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 های تکنیکال مبتنی بر تعقیب روند، در معامالت غیرمکرربررسی عملکرد روش
 

 2سعید صالحی ،1سارا عطاران
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 چکیده

نی بر تعقیب روند، در معامالت غیرمکرر است. این پژوهش های تکنیکال مبتهدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد روش

و  1930معامله شده در بورس اوراق بهادار در سال  های شرکتما شامل بازده روزانه تمام  های داده. باشد میدارای یک فرضیه 

. با توجه اند شدهگرفته  irbourseنیز از سایت  ها آننوین گرفته شده و اطالعات قیمتی  آورد رهاز برنامه  ها داده. باشد می 1931

ی استفاده شده است های شرکت، از اطالعات اند داشتههایی که بیشترین تعداد روزهای معامالتی را به در نظر گرفتن سهم شرکت

ن . برای محاسبه سیگنال میانگیباشد میمیلیارد  1111باالی  ها آنو سرمایه  اند داشتهروز کاری در سال معامله  111که حداقل 

هر سهم بر اساس افزایش سرمایه و تقسیم سود انجام گرفته  های دادهروزه استفاده شده است.  11متحرک از میانگین متحرک 

% 21. نرخ سود بدون ریسک، نرخ سود بدون ریسک اوراق مشارکت در بازار بورس و اند شدهتعدیل  1931و 1930در سال 

تکنیکال مبتنی بر تعقیب روند در  های روشیج حاصل از پژوهش نشان داد که در ساالنه در نظر گرفته شده است. نتا روزشمار

وزنی دارد ولی در  میانگیننمود که روش آرون عملکرد بهتری نسبت به  تائید توان میمعامالت غیر مکرر در حالت با کارمزد 

اده نسبت به روش میانگین وزنی خصوص عملکرد بهتر آرون نسبت به میانگین ساده و یا عملکرد بهتر روش میانگین س

 ها روشاز  کدام هیچبهتر عملکرد  توان میآماری ن ازلحاظکنیم، در حالت بدون کارمزد  تائیدآماری چیزی را  ازلحاظ توان مین

 کرد.  تائیدنسبت به روش دیگر را 

 

 روش تکنیکال، تعقیب روند، معامالت غیرمکرر، روندهای كلیدی:  واژه
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