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ــاخص کل و  ــوص ش ــادی در خص ــی و بنی ــر تکنیک نظ
ــه مهــم ــد توصی چن

در حالــی بــه ســراغ بــازار 22 اردیبهشــت مــاه میرویــم کــه شــاخص بــه نقطــه حساســی 
رســیده اســت. نفــوذ قابــل توجــه بــه حمایــت 76900 واحــدی و تشــکیل الگــوی ســرو 

شــانه ، باعــث نگرانــی تکنیکالیســتها از ادامــه رونــد نزولــی شــده اســت.

 شــاخص کل دو هــدف ریزشــی 74500 و 72000 واحــدی  را نشــانه رفتــه اســت، ایــن 
هشــدار را بایــد جــدی گرفــت زیــرا اینبــار تکنیکالیســتها و بنیادیهــا نظــرات مشــابهی در 

خصــوص آینــده شــاخص دارنــد.

بنیادیهــا معتقدنــد نزدیــک شــدن بــه زمــان ارایــه گزارشــات 3 ماهــه و ارســال گزارشــات 
12 ماهــه 94 کــه هــر دو گزارشــات حــاوی اطالعــات چنــدان مثبتــی نیســتند، نزدیــک 
ــازار، کاهــش مجــدد قیمــت برخــی  ــنتی ب ــود س ــارک رمضــان و رک ــاه مب ــه م شــدن ب
ــن رکــود و  ــن نرفت ــزات، از بی ــف افزایشــی قیمــت نفــت و فل ــی و توق محصــوالت معدن
ــه  ــع ب ــه مجم ــده ســهامداران از ورود ب ــی عم ــع و روی گردان ــه فصــل مجام نزدیکــی ب
دلیــل عــدم توزیــع ســود نقــدی مناســب از جملــه عوامــل محــدود کننــده رشــد بــازار مــی 
باشــد. در ایــن بیــن اصــالح گــروه خــودرو و تاثیــر منفــی آن در بــازار نیــز مزیــد بــر علــت 

شــده اســت.

توصیــه میشــود در شــرایط فعلــی اندکــی نقــد باشــید، در خریدهــا عجلــه نکنیــد و منتظــر 
روزهــای آتــی بمانیــد. توجــه داشــته باشــید کــه انتهــای هفتــه آینــده نیــز فشــار فــروش 
بــه دلیــل تســویه اعتباریهــا بــاال خواهــد بــود و در صورتیکــه بــازار امــروز و ابتــدای هفتــه 

بعــد بــاز هــم منفــی شــود، فشــار فــروش انتهــای مــاه را پــر قــدرت تــر میکنــد.

از منظــر تکنیکالــی، شــاخص خــط گــردن الگــوی ســرو شــانه را رو بــه پاییــن شکســته 
ــرای تاییــد ایــن  ــه خوبــی تشــکیل نشــده( ، ب اســت ) اگرچــه کــه شــانه ســمت چــپ ب
الگــو بایــد منتظــر پــول بــک بــه خط شکســته شــده باشــیم. در ایــن صــورت احتمــال دارد 
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امــروز و یــا روزهــای ابتدایــی هفتــه آینــده شــاهد مثبــت شــدن موقــت بــازار باشــیم کــه 
میتوانــد فرصــت خــروج باشــد.

 البتــه در معامــالت خــود عجلــه نکنیــد زیــرا هنــوز ایــن الگــو تاییــد نشــده و برخــی گــروه 
هــا وتــک ســهمها شــرایط تکنیکالــی و بنیادیــن مناســبی دارنــد امــا بــه دقــت وضعیــت 
ــدی را  ــی بع ــا نزول ــودی و ی ــرایط صع ــود در ش ــتراتژی خ ــازار را بســنجید و از االن اس ب
مشــخص کنیــد. اگــر بــازار منفــی شــد و الگــو تاییــد شــد باید ســریعا اســتراتژی مشــخص 
ــان  ــران در زم ــه گ ــد، بســیاری از معامل ــم بگیری ــد و در لحظــه تصمی ــاده کنی خــود را پی
معامــالت تصمیــم گیــری میکننــد کــه همینــکار باعــث اضطــراب و اشــتباه آنــان میشــود.

 در صــورت مثبــت شــدن بــازار نیــز اســتراتژی خودتــان در بــازار مثبــت را پیــاده کنیــد و 
ــا شــرایط مثبــت مدیریــت کنیــد. ایــن اســتراتژیها را از االن بایــد  ســبدتان را متناســب ب

تدویــن کنیــد و نــه در زمــان معامــالت.
موفق باشید!

نظرات درباره خزامیا

تحلیلگــران فانــوس معتقــد بــه خریــد »خزامیــا« در قیمــت هــای 105 تــا 110 تومــان ، 
بــا بــازه زمانــی یــک تــا ســه مــاه، میباشــند.

نظرات در این خصوص بسیار متفاوت است

تحلیلگــران ســایر منابــع اطــالع رســانی معتقدنــد چنانچــه ایــن ســهم حمایــت 106 تومانی 
خــود را از دســت بدهــد اصالحــی تــا حــدود قیمتــی 93 تومــان دارد. و مهــم دیگــر اینکــه 

مقــاوت پیــش روی ســهم را 113 تومــان میبیننــد.
در ایــن صفحــه میتوانیــد ببنیــد چنانچــه ســهم 113 تومــان را رد کنــد چــه اهــداف قیمتــی 

دیگــری پیــش رو دارد.

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=128
https://efanos.com/Search?Tab=Analyze&SecurityId=128
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هشــدار: از دریافــت خدمــات مشــاوره و تحلیــل از منابــع نامعتبــر و بــدون مجــوز رســمی 
خــودداری کنیــد. 

ــه  ــه ارائ ــدام ب ــا همــکاری شــرکت مشــاور ســرمایه گذاری اماکــو اق ســایت بورســینس ب
ــد. ــازار می نمای ــل ب ــنهادی و تحلی ــهام پیش ــهام، سبدس ــاوره خریدس مش

دسترسی به تحلیل های حرفه ای و ویژه به همراه سیگنال های خرید:
http://www.bourseiness.com/tahlil

http://www.bourseiness.com/tahlil
http://www.bourseiness.com/tahlil

