینطوروقتیدرپایینخطصفرفاصله
گیرندشرایطخریدهیجانیمحسوبمیشود؛وهم 


صفرفاصلهمی
کنندفروشهیجانیرخمیدهد(مورفی .)0839،


زیادیایجادمی
ایناندیکاتوریکابزارمشخصکنندهروندوقدرترونداست.

ADX08ششمینابزاراینپژوهشاست.
براساسایناندیکاتورابتدامشخصمیشودکهروندنزولی یاصعودیویاروبهجلواست.برایناساس

پایینتر از  –DIباشد روند نزولی در نظر گرفته

یکه خط ممتد شاخص  ADXصعودی و خط +DI
مادام 
یشود.درحالتیکهخطممتدشاخص  ADX wu,ndباشدوخط  +DIباالتراز  –DIباشدروندنزولیدر
م
یتوان  مکانارائهسیگنالدرنظر گرفت.
نظرگرفتهمیشود.نقطهعبور  +DIو  –DIراازروییکدیگرم 

(مورفی.)0839،
09
دراینپژوهشاستکهدراینقسمتتوضیحدادهمیشود.

پارابولیکسار آخرین ابزارمورداستفاده 
کروند است .شکل آن
این ابزار  اندیکاتوری برای تشخیص روند و به دست آوردن نقاط کلیدی اتمام ی 
یکهروندصعودی
مجموعهایازنقاطدنبالهماستکهگرایشبهایجادشکلیهمانندسهمیدارند.مادام 

یگیرند  وابتداشتابکمترینسبتبهرونددارندولیدرادامهباروند
نقطهها درزیرنمودارقرارم 
است 
یگیرند.درروندنزولینقاطباالینمودارقیمتهستند(.مورفی.)0839،
شتابم 
شیاستراتژیهای خریدوفروشرا بااستراتژی های خرید و نگهداری بررسی

کاظمی ()0836در پژوه
کردهوریسکوبازدهآن هارامقایسهنمودهاست.دراینپژوهشازابزارهایتحلیلتکنیکالچونمیانگین

استفادهشده است.امامیوهمکاران()0836

متحرکوشاخصقدرتنسبی ()RSIوشاخص استوکستیک
سودآوری  قوانین تحلیل تکنیکال را شامل میانگینهای متحرک کوتاهمدت بلندمدت ،نوسانگرها و حدود
یانگینهای

یشده ،م
شاخصهای بررس 

مقاومت و حمایت را موردمطالعه قراردادند .نتایج نشان داد از بین 
دنبالهرو هستند ودر بلندمدت  از کاراییخوبی برخوردارند عملکرد بهتری
شاخصهای  

متحرک ازآنجاکه 
داشتند .میانگینهای متحرک بلندمدت نیز با این که از سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی خرید و
هایمتحرککوتاهمدتایجاد


هاومیانگین

تریرادرمقایسهبانوسانگر

اند،سودکم

نگهداریبرخورداربوده
شاخصهایتکنیکی

بهکارگیری
میکنند و همچنیننتایجحاکیازآنبودکهبازاربورستهرانپتانسیل 

سهماههطییکسال
راداراست.امیریوفتحی()1100کارآییالگوهایتحلیلتکنیکالرابرای9دوره 
بررسی کرده است .وی الگوهای تحلیل تکنیکال را در  13شرکت بورسی موردبررسی قرارداد .ضریب
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نشاندهنده رابطهمعنادارتنها
یروزه 
هفتروزه،س 
سهروزه ،
همبستگیپیرسونبینامتیازهرالگووبازده 
دورهها ارتباطمعناداریمشاهدهنشد.صفانور وفتحی ()1101
سهماهه بودودردیگر 
دورههای 
دریکیاز 
رکتهای فعال بورس اوراق بهادار
در پژوهشی سو داور ی روش تحلیلتکنیکال وتحلیل بنیادیرادر ش 
تهران مقایسه کرده است .نتایج نشان داد دو روش ازلحاظ  میزان سودآوری تفاوت چندانی ندارند و
سودآوری تحلیلتکنیکال و سودآوریروش نسبت اختالف P/Eشرکت با میانگین  P/Eصنعت فعال آن
موردتائیداست .
یهای معامالتی میتواند در بازارهای
هیو  09و همکاران ( )1109بررسی کردند که آیا استراتژ 
براستراتژی هایخریدونگهداریغلبهکند.وینتایجدواستراتژیمعامالتیرابانتایجخرید

