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  (Indicator)نشانگرها 
 

تجمع به نواحي گفته مي شود که موج حرکت جهت . ما مي دانيم که موج قيمت داراي دو وضعيت تجمع و توزيع است
  .دقت کنيد) 4-1(داری نداشته و در ناحيه اي در حال نوسان است به شکل 

  

  
  4-1شکل 

در اين منطقه مينيمم و ماکسيمم ها با . قسمتي که در کادر مستطيلي نشان داده شده ، يک منطقه تجمع است
بعد از منطقه تجمع امکان تشکيل توزيع يا گرايش جديدي وجود دارد که تشکيل . اندکي بي نظمي، هم سطح شده اند

يک ماکسيمم و يک مينيمم جديد باالتر از آخرين ماکسيمم منطقه تجمع مي تواند عالمت شروع شدن گرايش باالرو و 
 و يک ماکسيمم پايين تر از آخرين مينيمم منطقه تجمع مي تواند عالمت شروع شدن گرايش پايين تشکيل يک مينيمم
  . دقت کنيد4-2رو باشد به شکل 

  

  
  4-2شکل 

  
بعد از هر منطقه تجمع امکان تغيير در گرايش يا تداوم گرايش فعلي وجود دارد که يک راه تشخيص آن بررسي خطهاي 

نشانگرهاي آماري ابزار ديگري براي تشخيص تداوم يا تغيير در گرايش . ي موج استمقاومت و مينيمم، ماکسيممها
در بسياري از مواقع تشکيل يک گرايش تغييراتي روي موج ايجاد مي کند که نشانگر اين تغييرات را گويا تر از . هستند

از نظر کاربرد، نشانگر ها را مي . خود موج به ما نشان مي دهد و براي تاييد تصميم گيري ها به ما کمک زيادي مي کند
  .توان به سه دسته تقسيم و در شرايط مختلف به شکل ترکيبي از آنها استفاده کرد
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  تداوم در گرايش را نشان مي دهد؛: نشانگر گرايشي •
  تغيير در گرايش را نشان مي دهد؛: (Oscillator)نوسانگر •
 روشندگان استبيانگر گردش پول ميان خريداران و ف: نشانگر جريان پول •

 
نتيجه، يک کميت است که . يا حجم به کار می رود يک نشانگر نوعي محاسبه رياضي است که بر روي قيمت سهام و

در اين بخش با عملکرد برخي از نشانگرهاي مشهور و کاربردي . براي پيش بيني تغييرات آينده قيمت به کار مي رود
  .ین ابزارها مي پردازيمآشنا مي شويم و بعد به استفاده ترکيبي از ا

 
 (Moving Average)ميانگين متحرک 

 
آنها مجموعه داده ها را . ميانگين هاي متحرک، يکي از معمول ترين و ساده ترين ابزار موجود براي تحليل فني هستند

 بسيار مفيد (Volatile)اين کار بخصوص در بازارهاي نا پايدار . يکدست مي کنند و تشخيص گرايش ها را آسان مي سازند
  .آنها همچنين پايه اي براي محاسبه بسياري ديگر از نشانگرها هستند. است

 
و ميانگين متحرک ) Simple Moving Average(دو نوع از رايج ترين ميانگين هاي متحرک عبارتند از ميانگين متحرک ساده 

  . مي پردازيمکه با جزئيات بيشتري به شرح آنها) Exponential Moving Average(نمايي 
  

   )Simple Moving Average(ميانگين متحرک ساده 
ميانگين متحرک ساده با محاسبه معدل قيمت اوليه، باال، پايين يا قيمت پاياني يک دوره زماني مشخص به دست مي آيد 

مي دهد، که به طور معمول بهتر است براي محاسبه آن از قيمت انتهايي که همواره آخرين وضعيت را به ما نشان 
 دوره زماني را با يکديگر جمع مي کند و 10 قيمت پاياني 10به عنوان مثال يک ميانگين متحرک ساده دوره . استفاده کنيم

 : را به ما نشان مي دهد10تقسيم مي کند که حاصل يک ميانگين متحرک ساده دوره ) تعداد دوره ها (10به 
  

 55 = 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 دوره آخر 10اياني مجموع قيمت هاي پ : 
 

                   
5.5

10
55

==SMA
 

           
 

قيمت هاي پاياني جديدي به ) مثال گذشت يک روز براي نمودار روزانه(با گذشت زمان و کامل شدن دوره هاي زماني 
ن قيمت جديد بايد در ميانگين ما تاثير داده شود؛ به اين ترتيب که اولين سري ما اضافه مي شود که بمحض اضافه شد

با . قيمت پاياني را از سري حذف مي کنيم و با نه داده آخر و قيمت پاياني جديد، ميانگين را مجددا محاسبه مي کنيم
  . داتصال اين نقاط روي نمودار قيمت، منحني که همان ميانگين متحرک ما است، به دست مي آي

 
 باشد، آنگاه به دوره جديد اضافه و ميانگين قديمي ترين 11اگر ميانگين قيمت پاياني بعدي : ادامه مثال به اينگونه است

  : روزه جديد به صورت زير محاسبه مي شود10ميانگين متحرک ساده .  است، حذف مي شود1روز که 
  

 65 = 11+ 10+ 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 دوره آخر 10مجموع قيمت هاي پاياني  : 
 

                 
5.6

10
65

==SMA
 

 
با اضافه شدن قيمت هاي پاياني .  حرکت کرده است6.5 به 5.5ميانگين متحرک ساده در طول دو دوره زماني آخر از 

 4-3به شکل .  دهدجديد، داده هاي گذشته کسر خواهد شد و ميانگين متحرک به حرکت خود در امتداد زمان ادامه مي
  .دقت کنيد
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  4-3شکل 

  
.  بر روي آن رسم شده است21 را نشان مي دهد که ميانگين متحرک ساده دوره EPU4 نمودار روزانه سهام 4-3شکل 

مه محاسبه با ادا.  اولين روزي است که مي توان با آن ميانگين متحرک ساده بيست و يک روزه اي را محاسبه کرد21روز 
  با جمع زدن قيمت 22ميانگين بيست و يک روزه براي روز . جديدترين روز اضافه شده و قديمي ترين روز کسر مي شود

فرآيند ميانگين گيري به روز بعدي مي رسد که طي آن .  محاسبه مي شود21 و تقسيم آن به 22 تا روز 2هاي روز 
 محاسبه مي 21 و تقسيم آن به عدد 23 الي روز 3زدن قيمت هاي روز  با جمع 23ميانگين بيست و يک روزه براي روز 

  .شود
 

 رو به پائين است اما 4-3 در شکل EPU4روند قيمت . ميانگين هاي متحرک نسبت به نمودار قيمت داراي تاخير هستند
 2003سط مارس سال از اوا. ميانگين متحرک ساده که بر داده هاي روز گذشته مبتني است، باالي قيمت باقي مي ماند

از آنجا که . که روند باال رو شکل گرفته است ميانگين متحرک ساده نمودار را قطع کرده و پايين تر از آن حرکت مي کند
. ميانگين هاي متحرک نسبت به نمودار قيمت تاخيردارند، در گروه نشانگرهاي تعقيب کننده روند قيمت قرار مي گيرند

اشند، ميانگين هاي متحرک عملکرد خوبي دارند اما وقتي قيمت ها فاقد روند هستند، وقتي قيمت ها داراي روند ب
  .ميانگين هاي متحرک مي توانند گمراه کننده باشند

  
  (Exponential Moving Average)ميانگين متحرک نمايي 

 
. ک نمايي استفاده مي کنندتحليلگران فني براي کاستن تاخير نمودار ميانگين متحرک ساده، اغلب از ميانگين هاي متحر

ميزان تاکيد بر آخرين قيمت به دوره . اين ميانگين ها با تاکيد بيشتر بر قيمت هاي اخير، اين تاخير را کاهش مي دهند
به عنوان مثال ميانگين . هر چه دوره ميانگين کوتاه تر باشد، تاکيد بر آخرين قيمت بيشتر خواهد بود. ميانگين بستگي دارد

