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মােকট অ ানালাইিসস  

াইস বাড়েব িক কমেব তা জানার জন  আপনােক অ ানালাইিসস করেত 

হেব। অ ানালাইিসেসর মাধ েম আপিন ড করার সিঠক আইিডয়া পেত 

পােরন। অ ানালাইিসস মলত ূ ৩ কারঃ 

 ফা ােম াল অ ানালাইিসস (Fundamental Analysis) 

 টকিনক াল অ ানালাইিসস (Technical Analysis) 

 সি েম াল অ ানালাইিসস (Sentimental Analysis) 

আপিন  করেত পারেন কান ধরেনর অ ানালাইিসস ভাল ?  

িক  ৩ ধরেনর অ ানালাইিসসই পণূ । 
 
 
 

 

  



এটা অেনকটা ৩ পা-ওয়ালা একিট টেলু র মত। যিদ এর কান একিট পা ভে  যায়, 

তাহেল টলিট ভে  যােব এবং আপিনও মািটেত পেড় যােবনু । ফেরে র ে ও আপনার 
কান একিট অ ানালাইিসস যিদ বল হয়, তেব তা আপনার ব াপক লেসর কারন হেত 
পাের। তাই সব ধরেনর অ ানালাইিসসই জ ির। 

 অ ানালাইিসস করা ছাড়া কখেনা ড করেবন না।  

 

পরবতী প াসমেহ আমরা এই িতন ধরেণরৃ ূ  অ ানালাইিসস এর ধারণা নওয়ার চ া 
করেবা। সতরাং চলন বইএর সামেন আগাইু ু ...  
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টকিনক াল অ ানালাইিসস  

টকিনক াল অ ানালাইিসেস ডাররা াইেসর মভেমে র ওপর িভি  কের ড কেরু । 

মল িবষয় ু হল একজন ডার পেবর াইস মভেম  দখেত পােরূ ু , বতমােনর াইস 
মভেম  বঝেত পাের এবং ভিবষ েতর াইস কমন হেব সু ু  স েক ধারনা অজন করেত 
পাের। 

আপনার চােট পেবর সকল াইেসর মভেম  চাট আকাের দয়া থাকেবূ ু । তাই আপিন 
চাইেলই পেব িক হেয়িছল ূ তা দখেত পারেবন। আপিন িন য়ই েনেছন, "ইিতহাস 
বারবার িতফিলত হয়"? 

টকিনক াল অ ানালাইিসস এমনই। পেব যা ঘেটিছলূ , আমরা আশা কেরেত পাির হয়েতা 
ভিবষ েতও তাই ঘটেত পাের। যিদ কান াইস লেভল পেব সােপাট বাূ  রিসসেট  
িহেসেব কাজ কের থােক, তেব ডারেদর চাখ থাকেব সই িদেক এবং তারা তার ওপর 
িভি  কের তােদর ড করেব। 

টকিনক াল অ ানালাইিসেসর মাধ েম আমরা একই প াটান মলােনার চ া কির যা পেব ূ
ঘেটিছল। এবং যেহত তা পেব ঘেটিছলু ূ , তাই আমরা আশা করেবা এবারও হয়ত আেগর 
মত একই িজিনস ঘটেত পাের। 

 

  



কউ যখন টকিনক াল অ ানালাইিসস কথািট বেল, তখন আমােদর মেন সব থম য 
কথািট আেস তা হল চাট। টকিনক াল অ ানালাইিসেস চাট ব বহার করা হয় কারন 
চােটর মাধ েমই িহে ািরকাল ডাটা সবেচেয় সহেজ উপ াপন করা যায়। 

আপিন  এবং প াটান বাঝার জন  চােট পেবর ডাটা েলা দখেতূ  পােরন যা িকনা 
আপনােক িকছ ভাল েডর সেযাগ এেন িদেত পােরু ু । াইস প াটান, ইি েকটেরর 
িসগন াল আপনােক মােকট স েক ভাল আইিডয়া পেত সাহায  করেত পাের। 

টকিনক াল অ ানালাইিসস িবষয়টা িনভর কের আপিন িকভােব অ ানালাইিসস করেবন। 

জিন এবং রিন হয়েতা একই চাট এবং ইি েকটর দেখ অ ানালাইিসস করেব, িক  তারা 
হয়েতা একই রকম েডর আইিডয়া পােব না, িভ  িভ  েডর আইিডয়া পেত পাের। 

আসল কথা হল আপনােক টকিনক াল অ ানালাইিসেসর মল কনেস  ভালভােব জানেতূ  

হেব। আমােদর িফেবােনিস, বািল ার ব া , িপভট পেয় , মিভং এভােরজু  ইত ািদর কাজ 
স েক জানেত হেব। 

ল  ক নঃ- আমরা জািন ফেরে  চুর পড়ােশানা করেত হয়।   
সই পড়ােশানার ৮০ % এর বিশ টকিনক াল অ ানালাইিসস এর পিরিধ।  
 
 

 
 
 

ধ টকিনক াল ু অ ানালাইিসস িনেয় নাতন বইু  পরবতী ১২ ঘ ার মেধ  আসেছ। তাই 
চাখ রাখনু...   
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ফা ােম াল অ ানালাইিসস  