منحصربهفرد 

سالهای  0119تا   1108مقایسه کرد .نتایج نشان داد استراتژیهای معامالتی آنها در
و نگهداری در  
بهکارگیریسه
شاخصهایسهامکمترمؤثر هستند .همچنینباتوجهبه 

منحصربهفرد نسبتبه

بازارهای
زمانهایخوب
زمانهایبدبهتراز 
یمختلفدرطولمشاهده،استراتژیهایآندر 

زمانها
استراتژیدر 
هابخصوصدرحفاظتسرمایهگذارانازضررهایاساسیدر


هایمعامالتیآن

کنندواینکهاستراتژی

کارمی
06
)تواناییپیشبینیوسو

طولبازارهاینزولیودورانرکوداقتصادیمفیداست.یو و همکاران(1108
داوری  61قانونتحلیلتکنیکالرادرچهاربازارآسیایجنوبیسنگاپور،مالزی،تایلند،اندونزیوفیلیپین
آنها قوانین میانگین متحرک و قوانین معامالتی محدوده
سالهای  0110تا  1113بررسی کردند  .
طی  
07
شکست (  (TRBرانیزبکاربردند.نتایجحاکیازآنبودکهقوانینمعامالتیدربازارهایمالزی،تایلند،
یتری
ترسنگاپوردرمطالعاتقبلیقدرتپیشبینیقو 

توسعه 
یافته

اندونزیوفیلیپیننسبت به بازارهای
قدرتپیشبینی

اه مدتقوانینتحلیلتکنیکالنسبتبهمتغیرهایبلندمدت
دارند.همچنینمتغیرهایکوت 
01
03
یدرپیشبینیجابجاییقیمتسهامدر

بهعالوه قوانینمعامالتی FMA, VMA,TRBهمگ
بهتریدارد .
مالزی-تایلند-فیلیپین-اندونزی موفق هستند و قوانین  TRBتوانایی پیشبینی اضافی در سنگاپور دارد.
یقوانینتحلیلتکنیکالبرایپیشبینیقیمتسهامرادربورسعمان

آباد 11و همکاران( )1108سوداور
سالهای1111تا1117
یشدهقیمتپایانیروزانهشاخصودورهمطالعه 
جمعآور 
بررسیکردند.دادههای 

یگنالهایخریدوفروشسودمندبود.

قدرتپیشبینیجابجاییقیمتسهاموتولیدس

نشاندهنده
بود.نتایج 
استراتژیهای

بیوند  10و همکاران ( )1108نقش استراتژیهای تصادفی را موردبررسی قراردادند .ابتدا 
معامالتیرابافرضاینکهبازارازنظریهگامتصادفیپیرویمیکندوسپسقوانینتحلیلتکنیکالشامل

(میانگین متحرک ،شاخص قدرت نسبی ،خطوط حمایت و مقاومت و مومنتوم را بررسی کردند .نتایج
،استراتژیهایتحلیلتکنیکالمتوسطعملکردبهترینسبت