در حالي که يک ميانگين بيست دوره اي بر آخرين . وزن مي گذارد% 18.18يي ده دوره اي برآخرين قيمت متحرک نما
همانگونه که مي بينيد محاسبه ميانگين متحرک نمايي بمراتب دشوارتر از محاسبه . وزن مي گذارد% 9.52قيمت 

 ميانگين متحرک نمايي به آخرين قيمت نکته مهمي که بايد به خاطر داشت، اين است که. ميانگين متحرک ساده است
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در اين حالت ميانگين متحرک نمايي در مقايسه با ميانگين متحرک ساده، واکنش سريع تري . ها وزن بيشتري مي دهد
  :فرمول ميانگين متحرک نمايي به صورت زير است. نسبت به تغييرات آخرين قيمت ها خواهد داشت

 
EMA: Experiential Moving Average 
C: Current Price 
N: Time Period 
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پس از آن ميانگين .  استفاده مي شود2محاسبه اولين ميانگين متحرک نمايي از ميانگين متحرک ساده با دوره  براي

 برابر است N+ 1( / 2(در ميانگين متحرک نمايي ضريب افزايش با  .متحرک نمايي دوره قبل مورد استفاده قرار مي گيرد
به عنوان مثال ضريب افزايش ميانگين متحرک نمايي ده دوره اي به .  تعداد دوره هاي مشخص شده استNکه در آن 

  :صورت زير محاسبه مي شود
 

  2 / )دوره زماني + 1 (=2 / )10 + 1( = %1818.0 ) 18.18       ( 
 

 داده ها در محاسبه هر ميانگين متحرک نمايي به کار توجه داشته باشيد در تئوري، هر قيمت قبلي پاياني در مجموعه
با اينکه کارايي نقطه هاي داده هاي قديمي تر به مرور زمان . مي رود و خط ميانگين متحرک نمايي را تشکيل مي دهد

اين موضوع بدون در نظر گرفتن دوره مشخص ميانگين متحرک نمايي صحت . کاهش مي يابد اما کامال از بين نمي رود
کارايي داده هاي قديمي تر براي ميانگين متحرک نمايي کوتاه مدت تر سريع تر از ميانگين متحرک نمايي بلند مدت . اردد

 .کاهش مي يابد اما باز هم هرگز کامال از بين نمي رود
  

  کدام ميانگين بهتر است؟
 

همانگونه که . قه شما بستگي داردانتخاب ميانگين متحرک مورد استفاده شما به روش معامله و سرمايه گذاري و سلي
ميانگين متحرک ساده بوضوح داراي عقب ماندگي است به همان ميزان ميانگين متحرک نمايي مي تواند مستعد 

ميانگين متحرک نمايي  برخي از معامله گران ترجيح مي دهند براي دوره هاي کوتاه تر از. شکستهاي سريع تري باشد
در مقابل برخي از سرمايه گذاران ميانگين متحرک ساده را در دوره هاي . سريع تر دريابنداستفاده کنند تا تغييرات را 

به اين ترتيب بسياري از تنظيمات صرفا به نمودار . طوالني تر ترجيح مي دهند تا تغييرات گرايش بلند مدت را بشناسند
راي شناسايي سطح مقاومت در نمودار ممکن است ب) 34(يک ميانگين متحرک ساده با دوره . مورد نظر بستگي دارد

"EURUSD " براي ) 55(فوق العاده عمل کند اما يک ميانگين متحرک نمايي با دوره"Dow "عملکرد بهتري داشته باشد .
  .نوع ميانگين و طول مدت آن به ميزان زيادي به خود نمودار و چگونگي واکنش آن در گذشته بستگي دارد

 
اين موضوع همواره .  حساسيت بيشتر و عالمت هاي سريع تر لزوما ثمر بخش خواهد بودتفکر اوليه برخي آن است که

هر چه يک . صحت ندارد و براي تحليلگران فني دشواري بزرگي به نام نبرد بين حساسيت و اعتبار به وجود مي آورد
 ممکن است بموقع باشند اما اين عالمت ها. نشانگر از حساسيت بيشتري برخوردار باشد، عالئم بيشتري ايجاد مي کند

با افزايش حساسيت، عالمت هاي کاذب نيز افزايش مي يابند، هر چه يک نشانگر حساسيت کمتري داشته باشد، 
. با اين حال حساسيت کمتر منجر به عالمت هاي کمتر و قابل اطمينان تر مي شود. عالمت هاي کمتري ايجاد مي کند
  .خير همراه باشنداين عالمت ها گاهي مي توانند با تا

 
ميانگين متحرک ساده کوتاه مدت تر حساسيت بيشتري دارد و . براي ميانگين متحرک ساده نيز همان معضل وجود دارد

ميانگين متحرک نمايي نيز که معموال حساس تر از ميانگين متحرک ساده است، . عالمت هاي بيشتري ايجاد مي کند
هم مي ) Whipsaw(با اين حال تعداد عالمت هاي کاذب دندان اره اي . ردممکن است عالمت هاي بيشتري به وجود آو

ميانگين هاي متحرک طوالني حرکت آهسته تري دارند و عالمت ).  مي پردازيمWhipsawبعدا به شرح (تواند افزايش يابد 
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 توانند با تاخير همراه اما آنها هم مي. هاي کمتري ايجاد مي کنند و ممکن است اين عالمت ها قابل اطمينان تر باشند
هر معامله گر يا سرمايه گذاري بايد انواع ميانگين، با مدت زمان هاي مختلف را تجربه کند تا بتواند ارتباط بين . باشند

  .حساسيت و اعتبار عالمت ها را بسنجد
  

  
  4-4شکل 

  
 است و خط ديگر يک ميانگين متحرک 21دوره ، خطي که با فلش مشخص شده يک ميانگين متحرک نمايي 4-4شکل 

همانطور که از شکل آن مشخص است ميانگين متحرک نمايي نزديک تر به موج حرکت مي کند و از .  است21ساده دوره 
  .حساسيت بيشتري برخوردار است

  
  نشانگر تعقيب کننده گرايش قيمت

 
از آنجا که داده هاي . ايش را آسان تر مي سازندميانگين هاي متحرک مجموعه داده ها را يکدست م و شناسايي گر

. قيمت گذشته براي تشکيل ميانگين ها به کار مي روند، نشانگرهاي تاخيري يا تعقيب کننده گرايش محسوب مي شوند
این ميانگيها .ميانگين هاي متحرک، تغيير در گرايش را پيش بيني نمي کنند بلکه پشت سر گرايش جاري پيش مي روند

  .رآيند شناسايي و تعقيب گرايش ايده آل هستند اما براي پيش بيني تغيير گرايش قابل اطمينان به نظر نمی رسندبراي ف
  

  ميانگينهای متحرک چه زماني کاربرد دارند ؟
 

به دليل آنکه ميانگين هاي متحرک از نوع تعقيب کننده گرايش هستند، بهترين کاربرد آنها زماني است که يک نمودار در 
سرمايه گذاران و معامله .  تغيير است و در زماني که قيمتها در يک محدوده معامالتي حرکت مي کنند، کارايي ندارندحال

گران باید با در نظر داشتن اين موضوع،  قبل از تالش براي تحليل با ميانگين هاي متحرک، ابتدا اوراق بهاداري را که از 
معموال يک ارزيابي ساده بصري . ين فرآيند لزوما نبايد يک آزمون علمي باشدا. ويژگيهاي گرايشي برخوردارند، بشناسند

  نمودار قيمت مي تواند مشخص کند آيا يک ورق بهادار ويژگي هاي گرايشي داردیاخير ؟
 

 :قيمت يک ورق بهادار در ساده ترين شکل فقط مي تواند داراي يکي از سه حالت زير باشد
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  گرايش صعودي •
  گرايش نزولي •
  ان در يک منطقه معامالتينوس •

 
گرايش صعودي زماني شکل مي گيرد که يک ورق بهادار مجموعه اي از قيمت هاي باالي باالتر و قيمت هاي پايين باالتر 

گرايش نزولي زماني ايجاد مي شود که يک ورق بهادار مجموعه اي از قيمت هاي پائين پائين تر، يا قيمت هاي . ايجاد کند
محدوده معامله زماني شکل مي گيرد که يک ورق بهادار نتواند يک گرايش صعودي يا نزولي را .  وجود آوردباالي پائينتر به