অথৈনিতক, সামািজক অথবা রাজৈনিতক ই ািদর ওপর িভি  কের য অ ানালাইিসস 
করা হয় তাই ফা ােম াল অ ানালাইিসস। 

ফা ােম াল অ ানালাইিসেস আপনােক ল  করেত হেব য কান দেশর অথনীিত ভাল 
করেছ এবং কান দেশর অথনীিত খারাপ িদেক যাে । বকারে র পিরমান বি  সহ ৃ

িবিভ  ইেভ  িকভােব কন এবং িকভােব দেশর অথনীিতেত ভুিমকা রােখ এই সকল 
িবষয় েলা ফা ােম াল অ ানালাইিসেস আপনােক  িদেত হেব। 

কান দেশর বতমান অথবা ভিবষ ৎ অথৈনিতক অব া যিদ ভাল হয়, তেব ঐ দেশর 
কােরি  শি শালী হেব। একিট দেশর অথনীিত যত ভাল হেব, িবেদিশ িবিনেয়াগকািররা 
তত ঐ দিশ িবিনেয়াগ করেত আ হী হেব। সতরাং তােদর ঐ দেশরু  কােরি  িকনেত 
হেব এবং ঐ দেশর কােরি র ভ াল আেরা বি  পােবু ৃ । বাংলােদেশর অরথিনইিতক অব া 
যিদ আরও ভাল হত তেব আরও িবেদিশ িবিনয়গকাির এই দেশ িবিনেয়াগ করেত ও 
ব বসা স সারন করেত আ হী হত। ফল িতেত বাংলােদেশর টাকার ভ াল অেনক ু
বের জত। অন ান  কােরি র ে ও একই রকম। 

এক কথা ফা ােম াল অ ানালাইিসস হলঃ 

 

  



 দেশর অথৈনিতক অব া ভাল = কােরি র ভ াল বশীু  

 দেশর অথৈনিতক অব া খারাপ = কােরি র ভ াল কমু  

ধরা যাক ইউ. এস. ডলার শি শালী হে  কারন আেমিরকার অথনীিত আেগর থেক 

ভাল করেছ। তাহেল তােদর ম া ীিত ু (inflation) িনয় ন করার জন  ই াের  রট 
বাড়ােনার েয়াজন হেত পাের। 

অিধক ই াের  রট ডলার িনভর অথৈনিতক স দ েলােক আরও আকষণীয় কের 
তােল। তাই কউ যিদ ঐসব স দ িকনেত চায় বা িবিনেয়াগ করেত চায়, তেব থেম 
তােদর ডলার িকনেত হেব। আর তার ফেলই ডলােরর ভ াল বি  পােবু ৃ । 

পরবতীেত ফা ােম াল অ ানালাইিসেসর উপর আমােদর অন  বইেত আপিন জানেত 

পারেবন িবিভ  িনউজ, তােদর ইেফ  এবং িকভােব স েলা বেঝ ড করেত হয়ু  এই 
স েক। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ধ ু ফা ােম াল অ ানালাইিসস িনেয় নাতন বই ু ১২ ঘ ার মেধ  আসেছ। তাই চাখ 
রাখনু...   
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সি েম াল অ ানালাইিসস  

ে ক ডােরর কােছ িনজ  মতামত বা ব াখ া থােক য কন মােকট এভােব মভ ু
করেছ। আিম, আপিন িকংবা িপপস িশকাির মােকট স েক যা অনভবু  কির এবং স 
অনসাের পিজশন নইু , তাই পরবতীেত নতন মােকট সিু েম  তির করেত সাহায  
কের। সব ডারেদর ড মােকেট িতফিলত হয়। 

তাই আপিন একা যিদ কান ড স েক িকছই অনভব কের থােকন না কন যু ু  

মােকট সইিদেক যােব, আপিন কখেনাই মােকটেক আপনার পে  মভ করােত পারেবনু  

না। এমনিক আপনার যিদ দঢ় িব াস থােক য ডৃ লােরর দাম বাড়েব, িক  সবাই যিদ 
িবয়ািরশ ( সল) মেড থােকু , সখােন আপিন িকছই করেত পারেবন নাু । 

 

এটা আপনার ওপর িনভর কের আপিন িকভােব মােকট সি েম  বঝেবনু , এটা বি শ না ু
িবয়ািরশ। পরবতীেত এ স েক আরও আেলাচনা করা হেব। এটা আপনার ওপরই 
িনভর কের য আপিন আপনার িডং ােটিজেত মােকট সি েম েক য  করেবন ু
িকনা। 

আপিন যিদ মােকট সি েম েক উেপ া করেত চান, করেত পােরন। িক  তা আপনার 
জন  ধ লসই বেয় আনেবু । 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
য কান িবষেয়র সবেচেয় বিশ সংখ ক বই,  সহেজ ডাউনেলাড করার সেযাগ দওয়ার ু
ত য়ী  

বাংলােদশী  সাইট... 
  

http://www.freeebook0.blogspot.com  
 

 
ফের  এর উপর বাংলা ও ইংেরিজেত িলখা অজ  বই পােবন এখােন। 
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