نشاندهندهانبودکهدربازهزمانیبلندمدت

11
یکنند.میترا )(Mitra,2011
هایتصادفینداردگرچهدرکوتاهمدتالگوهایفنیموفقعملم 


بهاستراتژی
سودآوریتحلیلتکنیکالرادربورسسهاموارزهندموردبررسیقرارداد .نتایجسودمندیقوانینتکنیکی
یینکننده برای موفقیت الگوهای تجاری
را در کوتاهمدت و بلندمدت نشان داد .همچنین یک عامل تع 
ینه های معامالتی بود که برای کسب بازدهی باالتر با الگوهای تجاری نسبت به استراتژی خرید و
هز 
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نگهدار ی،هزینهواقعیمعامالتنبایدازحداکثرهزینهمعامالتیبرآوردشدهبرایهرشاخصبیشترشود.
کانگ  18و دیگران() 1111سودآوریتحلیلتکنیکالرادربازارسهامسنگاپورقبلوبعدازبحرانمالی
آسیا بررسی کردند .الگوهای تکنیکی مانند میانگین متحرک و شکست روند برای معامالت استفاده شد.
سالهای1117-0111منجر
سالهای0116-0133نسبتبه 
نتایجحاکیازآنبودکهالگوهایتجاریدر 
سالهای-0133
ینالگوهانسبتبهاستراتژیهایخریدنگهداریدر 

بهکسببازدهیباالترشدهاستوا
داشتهاند.
0116عملکردبهتری 
هااستراتژیهایتلفیقیمیانگینمتحرکواسیالتورها


یکازپژوهش
کهمالحظهمیشوده 
یچ

همانطور

انجامشده  استدرحدیکاستراتژیبودهاست.دراینپژوهش
رابررسینکردهواگرکاریدراینزمینه 
نگاهاستراتژیکبهمعامالتتحلیلتکنیکیشدهوسودآوریاستراتژیهامطالعهشدهاستودرثانی

اوالً 
استراتژیهایمختلفبایکدیگرمقایسهشدهاست.

 -3روش شناسی پژوهش
یرفتهشدهدربورس
سالهای 0831الی 0811برایسهام 01شرکتپتروشیمیپذ 
اینپژوهشطی 
اوراقبهادارتهرانانجامشد.دادههایمعامالتی01شرکتپتروشیمیدردورهموردمطالعهازسامانهشرکت

نرمافزار  Mofid traderکلیه
مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران اخذ گردیده و با استفاده از  
نرمافزارصفحهگسترده()Excel
سهمهاموردبررسیقرارگرفت.از 
استراتژیهایخریددربازهمزبوربرروی 

و  SPSSبرای محاسبه و مقایسه بازده و تحلیل یافتههای حاصل استفاده گردید .طی هر چهار سال
دادهها ی معامالتی از سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ،با استفاده از
موردبررسی از دریافت  
شرکتهای

نرمافزار  مفید تریدر و فرم کندل استیک نمودارها ،همه استراتژیهای خرید روی کلیه 

شدهاست.سپسفرضبراینبدهکهبادریافتسیگنالخریدسهامخریداریمیشود.

موردمطالعه بررس 
ی
محاسبهشدهاست.پس

برحسبقیمتپایانیسهامدر7روزآینده01،روزآیندهو81روزآیندهبازدهسهم
النهآنهانیز

یگنالهایخریدهرسهم،بازدهسا

تکتکس
ازمحاسبهبازده7روزه01،روزهو81روزهبرای 
است.سپسبازدهساالنهبابازدهسودسپردهبانکیطیهمهسیگنالهایدوره9سالهپژوهش

محاسبهشده

بهمحض
استفادهشده استکه 

مقایسهشدهاست.دراینپژوهشاز  6استراتژیمعامالتیتحلیلتکنیکال
هدلیلیکطرفهبودنبازارسرمایهایرانو

قابلذکر استب
یداریشدهاست .