اگر ورق بهاداري در محدوده معامالتي باشد وقتي مرز بااليي محدوده را بشکند، گرايش صعودي آغاز مي شود . ايجاد کند
  .و وقتي مرز پائيني شکسته شود، گرايش نزولي آغاز مي شود

  

  
  4-5شکل 
  

بعضي .  نشان داده شده که در آن قيمت سهام، نواحي گرايش و معامالتي تشکيل داده استINTC نمودار 4-5در شکل 
اوقات تشخيص آنکه چه زماني گرايشي متوقف و حوزه معامالتي آغاز مي شود يا چه زماني حوزه معامله اي متوقف و 

ميانگين . به مدت زمان حوزه معامله، شکستها و زمان گرايش ها دقت کنيد. شکل استگرايشي آغاز مي شود، م
همچنين دقت کنيد چگونه . متحرک در زمان گرايش خوب عمل کرده اما در نواحي معامالتي عملکرد بدي داشته است

ل گرايش نزولي باالي ميانگين متحرک نسبت به گرايش تاخير دارد، همواره در طول گرايش صعودي زير قيمت و در طو
  . به کار رفته است21در اين مثال يک ميانگين متحرک ساده و يک ميانگين متحرک نمايي دوره . قيمت است
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  4-6شکل 

  
اگر تحرکات قيمت در طول يک دوره ادامه يافته، متالطم و نامنظم باشد، ميانگين متحرک انتخاب مناسبي براي تحليل 

 43 به 69 از 1999 رانشان مي دهد که طي چند هفته در اواخر دسامبر سال WMT نمودار سهام 4-6شکل . د بودنخواه
همانطور که از شکل مشخص است ميانگين متحرک قدرت نشان دادن تغييرات سريع و روندهاي . تغيير کرده است
  .کار بيهوده استتالش براي تحليل اين سهام بر اساس ميانگين متحرک . متالطم را ندارد

  

  
  4-7شکل 

  
 CAT.  نشان مي دهدWMT در مي يابيم اين نمودار تصوير متفاوتي با CAT نمودار سهام 4-7با نگاهي به شکل 

زماني که سهام به باالتر از ميانگين متحرک ساده و ميانگين متحرک نمايي . پتانسيل تشکيل گرايش را نشان داده است
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 بارها در باال و CATاز سوي ديگر قيمت سهام .  مي رود، معموال براي مدتي در همان جهت استمرار مي يابد21دوره 
در اين موارد مي توان از خطوط .  شکسته و مستعد عالمت هاي خطاي متعددي است21پائين ميانگين متحرک دوره 

  .مقاومت کمک گرفت
  

  انتخاب دوره ميانگين متحرک
 

ا ارزي به مقدار کافي داراي خصوصيات گرايشي باشد، عمل بعدي انتخاب دوره زماني ميانگين متحرک زماني که سهام ي
دوره اي که در يک ميانگين متحرک به کار مي رود، بر اساس ميزان ناپايداري نمودار، گرايش و . و نوع آن خواهد بود

 سازي بيشتري مورد نياز خواهد بود و طول هر چه نا پايداري بيشتر باشد، يکدست. سليقه شخص متغير خواهد بود
نموداري که خصوصيات قوي گرايشي ندارند نيز شايد به ميانگين هاي بلندتري نياز . ميانگين متحرک بيشتر مي شود

، 50 ،34، 21، 13 ، 8، 5هيچ کس طول مدت را مشخص نمي کند اما برخي از رايج ترين آنها عبارتند از . داشته باشد
ميزان هماهنگي ميانگين متحرک . ش آزمون و خطا معموال بهترين وسيله براي يافتن بهترين طول مدت استرو. 150، 80

اگر تعداد شکستها زياد باشد، طول مدت ميانگين متحرک را افزايش دهيد تا از . را با نمودار قيمت بررسي کنيد
ت ميانگين را کاهش دهيد تا حساسيت آن اگر ميانگين متحرک واکنش کندي دارد، طول مد. حساسيت آن کاسته شود

. عالوه بر اين شايد بخواهيد استفاده از ميانگين متحرک نمايي و ميانگين متحرک ساده را امتحان کنيد. بيشتر شود
 . ميانگين متحرک نمايي معموال در موقعيت هاي کوتاه مدت که مستلزم ميانگيني حساس هستند، ايده آل است

 
  . براي موقعيت هايي با زمان بيشتر که به حساسيت چنداني نياز ندارند، مناسب استميانگين متحرک ساده

  
  کاربردهاي ميانگين متحرک

 
 :دو کاربرد اصلي ميانگين متحرک که براي دقيق تر کردن تحليل خطي ازآنها استفاده مي کنيم، عبارت هستند از

  
 تاييد گرايش و نواحي معامالتي •
 تشخيص نواحي مقاومت •

  
  د گرايش و نواحي معامالتيتايي

 
براي شناسايي جهت گرايش با . منطقه اي که ميانگين متحرک با نمودار تداخل کند، نشان دهنده ناحيه معامالتي است

  .استفاده از جهت، موقعيت مکاني و تالقي ميانگين هاي متحرک: استفاده از ميانگين متحرک سه روش وجود دارد
 

اگر ميانگين متحرک رو . ، از جهت ميانگين متحرک براي تعيين گرايش استفاده مي کنيمدر اولين روش شناسايي گرايش
هر چه شيب خط مماس به . به باال باشد، گرايش صعودي، و اگررو به پائين باشد گرايش نزولي به شمار مي آيد

  .ميانگين متحرک بيشتر باشد، گرايش از قدرت بيشتري برخوردار است
 

براي مشخص ساختن گرايش اصلي مي توان از . سايي گرايش، تعيين موقعيت قيمت استدومين روش براي شنا
اگر قيمت، باالي ميانگين متحرک باشد، گرايش صعودي ؛ . موقعيت مکاني قيمت نسبت به ميانگين متحرک استفاده کرد

  .واگر پائين ميانگين متحرک باشد، گرايش نزولي شمرده مي شود
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  4-8ل شک

  
 خود است، گرايش پايين رو را نشان مي دهد 34 پايين ميانگين متحرک ساده دوره SPY وقتي قيمت سهام 4-8در شکل 

عالئم خريد و فروش از تالقي . و وقتي قيمت  سهام در باالي ميانگين متحرک ساده قرار دارد، گرايش باال رو است
  .ميانگين متحرک با موج قيمت به وجود مي آيند

 
در سومين روش شناسايي گرايش، از دو يا سه ميانگين متحرک استفاده مي کنيم که جهت گرايش به موقعيت 

اگر ميانگين متحرک .  بستگي دارد(Slow) نسبت به ميانگين متحرک بلند مدت تر (Fast)ميانگين متحرک کوتاه مدت تر 
اگر ميانگين متحرک . گرايش صعودي به حساب مي آيدبا دوره کوتاه مدت باال تر از ميانگين متحرک بلند مدت باشد، 

ميانگين متحرک با دوره کمتر . مدت باشد، گرايش نزولي به شمار خواهد آمد کوتاه مدت پائين تر از ميانگين متحرک بلند
  .هميشه تمايل دارد نزديک تر به موج حرکت کند که از اين مشخصه براي شناسايي جهت گرايش استفاده مي کنيم
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  4-9شکل 

  
 براي تشخيص گرايش استفاده شده 40 و 21 از تالقي دو ميانگين متحرک ساده دوره DD براي سهام 4-9در شکل 

ميانگين متحرک که نزديک تر به نمودار حرکت مي کند، دوره کمتري دارد، تقاطع دو ميانگين متحرک و فاصله . است
هرچه ميانگين هاي متحرک فاصله بيشتري پيدا کنند، نشان . المت خريد و فروش مي دهدگرفتن آنها از يکديگر به ما ع

  .مي دهند که گرايش قدرت بيشتري دارد و نزديک شدن آنها به يکديگر بيانگر ضعيف شدن قدرت گرايش موجود است
 

انگين متحرک عالمت هاي تقاطع سه مي. براي بررسي دقيق تر روند مي توانيم از سه ميانگين متحرک استفاده کنيم
خريد و فروش به ما مي دهد، دو ميانگين متحرک با دوره کمتر براي تشخيص روندهاي کوتاه مدت و ميانگين متحرک با 