دریافتسیگنالخریدسهامخر
استفادهشده است .خالصه استراتژیهای

یگنالهای خرید 

عدم امکان باز کردن موقعیت فروش فقط از س
مورداستفادهدراینپژوهشبهشرحجدولشماره0است.
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جدول شماره  -1معرفی استراتژیهای معامالتی پژوهش و ابزارهای بهكاررفته در هركدام
ابزارهای بکار رفته در استراتژیها

شماره استراتژیها
استراتژیشماره 0

EMA 120

استراتژیشماره 1

SMA 3

استراتژیشماره 8

EMA 14

استراتژیشماره 9





استراتژیشماره 9





استراتژیشماره 6

EMA 100 EMA 50

Parabulic
 Sar

 SMA 100  SMA 50  SMA 20
EMA 30

 EMA 50

EMA 3

EMA 25


 EMA 200


Parabulic
 Sar

 RSI
 EMA 30

MACD
Default

Stochastic
20/8/1
MACD
12/26/9
Default
ADX 14

 Ichimuko

CCI 4 Level 0
ADX
Ichimoku 19
MACD 12/26/9

EMA 50

Stochastic
14/3/3

ADX 14

RSI 14

-4یافتههای پژوهش
هایحاصلازنرخبازدهسپردهکوتاهمدتبیشتر


پژوهشکهچنددرصدازبازده
درپاسخبهاولینسؤال
توانگفت:باتوجهبهنتایجحاصلازمقایسهبازدهاستراتژیهابابازدهبدونریسک،دراستراتژی

است،م 
ی
شمارهیک 71/1،درصدازمواردبازدهیباالتراز RFداشتندودر استراتژیشمارهدو 73/8،درصدودر
استراتژیشمارهسه11/7،درصدازمواردودراستراتژیشمارهچهار11/3،درصدازمواردودراستراتژی
شمارهپنج 7018،درصد ازمواردودر استراتژیشمارهشش 39/0،درصدازمواردبازدهباالترازنرخسود
سپردهبانکیداشته .نتایجمطابقباجدولزیربهدستآمد .
جدول شماره  -2نتایج سؤال  1حاصل مقایسه بازده استراتژیها با بازده بدون ریسک
استراتژی

Percent

Frequency

شماره 0

72.9

70

شماره 1

78.3

94

شماره 8

90.7

49

شماره 9

90.8

79

شماره 9

71.3

67

شماره6

84.1

111


دومپژوهشفرضیههایمربوطهبهشرحزیراست :

درپاسخبهسؤال
 :H0بین بازده  7روزه 01 ،روزه و  81روزه انتخابهای استراتژیهای مختلف تحلیل تکنیکال تفاوت
معناداریوجودندارد .
 :H1بین بازده  7روزه 01 ،روزه و  81روزه انتخابهای استراتژیهای مختلف تحلیل تکنیکال تفاوت
معناداریوجوددارد .
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درتحلیلوآنالیزاستراتژیهاابتدامعناداریبینبازده7روزه و 01روزه 7،روزه و81روزه01،روزهو81
روزهبررسیمیگردد .
در بررسیآزمونتحلیلواریانسزمانیکهسطحمعناداریآمارهآزمونFکمتراز1/19شود ،فرضH0رد
روزهدراستراتژیهایمختلفمیباشد.در

میشودکهبیانگرتفاوتمعناداربینبازده7روزه01،روزهو81
استراتژیشماره،0سطحمعناداریبرابر1/199حاصلگردید.باتوجهبهاینکه1/199>1/19است،تفاوت
ردمیشودتفاوتبینبازده7روزهو81روزهمشاهده

یگرددوفرضیهH0
معناداریبینگروههامشاهدهم 
گردید .
)بینگروههاتفاوتوجود

کوچکتر بودنسطحمعناداری1/11>1/19(،

دراستراتژیشماره،1باتوجهبه
گروههای01روزهو81روزه
بازدههای7روزه81،روزهو 
ردمیشود.اینتفاوتبینگروه 

داردوفرضیهH0
مشاهدهمیگردد .
در استراتژیهای شماره  8و  9و  9سطوح معناداری به ترتیب  11169<1/19و  11169<1119و
بزرگتر از  1119است پس فرضیه  H0را
 11898<1119میباشند که در بررسی آنها مقادیر حاصله  
گروههاتفاوتمعناداریوجودندارد .
نمیتوانردکردوبینبازده 

بهصورت 11111>1/19است کهبیانگرردفرضیه H0وپذیرفتن
دراستراتژیشماره،6سطحمعناداری 
گروههای
گروههای 7روزهو 81روزه وهمچنینتفاوتبین 
دهندهیتفاوتبین 

فرضیه H1استو 
نشان
81روزهو01روزهمیباشد.کلیهنتایجسؤال1درجدولزیرآمدهاست :
جدول شماره  -3نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه بازدههای با بازههای زمانی مختلف 
استراتژی
استراتژی
شماره0
استراتژی
شماره1
استراتژی
شماره6

-1/8019
فاصلهاطمینان
 ٪19

سطح

انحراف

تفاوت

حد پایین

معناداری

استاندارد

میانگین

-9/6199
-9/7961

1/109
1/136

 0/17309
 0/17309

-8/09619
 -1/10379

-9/1811

1/110

0/17969

بازدههای ماهانه
*

7
01

*

7

*

 01

-8/31111

حدباال 

-9/6191

1/118

0/17969

-1/97911

-1/6030

 -9/0096
-9/8911

 1/118
1/117

 0/11819
0/11103

 *-8/11110
*
-1/81999

7
 01

 81

 81
 81


میانگینبازدهاستراتژیهایمختلفچگونهبودهاست؟)باتوجهبه

درپاسخبهآخرینسؤال پژوهش(
نتایجتحلیلواریانسوسطحمعناداریآماره Fکهبرابر 1/110است،چوناینمقدارکمتراز 1119است
بازدهاستراتژیهایمختلفمیباشد .

بیانگرردفرضیه  H0وتفاوتمعناداردر
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یهاتفاوتوجوددارد.طبقنتایج،بازده
مطابقجدولدرمواردیکهsig<1/19باشدبینبازدهاستراتژ 
بابازدهاستراتژیهایشماره0وشماره1وشماره9وشماره6تفاوتمعناداردارد.در

استراتژیشماره8
نیزنتایجمقایساتزوجیمربوطبهآزمونتحلیلواریانسمشاهدهمیشود.

جدولشماره9
جدول شماره  -4نتایج آزمون تحلیل واریانس در مورد تفاوت بازده استراتژیهای مختلف 
سطح

آماره آزمون

میانگین توان دوم

درجه

مجموع توان دوم

معناداری

F

انحرافات

آزادی

انحرافات

 70/091

9

899/798

واریانسبینگروهی

16/931

978

09181/130

واریانسدرونگروهی 


973

09936/119

واریانسکل

1/110

 1/677

جدول شماره  -5نتایج مقایسات زوجی تحلیل واریانس جدول شماره 4
فاصله اطمینان  55درصد

سطح

انحراف

حد باال

حد پایین

معناداری

استاندارد

9/8907
1/1978

1/3167
1/6136

1/118
1/117

1/37613
1/39931

1/60110
1/13716

8/8919

1/0910

1/179

1/31806

0/91909

9

9/8717

1/3366

1/118

1/33799

*

9

9/8188

1/1803

1/110

1/38131

*

6

تفاوت میانگینها
*
*

1/61168
1/66790

شماره استراتژیها
0
1
8

*.تفاوتمیانگینهادرسطحخطای9درصدمعناداراست.


 -5نتیجهگیری و بحث
همانطور که در متن اشاره شد ،در همه استراتژیها اکثر سیگنالهایی که برای خرید پیشنهادشده

استبیشازبازدهبدونریسکایجادبازدهکردهاست.لذااستفادهازتحلیلتکنیکالسودآورتلقیشدهو
پیشنهادمیشود.این

شدهدراینمقالهبهسرمایهگذارانبرایخریدسهام

استفادهازاستراتژیهایمعرف 
ی

بدینمعناستکهتاحدزیادیاستراتژی هایپیشنهادیموفقبودهاست.البتهروشکاراینبودهاستکه

یداریشدهرابا

سهمهایخر
یقترباید 
بعداز 01،7یا  81روزسهامبهفروشرفتهاست.برایارزیابیدق 
یگنالهایخروجمطرحدرالگوهایتحلیلتکنیکالفروختکهاینموضوعدراینقسمتموردتوجهقرار