  .بيشترين دوره مانند يک فيلتر عمل مي کند و گرايش اصلي را به ما نشان مي دهد
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  4-10شکل 
 استفاده 50 و يک ميانگين متحرک ساده دوره 21 و 13 دو ميانگين متحرک نمايي دوره  ازUTX نمودار 4-10در شکل 

شده است، ميانگين هاي متحرک نمايي براي شناسايي گرايش هاي کوچکتر که جزئي از گرايش اصلي هستند، کاربرد 
  .ان عمل مي کنددارد، ميانگين متحرک ساده گرايش اصلي را به ما نشان مي دهد و مانند يک مقاومت پشتيب

  
  تشخيص نواحي مقاومت

 
معموال اين کار با يک ميانگين متحرک انجام . يکي ديگر از کاربردهاي ميانگين متحرک، شناسايي ترازهاي مقاومت است

شناسايي تراز مقاومت همانند شناسايي گرايش از طريق ميانگين متحرک . مي گيرد و مبتني بر سابقه قيمت ها است
ميانگين متحرک در روند باال رو مثل مقاومت پشتيبان و در روند پايين رو . اراي گرايش، بهترين عملکرد را دارددر بازارهاي د

  .مثل مقاومت باال عمل مي کند
  

  
  4-11شکل 

  
 2004ه سال  در فوري40دقت کنيد ميانگين متحرک دوره .  نشان داده شده استUSD در برابر EUR نمودار 4-11در شکل 

در حرکت باال رو مانند يک مقاومت پشتيبان عمل کرده با و شکست اين خط و تغيير در گرايش به مقاومت باال تبديل 
  .شده است

  
  (Whipsaw)حرکت دندان اره ای 

 
حرکت دندان اره اي در . حرکت رفت و برگشتي است که در زماني کوتاه و بر خالف جهت گرايش اصلي شکل مي گيرد

  .اري از موارد تحليلگران را به اشتباه مي اندازدبسي
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  4-12شکل 

  
در طول گرايش پايين رو يک حرکت غير عادي شکل گرفته و .  نشان داده شده استEUR/USD نمودار 4-12در شکل 

 شرايط دست به تصميم گيري اين شکل يک حرکت دندان اره اي است که اگر در آن. دوباره به روند خود ادامه داده است
در چنين شرايطي قرار دادن حد ضرر در هر معامله از . عجوالنه بزنيم، ريسک خطاي تصميم گيري ما خيلي باال مي رود

 .ما محافظت مي کند
  

  (Bollinger Bands)باندهاي بولينگر 
 

طي يک مدت زمان ترازهاي ناپايداري و مطرح شد، به کاربران امکان مي دهد در " John Bollinger"اين نشانگر که توسط 
 .موقعيت قيمت را مقايسه کنند

 
 :باندهاي بولينگر از سه بخش تشکيل شده که براي احاطه بر قسمت عمده موج قيمت طراحي شده اند

  
  يک ميانگين متحرک ساده در وسط  •
 )ميانگين متحرک ساده به اضافه دو انحراف معيار(يک باند بااليي  •
  )ميانگين متحرک ساده  منهاي دو انحراف معيار (يک باند پائين •

 
استفاده از انحراف معيار اين اطمينان را ايجاد مي کند که باندها به سرعت نسبت به تحرکات قيمت واکنش نشان داده و 

اندها افزايش يا کاهش شديد قيمت منجر به فاصله بيشتر بين ب. مدت زمان ناپايداري هاي پائين يا باال را منعکس کنند
  .مي شود
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  4-13شکل

  
طول مدت ميانگين متحرک و . ميانگين متحرک ساده دوره بيست و انحراف از معيار دو براي باندهاي بولينگر مناسب است

يک . تعداد انحراف از معيار را مي توان براي هماهنگي بيشتر با سليقه شخصي و خصوصيا ت خاص يک موج تغيير داد
براي تعيين تعداد مناسب دوره . متداول براي تعيين طول مدت مناسب براي ميانگين متحرک، آزمايش و خطاستروش 

باندهاي بولينگر بايد قسمت عمده عملکرد قيمت، نه همه آن را در . هاي زماني، يک ارزيابي بصري ساده نيز کافي است
دوره به نحوي تنظيم شود که حاشيه باند کناري ماکسيمم جهت تعيين دوره مناسب براي ميانگين متحرک باید . برگيرند

  .هاي پايين رو يا مينيمم هاي باالرو متوالي را در بر گيرد
  

 
  4-14شکل 

  
ميانگين متحرک ساده دوره بيست براي باندهاي بولينگر مناسب به نظر .  را نشان مي دهدVZ نمودار سهام 4-14شکل 

د ميانگين متحرک ساده براي چار چوب هاي زماني کلي در باندهاي بولينگر، ميانگين متحرک ساده ، در مور. مي رسد
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براي کوتاه مدت؛ ميانگين متحرک ساده بيست، براي ميان مدت و ميانگين متحرک ساده پنجاه، براي بلندمدت پيشنهاد 
  .مي شود

  
  کاربرد

 
اندهاي پايين و باال از يکديگر قابل تشخيص است، باندهاي بولينگر را مي عالوه بر شناسايي ناپايداري بازار که از فاصله ب

  . توان با عملکرد قيمت و ديگر شاخص ها تلفيق کرد تا نسبت به  حرکت قيمت در آينده آگاهي دهد
 

د خوبي يکي از عالئم کاربردي باندهاي بولينگر است که فرصت هاي خري: (Double Bottom Buy)الگوي خريد پايين دوقلو
 :شرايط تشکيل اين الگو عبارت است از. را نشان مي دهد

  
  تشکيل يک مينيمم در باند پايين که مي تواند کمي از باند پايين خارج شود؛ .1
  افزايش قيمتي که از مينيمم شروع مي شود نبايد از باند وسط فراتر رود؛ .2
  يد باال تر از باند پايين باشد، تشکيل دهد؛از نزديکي باند وسط قيمت نزول کند و مينيمم ديگري که الزاما با .3
 .افزايش قيمت و گذشتن از باند وسط، عالمت خريد است .4
  

 
  4-15شکل 

  
نشانه خريد زماني است که قيمت ميانگين متحرک ساده را .  استEUR/USD يک نشانه خريد براي 4-15شکل 

  .شکسته، از آن عبور کند
 

آنچه در مورد مينيمم ها در باند پايين ذکر شد، مي تواند در باند باال براي : (Double Top Sell)دوقلو الگوي فروش باالي 
  . دقت کنيد4-16به شکل . ماکسيمم ها صادق باشد
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  4-16شکل 
 

  نتيجه گيري
 

قيمت يک سهام طراحي نشده، کمک کنند باندهاي بولينگر مي توانند به ايجاد عالئم خريد و فروش و  تعيين جهت آينده 
باندهاي بولينگر به خودي خود دو عملکرد . زيرا براي پيشبرد ديگر روشها و نشانگرهاي تحليلي، طرح ريزي شده اند

 :اساسي دارند
 
 .شناسايي ناپايداري کم يازياد که با فاصله باند ها از يکديگر قابل تشخيص است .1
  .ر حداقل يا حداکثر قرار دارندشناسايي زمان هايي که قيمت ها د .2
 

چنين . به ياد داشته باشيد، وقتي قيمت ها به باند باال يا پائين مي رسند، عالئم خريد و فروش ايجاد نمي شوند
دانستن آن که آيا قيمت ها به طور نسبي باال . ابزارهايي صرفا نشان مي دهند، قيمت به صورت نسبي باال يا پائين است

  . يا خير مي تواند شناخت ما را از ديگر نشانگرها افزايش دهد و در زمان بندي معامالت به ما کمک کنديا پائين هستند
  

MACD) همگرايي واگرايي ميانگين متحرک( 
  

MACD (Moving Average Convergence Divergence) يکي از ساده ترين و قابل اطمينان ترين نشانگرهاي موجود 
 از ميانگين متحرک نمايي 26استاندارد تفاوت بين ميانگين متحرک نمايي دوره " MACD"ي رايج ترين فرمول برا. است
اين فرمول در بسياري از برنامه هاي تحليل فني مورد استفاده قرار گرفته است و در اغلب کتابهاي .  است12دوره 

ر و حساس تر ايجاد مي کند، در استفاده از ميانگين متحرک کوتاه تر، نشانگري سريع ت. تحليل فني عنوان مي شود
 .حالي که استفاده از ميانگين هاي متحرک بلند مدت تر، نشانگر کندتري به وجود مي آورد

  
MACD = EMA (12) – EMA (26    
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  4-17شکل 

  
" MACD"نها نمودار  را نشان مي دهد که تفاضل آ26 و 12، دو ميانگين متحرک نمايي دوره USD/CHF نمودار 4-17شکل 

 است که براي 9يک ميانگين متحرک ساده دوره " MACD"را در پايين شکل تشکيل داده است، خط نقطه چين روي 
خط حساسيت، يک ميانگين متحرک ساده . مطالعه دقيق تر نشانگر رسم مي شود که به آن خط حساسيت مي گوييم

  .محاسبه مي شود" MACD"است که بر روي داده هاي 
  
  MACDاربرد ک
 
"MACD "بنابراين . تفاوت بين دو ميانگين متحرک که قدرت گرايش موجود را نشان مي دهد، اندازه گيري مي کند

نشانگري است که وضعيت قدرت يک گرايش را به تصوير مي کشد و به کمک آن مي توانيم تغييرات در گرايش را بررسي 
 در حال 26 باالتر از ميانگين متحرک نمايي دوره 12 نمايي دوره مثبت نشان مي دهد ميانگين متحرک" MACD. "کنيم

 26 پائين تر از ميانگين متحرک نمايي دوره 12منفي نشان مي دهد ميانگين متحرک نمايي دوره " MACD. "حرکت است
ل افزايش مثبت و رو به صعود باشد، آن وقت فاصله بين ميانگين هاي متحرک نمايي در حا" MACD"اگر . حرکت مي کند

منفي پايين رو همين وضع " MACD. "اين نشان دهنده آن است که جنبش باال رو موج در حال افزايش است. خواهد بود
صفر مي شود و عبور از خط " MACD"وقتي ميانگين هاي متحرک نمايي يکديگر را قطع کنند . را براي حرکت نزولي دارد

 :عبارتند از" MACD"عالئم اصلي . که خط صفر است، اتفاق مي افتد" MACD"مياني 
  

  واگرايي مثبت و منفي؛ •
  تقاطع باال رو يا پايين رو ميانگين متحرک و •
  .گذر از خط مياني •

 
  .که با جزئيات بيشتر به شرح آنها مي پردازيم

  
 
 
 



 

Phone +98-21-8887-2041 شرکت خدمات تجارت الکترونيک ایمانی  

 (Divergence)واگرايي 
 

  4-18به شکل . نداشته باشدواگرايي زماني رخ مي دهد که گرايش قيمت يک سهام با گرايش يک نشانگر همخواني 
توجه کنيد، مينيمم، ماکسيمم هاي روي نمودار نقاطي هستند که ميانگين هاي متحرک در بيشترين فاصله نسبت به 

 وجود دارد که MACDيکديگر قرار دارند، بنابراين معادل هر نقطه اکسترمم بر روي نمودار يک مينيمم يا ماکسيمم بر روي 
  .ي مشخص شده استدر شکل با خطهاي عمود

  

  
  4-18شکل 

  
 در حال افزايش است و همانطور 2 تا 1 نشان داده شده است، قيمت از نقطه VZ نمودار سهام شرکت 4-18در شکل 

نيز در حال افزايش است و اين بدان معناست که قدرت " MACD"که در شکل مشخص شده، ماکسيمم هاي معادل 
سيري نزولي " MACD" قيمت افزايش داشته اما نقاط ماکسيمم 3 تا 2از نقطه . ه افزايش بوده استگرايش باال، رو ب

" MACD"در واگرايي منفي شيب خط گرايشي که روي . دارند که در اين صورت مي گوييم واگرايي منفي رخ داده است
 .کشيده ايم، منفي است و نشان دهنده ضعيف شدن قدرت گرايش است

  
به مجموعه ماکسيمم هاي باال رو در نمودار قيمت و ماکسيمم هاي : (Negative Divergence)في واگرايي من •

ضعيف شدن قدرت گرايش باال رو را نشان " واگرايي منفي. " واگرايي منفي مي گوييمMACDپايين رو بر روي 
  .مي دهد
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 نمودار قيمت و مينيمم هاي باال رو به مجموعه مينيمم هاي پايين رو در: (Positive Divergence)واگرايي مثبت  •
ضعيف شدن قدرت گرايش پايين رو را به ما نشان مي " واگرايي مثبت. " واگرايي مثبت مي گوييمMACDبر روي 

 ).4-19مانند شکل (دهد 
 

  
  4-19شکل 

  
  تقاطع ميانگين متحرک

 
تقاطع .  قرار گيرد9يا پايين ميانگين متحرک ساده دوره باال " MACD"تقاطع ميانگين متحرک زماني رخ مي دهد که 

اين تقاطع اگر همزمان با ديگر ابزار . است" MACD"ميانگين متحرک رايج ترين و به همان نسبت کم اعتبارترين عالمت 
  . شودتحليل فني مورد استفاده قرار نگيرد، مي تواند منجر به حرکت دندان اره اي و بسياري عالمت هاي کاذب ديگر
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  4-20شکل 
  

 ، 9مناطقي است که ميانگين متحرک ساده دوره : (MA Bullish Crossover)تقاطع باال روي ميانگين متحرک  •
"MACD "را قطع کرده و پايين تر از آن قرار مي گيرد.  

 ، 9ين متحرک ساده دوره مناطقي است که ميانگ: (MA Bearish Crossover)تقاطع پايين روي ميانگين متحرک  •
"MACD "را قطع کرده و باال تر از آن قرار مي گيرد.  

  
  گذر از خط مياني

 
اين عالمت به معناي تغيير .  از مثبت به منفي يا از منفي به مثبت استMACDگذر از خط مياني، بمعناي تغيير عالمت 

يکديگر را قطع کرده و عالمت " MACD"دهندهجنبش است و زماني رخ مي دهد که ميانگين های متحرک نمايي تشکيل 
  .شروع حرکت جديدي را به ما نشان بدهند
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  4-21شکل 

  
  استفاده ترکيبي از عالئم

 
.  مي خواهيم به ترتيب به نحوه استفاده از آنها و ترکيب آن با ساير ابزار بپردازيمMACDپس از شناختن عالمت هاي 

MACDتشخيص تغيير گرايش است، نشانه هايي که براي تغيير گرايش نياز داريم و توسط  ابزاري براي MACD قابل 
 :بررسي هستند، عبارتند از

  
  ضعيف شدن گرايش موجود •
  تمام شدن گرايش موجود •
  شروع شدن گرايش جديد •

 
 از واگرايي هاي  وجود گرايشي است که براي بررسي قدرت گرايشMACDبنابراين مهمترين نشانه براي استفاده از 

MACDدر گرايش باال رو، واگرايي منفي و در گرايش پايين رو، واگرايي مثبت به ما هشدار مي دهد گرايش .  استفاده کنيم
  .رو به ضعف دارد
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  4-22شکل 

  
 با واگرايي مثبت کم 2003 در مارس سال MACDگرايش پايين رويي داريم که  " CHF در برابرUSD" نمودار 4-22در شکل 

شدن قدرت گرايش پايين رو را به ما نشان مي دهد، با ديدن اين عالمت مي توانيم انتظار تمام شدن گرايش پايين رو را 
شرط تمام شدن يک گرايش اين است با شکسته شدن خط گرايش تمام شدن قدرت عرضه يا تقاضا تاييد . داشته باشيم

  .المتی که براي ما قابل استفاده خواهد بود، واگرايي مثبت يا منفي استبه اين ترتيب اولين ع. شود
  
  



 

Phone +98-21-8887-2041 شرکت خدمات تجارت الکترونيک ایمانی  
Fax +98-21-8887-2042 www.financials.ir آدرس اینترنتی 

Email info@financials.ir 22 

 