س
دربازههای 7و 01روزه

بازههایزمانیاستراتژیشماره 0و 1و 6
نگرفته ست.ازطرفدیگردرمقایسه 
نسبت به   81روزه بهتر جواب داده است .لذا به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود برای خرید سهام اگر
روزسهامرانگهدارینکنند.درموردبقیهاستراتژیها

همیکنندبرایبیشاز 01
استراتژییکرااستفاد 
تفاوت زیادی بین بازههای زمانی مشاهده نمیشود؛  یعنی در سایر استراتژیها ضمن سودآور بودن
15
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یکند.
هایخرید،نگهداریسهامبرایهریکازبازههایمذکورتفاوتمعناداریدربازدهساالنهنم 


یگنال
س
همهبازههایزمانیدراستراتژی 8بازدهبیشترینسبت

درموردمقایسهاستراتژیهابازدهساالنهحاصلاز

حاصلشده  است .لذا ،به سهامدارانی که یک استراتژی را مبنای عمل قرار میدهد

به سایر استراتژیها 
توصیهمیشودازاستراتژی8برایخریدسهاماستفادهکنند .

قابلتوجه  در این مقاله این استکه جهت رعایت اصل تحدید
در موردمحدودیتهای پژوهش نکته  
موضوع،استفادهصرفازاستراتژی هابدونتوجهبهنوعموجالیوتیکهسهامدرآنقرارداردشایدنتایج

استفادهمیشد،خطای

تریبدهد.بهلحاظتجربیچنانچهازامواجالیوتنیزدرکناراستراتژیها

ضع 
یف
بهیقین
استفادهشده است.قطع 

هابرایتایمیکروزه


شد.ازطرفدیگرایناستراتژی

هاکمترمی

استراتژی
میتواند نتایج بهتری برای
بلندمدتتر  

استفاده از تایمهای ماهانه و هفتگی و اضافه کردن تحلیلهای 
هوخطاهایآنراکاهشدهد.ازدیگرمحدودیتهایاین

استراتژیهایمذکوردرتایمروزانهحاصلکرد

هازودتراز


هاست.ممکناستبرخیاستراتژی

پژوهشعدماستفادهازسیگنالخروجدرآزموناستراتژی
بازههای مورداستفاده در این پژوهش سیگنال خروجشان صادر شود .در این صورت خروج مثالً  81روزه

ممکناستبعداز  دستدادنبخشیازسوداتفاقافتادهباشد.ازطرفدیگرممکناستسیگنالخروج
بعداز  81روزصادرشودکهدراینصورتخروجصورتگرفتهدراینپژوهشقبلازکسبکل سود
یقینمیتواندسودآوری

یگنالهایخروجقطع 
به

استراتژیاتفاقافتادهاست.پسانتظارمیرودتوجهبهس

حاصلشدهاستنشاندهد .

تحلیلتکنیکالرابیشترازآنچهدراینپژوهش
پژوهشهایبیشتریازلحاظافزایش

گرانتوصیهمیشود،درآینده


هایآتیبهپژوهش

درموردپژوهش
شرکتهای پتروشیمی

تایم زمانی تحلیل انجام شود نتایج آنها باهم مقایسه شود .نمونه این پژوهش 
سالهای  0831تا  0811بوده است پیشنهاد میشود در
یرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی  
پذ 
پژوهشهایبعدیصنایعدیگرنیزموردبررس یقرارگیرد.مقایسهنتایجاینپژوهشبهتفکیکدورهرونقو

رکود بازار سرمایه نیز میتواند اطالعات دقیقتری در مورد سودآوری تحلیل تکنیکال در اختیار بگذارد.
ینامیکدرتحلیلتکنیکالوارزیابینتایجونیزآزموناستراتژیهابا

استفادهازامواجالیوتوتحلیلهاید

تواندنتایجدقیقتریحاصلکند.
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