 
  4-23شکل 
  

 مي بينيد، 4-23همانطور که در شکل . شرط شکسته شدن خط گرايش گذشتن حداقل يک شمع از خط مقاومت است
همزمان با تقاطع باالروي ميانگين متحرک نمودارهاي شمعي، خط گرايش با شيب بيشتر را شکسته اند که اين شکست 

  .   است که در شکل با دوفلش بر روي نمودار مشخص شده استMACDدر 
 

 و تمام شدن آن به کمک شکسته شدن خط گرايش و تقاطع MACDتا اينجا ضعيف شدن گرايش را به کمک واگرايي 
به اين . ديدي است که احتمال دارد، شروع شودمرحله بعد بررسي گرايش ج.  را بررسي کرديمMACDميانگين متحرک در 

منظور روي آخرين نقاط مينيمم، ماکسيممي که نمودار قبل از شکست خط گرايش تشکيل داده، خطوط مقاومت افقي 
  .مي کشيم و براي شکسته شدن مقاومت ها و شروع شدن موج جديدي از عرضه يا تقاضا صبر مي کنيم
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  4-24شکل 
  

 خطوط مقاومت مورد نظر را نشان مي دهد که براي شروع شدن گرايش جديد بايد يکي از اين خطوط 4-24شکل 
. شکسته شود، اگر مقاومت باال شکسته شد، به اين معناست که روند باال رو با تغييري در گرايش، شروع شده است

.  يعني گذر از خط مياني استفاده مي کنيمMACDت براي کم کردن درصد خطا شروع شدن گرايش جديد را از تغيير عالم
  .  دقت کنيد4-25به شکل 
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  4-25شکل 
  

 که ازتاييد تغيير جنبش و MACD شکست مقاومت باال و شروع شدن گرايش جديد با گذر از خط مياني 4-25در شکل 
 تغيير گرايش را، هم از طريق تحليل MACD به کمک به اين ترتيب. شروع شدن گرايش جديد خبر مي دهد، همزمان است

  .بااين روش احتمال خطا کاهش مي يابد. خطي و هم از طريق آماري بررسي مي کنيم
  

 "MACD Histogram"طرز انتشار
 Moving Average of"است که به آن " MACD Histogram"اضافه کنيم " MACD"ابزار کمکي ديگري که مي توانيم به 

Oscillator "هم مي گويند" .Histogram " اختالف ميان"MACD "و خط حساسيت است.  
  

MACD Histogram = MACD – SMA(9)   
  

در برخي مواقع عالمت هاي " Histogram. "است" MACD"امکان بررسي دقيق تر بر روي رفتار " Histogram"مزيت اصلي 
 4-26به شکل . است" MACD Histogram"و " MACD"يي بين بسيار کارايي براي ما توليد مي کند که مهمترين آنها واگرا

  .دقت کنيد
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  4-26شکل 

  
يک واگرايي منفي نشان مي دهد که نشانه ضعيف شدن گرايش " MACD" قبل از خط نقطه چين عمودي، 4-26در شکل 

مشهود است که يک " MACD Histogram"باال رو است و مي تواند عالمت تغيير گرايش باشد ولي با کمي دقت در 
  .را تاييد نمي کند،  تشکيل شده است" MACD"واگرايي مثبت که عالمت 

 
 MACDمزايا و معايب 

 
MACD به عنوان يک نشانگر جنبشي (Momentum Indicator)مي تواند نسبت به حرکت سهام پايه پيش آگاهي دهد  .

واگرايي منفي عالمت آن است که جنبش باال . د عواملي کليدي هستنددر پيش بيني تغيير در رون "MACD" واگرايي هاي
رو در حال تضعيف است و امکان تغيير بالقوه در روند وجود دارد که مي تواند اخطاري براي معامله گران باشد تا از فرصت 

  .رصت کوتاه مدت باشندمعامله گران اهل ريسک را نيز متوجه مي سازد به فکر تشکيل يک ف. هاي دراز مدت بهره ببرند
 

MACDتفاوت مطلق بين دو ميانگين متحرک را محاسبه مي کند " .MACD " از کسر کردن يک ميانگين متحرک از ديگري به
) چه مثبت و چه منفي ( در صورتي که سهام افزايش قيمت داشته باشد، تفاوت بين دو ميانگين متحرک . دست مي آيد

را در دراز مدت، بخصوص براي سهامي که رشد تصاعدي " MACD"ع مقايسه سطوح اين موضو. محکوم به افزايش است
  .را در درازمدت نشان مي دهد" MACD"مقايسه سطوح " EURUSD" نمودار3-21در شکل . داشته است، مشکل مي کند
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  4-27شکل 

  
" MACD"در طول اين مدت . گرايش باال رو داشته است 2003 تا ژوييه سال 2002 از نوامبر سال EUR/USD، 4-27در شکل 

در نواحي که گرايش موجود به سوي تغيير پيش مي " MACD"به اين ترتيب . عالمت با ارزشي براي ما توليد نمي کند
  .الزامي است"  MACD"رود، براي ما کاربرد پيدا مي کند و بررسي خطي نمودار در کنار عالمت هاي 

  
  "MACD"نتيجه گيري 

 
"MACD " نوسانگري است که از آزمون زماني موفق بيرون آمده و اگر چه ساختار آن ساده است يکي از قابل اطمينان ترين

طول مدت ميانگين .  براي اوراق بهادار و بازارهاي مختلف متغير استMACDکارايي . نشانگرهاي موجود به شمار مي آيد
مانند همه نشانگرها خطا پذير " MACD. "م، ارز يا بازاري خاص، تغيير کندهاي متحرک مي تواند براي تطابق بهتر با سها

  .است و بايد همراه با ديگر ابزار تحليل فني مورد استفاده قرار گيرد که مهمترين آنها تحليل خطي است
  

 (Relative Strength Index)شاخص توان نسبي 
 

اين نشانگر ميزان افزايش يک . براي نشان دادن جنبش است نشانگر بي نهايت مفيد و متداولي RSIشاخص توان نسبي 
 در 100سهام را با ميزان کاهش آن در يک دوره زماني مشخص مقايسه کرده و اين اطالعات را به عددي که بين صفر و 

حاسبه اين عدد يک پارامتر واحد دارد که همان تعداد دوره هاي زماني مورد استفاده در م. نوسان است، تبديل مي کند
  .شاخص توان نسبي را ميتوان از فرمول زير محاسبه کرد. است
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افزایش متوسط، : براي ساده سازي فرمول، شاخص توان نسبي به اجزاي اصلي خود تقسيم شده است که عبارتند از

  .کاهش متوسط، اولين توان نسبي و توانهاي نسبي يکدست شده بعدي
 

حتي اگر . 14توان نسبي چهارده دوره اي افزایش متوسط برابراست با جمع کل همه افزایشها تقسيم بر براي شاخص 
به مجموع تعداد دوره هاي زماني در محاسبه تقسيم ) يا زيان ( سود 5داشته باشيم، مجموع آن ) يا زيان( سود 5فقط 

  . زيان متوسط نيز به همين صورت محاسبه مي شود. مي شود
 

مقدار اولين توان نسبي  .اسب براي شاخص توان نسبي چهارده ذکر شده که در شرايط مختلف قابل تغييراستدوره من
 : از فرمول زير به دست مي آيد
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  .  دوره از فرمول زير به دست مي آيدnدر ادامه توان نسبي يک دست شده براي 
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  :شاخص توان نسبي از فرمول زير استخراج مي شوددر نهايت 
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همانگونه که از فرمول مشخص است ،چنانچه متوسط افزايش از متوسط کاهش بيشتر باشد، شاخص باال مي رود زيرا 

 شاخص توان برعکس وقتي متوسط کاهش از متوسط افزايش بيشتر باشد،.  بيشتر از يک خواهد بود(RS)توان نسبي 
 در 100آخرين بخش فرمول ثابت مي کند نشانگر بين صفر و . کمتر از يک خواهد بود) RS(نسبي نزول مي کند زيرا 

هر چه نقاط داده .  مي شود100اگر متوسط کاهش صفر شود، بنا بر تعريف شاخص توان نسبي برابر . نوسان است
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عامل يکدست .  بيشتر باشد، حاصل کار صحيح تر استهايي که در محاسبه شاخص توان نسبي به کار مي رود،
  .کننده، يک محاسبه مداوم است که در فرمول همه مقادير پاياني دوره هاي زماني را محاسبه مي کند

  
  عالمت هاي شاخص توان نسبي

 
 :عالمتهاي خريد و فروش در شاخص توان نسبي به ترتيب عبارتند از

  
 آن 70به نوسان باالتر از .  نوسان دارد100 تا 0 نسبي نشانگري است که بين شاخص توان: خريد و فروش افراطي. 1

عالمت هاي خريد و . مي گويند" Oversold" فروش افراطي يا 30، و به نوسان پايين تر از "Overbought"خريد افراطي يا 
 / Overbought"پس از واگرايي هايي که . فروش با واگرايي هاي مثبت و منفي شاخص توان نسبي ايجاد مي شود

Oversold "روي مي دهد، معموال عالمت هاي قابل اطمينان تري ايجاد مي کند.  
  

 
  4-28شکل 

  
  . است که واگرايي هاي شاخص توان نسبي را نشان مي دهدMSFT نمودار سهام 4-28شکل 

 
کات باالتر يا پائين تر، مي تواند بيانگر جنبش باال رو حر. خط مياني شاخص توان نسبي پنجاه است: گذر از خط مياني. 2

 نشان مي دهد متوسط افزايش، باالتر از متوسط کاهش است و حرکت زير 50به طور کلي حرکت باالي . يا پايين رو باشد
  . نشان مي دهد کاهش غالب است50
  

 کاربرد شاخص توان نسبي
  

با شروع شدن حرکت باال رو شاخص نيز .  نوسان مي کند50نزديک زماني که موج حالت آرام دارد، شاخص توان نسبي 
اگر شدت افزايش زياد باشد شاخص توان نسبي وارد منطقه فروش . افزايش مي يابد و به خريد افراطي نزديک مي شود

دن هر جا جنبش در حال کم شدن باشد شاخص توان نسبي واگرايي منفي توليد مي کند و با تمام ش. افراطي مي شود
 را رد کرده و به سوي منطقه فروش افراطي حرکت 50اگر شاخص توان نسبي خط .  برگردد50گرايش تمايل دارد به خط 

  . دقت کنيد4-29به شکل . همين وضعيت در گرايش هاي پايين رو صادق است. کند، مي تواند عالمت تغيير گرايش باشد
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  4-29شکل 

  
" A"در ناحيه .  نشان مي دهد10 را با دوره زماني چهار ساعته و شاخص توان نسبي دوره EUR/USD نمودار 4-29شکل 

با وجود افزايش کمي در موج، شاخص توان نسبي واگرايي منفي درست کرده که بمعناي تمام شدن حرکت باال رو 
. احيه فروش افراطي شده است گذشته و حتي وارد ن50است، شاخص توان نسبي بتدريج کاهش پيدا کرده تا از خط 

، Bنقاط . همان طور که از نمودار مشخص است اين تغيير در شاخص توان نسبي همزمان با تغيير گرايش به پايين است
C ،D و Eتمام شدن يک گرايش الزاما بمعناي تغيير در گرايش .  هر کدام تمام شدن گرايش موجود را نشان مي دهد

  .مدتي نوسان در يک منطقه معامالتي دوباره به روند قبلي خود ادامه دهدنيست و موج مي تواند پس از 
 

 (Stochastic Oscillator)نوسانگر اتفاقي 
 

اين . نوسانگر اتفاقي يک نشانگر جنبشي است که همانند ساير نشانگرها براي محاسبه به يک دوره زماني احتياج دارد
ني با باالترين ماکسيمم و پايين ترين مينيمم در آن دوره به دست مي نوسانگر از مقايسه قيمت نهايي آخرين دوره زما

  .اين نشانگر از فرمول زير به دست مي آيد. آيد
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%D = 3-period Moving Average of %K 

(n) = Nember of periods used in calculation 
  

ر اتفاقي است که به صورت درصدي محاسبه مي شود و هميشه بين صفر بدنه اصلي نوسانگ% Kبا توجه به فرمول باال، 
 به MACDمحاسبه مي شود و همانند % Kيک ميانگين متحرک دوره سه است که روي % D. تا صد در نوسان است

به % Dدر اين نمودار .  است14 نشان دهنده يک نوسانگر اتفاقي دوره 4-30شکل . عنوان خط حساسيت عمل مي کند
  .به صورت خط ممتد نشان داده شده است% K نقطه چين و صورت
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  4-30شکل 
  

 )Fast – Slow – Full (انواع نوسانگر اتفاقی 
 

 :سه نوع نوسانگر اتفاقی وجود دارد
  

 (Full)کامل  •
  (Slow)آهسته  •
 (Fast)سريع  •

 
  .  دقت کنيد4-31به شکل . دشکل مي گير% Dو % Kهمانطور که بررسی شد، نوسانگر اتفاقي از 
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  4-31شکل 

  
همانطور که از شکل مشخص است نوسانگر سريع بيشترين نوسان را به ما نشان مي دهد و عالمت هاي زيادي توليد 

طمئن نوسانگر آهسته تاخير بيشتري دارد و عالمت هاي م. مي کند اما عالمت هاي نوسانگر سريع امنيت زيادي ندارد
 .تري توليد مي کند و نوسانگر کامل بيشترين تاخير را دارد و عالمت هاي آن کم و مطمئن تر از دو نوع قبلي است

 
پارامتر بعدي، . است% Kاولين پارامتر، تعداد دوره زماني مورد استفاده براي ايجاد خط . نوسانگر اتفاقي سه پارامتردارد

. است% K براي خط (Slowing)و سومين پارامتر آهستگي % Dيجاد خط عالمت تعداد دوره زماني به کار رفته براي ا
  :به کار رفته، به صورت زير است 4-31تنظيمات نوسانگر اتفاقي که در شکل 

  
Slowing  %K  %D   

3  3  5  FAST 
5  3  14  SLOW 
7  3  24  FULL 

  
  کاربرد نوسانگر اتفاقي

 
موج مي تواند . ، خريد افراطي محسوب مي شود75ي و تحرکات باالي ، فروش افراط25در نوسانگر اتفاقي حرکت پائين 

پس از رسيدن نوسانگر اتفاقي به خريد افراطي، به صعود ادامه دهد و پس از آنکه نوسانگر به فروش افراطي رسيد، به 
. افراطي خارج شودبهترين عالمت ها زماني ايجاد مي شود که نوسانگر اتفاقي از منطقه خريد و فروش . نزول ادامه دهد

وقتي نوسانگر اتفاقي به فروش و يا خريد افراطي . يکي از معتبر ترين عالمت ها، واگرايي هاي مثبت و منفي است
  .برسد، بايد منتظر وقوع يک واگرايي منفي يا مثبت بود
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  4-32شکل 
  

 که در اواخر جوالي و اوايل آگوست؛ موج، بعد از يک   نشان داده شده استUSD در برابرEUR نمودار 4-32در شکل 
گرايش پايين رو وارد يک ناحيه تجمع شده و نوسانگر اتفاقي واگرايي مثبتي را که در منطقه فروش افراطي شکل گرفته 

شکل نوسانگر اتفاقي با شروع شدن جنبش باال رو، حرکت باال رو را شروع کرده و همانطور که از . است، نشان مي دهد
 .، گذر از خط وسط نيز شکل گرفته است)قبل از خط عمودي نقطه چين(مشخص است، قبل از شروع شدن اين حرکت 

 
 (Commodity Channel Index)شاخص کانال کاال 

 
براي شناسايي گردش دوره اي در بازارهاي کاال طراحي شده که در ساير بازارهاي مالي نيز ) CCI( شاخص کانال کاال  

اين نشانگر بر اين فرض استوار است که موج ها به صورت دوره اي و با قيمت هاي باال و پائيني که . ستفاده استقابل ا
استفاده از یک سوم سيکل کامل به عنوان يک چار چوب زماني براي . در هر دوره ايجاد مي شود، حرکت مي کنند

، ) روز يک بار تکرار شود60يعني يک قيمت پائين هر ( روز طول بکشد 60اگر سيکل . شاخص کانال کاال توصيه مي شود
  . توصيه مي شود20آنگاه يک شاخص کانال کاال دوره 

  
 :محاسبه

  
  H = high, L = low, C = close  و   Typical Price (TP) = (H+L+C)/3:     (TP)محاسبه قيمت نمونه  .1
 .(SMATP) برای قيمت نمونه 20دوره  محاسبه ميانگين متحرک ساده .2
آخرين دوره و قيمت نمونه هر يک  " SMATP"ابتدا قدرمطلق تفاوت بين  ): Mean Deviation(انحراف معيار  محاسبه .3

 تقسيم کنيد تا ميانگين قدرمطلق 20همه اين قدر مطلقها را جمع کنيد و به .  دوره گذشته را حساب کنيد20از 
 .انحراف به دست آيد

 :زیر محاسبه می شوددر انتها شاخص کانال کاال  به صورت  .4
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  در فرمول باال 0.015نوسان کند از ثابت عددی + 100 و -100مقادیر شاخص در بين % 80الی%  70به منظورآنکه 

+  100  و -100که بين   " CCI"درصد مقادير . این شاخص در باال و پائين خط صفر نوسان می کند. استفاده شده است
هر چه دوره . با دوره کوتاه مدت، ناپايدارتر خواهد بود " CCI. " تعداد دوره زماني مورد استفاده نيز بستگي دارداست، به

بيشتر خواهد بود و عالمت هاي مطمئن تري توليد مي + 100 و -100بيشتري در محاسبه به کار رود، درصد مقادير بين 
  .کند

 
از .  متکي است تا عالمت هاي خريد و فروش ايجاد شود-100پائين و + 100خطوط راهنماي شاخص به حرکات باالي 

از اوقات  % 30تا %  20است، عالمت خريد يا فروش تنها + 100 و -100مقادير بين % 80الی% 70آنجايي که حدود 
ايجاد مي برود، نمودار وارد يک روند صعودي قوي شده است و يک عالمت خريد + 100وقتي شاخص به باالي . اعتباردارد 

 مي رود، نمودار وارد يک -100همچنين وقتي به زير . موقعيت خريد بايد بسته شود+ 100شود و با بازگشت آن به پائين 
 ، موقعيت فروش بايد -100روند نزولي قوي شده است و يک عالمت فروش ايجاد مي شود و با بازگشت آن به باالي 

  . نشان مي دهد14با شاخص کانال کاال  دوره را " QQQ" نمودار سهام 4-33شکل . بسته شود
  

 
  4-33شکل 

  
  خريد و فروش افراطي عالمتهای سطوح

 
. به کار رود) (Oversold وفروش افراطی  (Overbought)شاخص کانال کاال مي تواند براي شناسايي سطوح خريد افراطي

برود خريد افراطي به + 100 ناميده مي شود و وقتي باالتر از  سقوط کند، فروش افراطی-100وقتي شاخص به پائين 
.  ممکن است عالمت خريد ايجاد شود-100از ترازهاي فروش افراطی، با بازگشت شاخص به باالي . حساب مي آيد

 .بازمي گردد، ممکن است عالمت فروش ايجاد شود+ 100همچنين از ترازهاي خريد افراطي وقتي شاخص به زير 
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 ييواگرا
 

 قدرت -100واگرايي مثبت زير . مانند اکثر نوسانگرها، از واگرايي ها هم مي توان براي افزايش قدرت عالئم استفاده کرد
 .را افزايش مي دهد+ 100قدرت بازگشت به زير + 100واگرايي منفي باالي .  را بيشتر مي کند-100بازگشت به باالي 

  
  شکست خط گرايش

 
براي ترسيم خطوط گرايش بر روي موج شاخص کانال کاال مي توان . اد عالئم به کار مي رودشکست خط گرايش براي ايج

  و شکست خط -100با حرکت از سطح فروش افراطی همراه با صعود باالي . از متصل کردن نقاط اوج و پائين استفاده کرد
ش باال رو نيز مي توان عالمت پايين رو از منطقه خريد افراطي و شکست خط گراي. گرايش مي توان عالمت باال رو گرفت

  .گرفت
  

 
  4-34شکل 
  

با واگرايي " A"در منطقه . مشخص شده است" KO" نمودار، عالمت هاي شاخص کانال کاال برای سهام4-34در شکل 
يش تا خط مقاومت بوده مثبت در پايين و تشکيل گرايش باال رو در شاخص يک عالمت خريد توليد شده که منجر به افزا

باال " C"در ناحيه . عالمت فروش داريم که به دليل شکسته نشدن مقاومت پشتيبان، معتبر نيست" B"در منطقه . است
  .رويي داريم که با شکست مقاومت باال همراه بوده و اعتبار نسبتا خوبي دارد

 
شاخص . جنبه هاي تحليل فني مورد استفاده قرار گيردشاخص کانال کاال مانند اغلب نشانگرها بايد با هماهنگي با ديگر 

انواع چارچوب هاي زماني و همچنين . یاد شده در طبقه نشانگرهايي که جنبش موج را نشان مي دهند، قرار مي گيرد
  ).سعی و خطا(نقاط خريد و فروش را بايد در مورد این شاخص امتحان کرد 

  
  (Momentum)جنبش لحظه اي 

 
به معناي جنبش آني است و ميزان تغيير را طي يک دوره زمانی مشخص اندازه گيري مي کند و " Momentum"کلمه 

از نشانگر جنبش لحظه اي مي توان به عنوان يک نوسانگر دنباله رو گرايش، مشابه . بصورت نسبت نمايش مي دهد
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"MACD"وليد مي کند و سپس با بازگشت به وقتي نشانگر به پائين ترين حد مي رسد و واگرايي مثبت ت. ، استفاده کرد
  .باال، خريد کنيد و وقتي نشانگر به باالترين حد مي رسد و واگرايي منفي توليد مي کند و با بازگشت به پائين، بفروشيد

  : امين دوره زماني از فرمول زير محاسبه مي شودj براي nجنبش لحظه اي با دوره 
 

%100×=
−Close

CloseMomentum
Nj

j
j 

  
  . دقت کنيد4-35به شکل. رزش جنبش لحظه اي واگرايي ها و وضعيت آن نسبت به خط وسط استعالمت هاي با ا

  

 
  4-35شکل 
  

براي استفاده از واگرايي هايي که جنبش .  نشان مي دهد14را با جنبش لحظه اي دوره " USDCHF" نمودار 4-35شکل 
رفتار نمودار و نشانگر هر جا با يکديگر . ر گرفتن خطهاي مقاومت الزامي استلحظه اي توليد مي کند، تاييد نمودار و در نظ

 به رفتار نمودار قيمت و جنبش لحظه اي بين خط هاي 4-35در تضاد باشند، به ما خبر از تغيير مي دهند، در شکل 
شدن موج را نشان قيمت در حال افزايش است ولي جنبش لحظه اي با تشکيل واگرايي منفي ضعيف . عمودي دقت کنيد

 100مي دهد و زماني تغيير گرايش را تاييد مي کند که موج آخرين خطوط مقاومت را بشکند و جنبش لحظه اي از خط 
  .پايين تر رود

 
  (Volume)حجم معامالت 

 
 تحليل. حجم معامله، به زبان ساده تعداد سهام یا  قراردادهایی است که طي يک بازه زماني مشخص مبادله مي شود

حجم يک جنبه اساسي ودر عين حال بسيار مهم تحليل بازار است؛ حجم مي تواند از شدت حرکت قيمت خبر دهد و به 
يک گرايش صعودي سالم بايد دارای حجم بيشتر در حرکات باالرو قيمت و . تشخيص سالمت گرايش موجود کمک کند

الم حجم کمتر در حرکات باالرو قيمت و حجم بيشتر همچنين در يک گرايش نزولي س.حجم کمتر در حرکات پایين رو باشد

Fax +98-21-8887-2042 www.financials.ir آدرس اینترنتی 

Email info@financials.ir 35 

 



 

Phone +98-21-8887-2041 شرکت خدمات تجارت الکترونيک ایمانی  

در واقع حجم تمايل معامله گران را به انجام معامالت و تشديد کردن روند بازار . در حرکات پایين رو مشاهده می شود
  . رفتار حجم را در گرايشها نشان مي دهد4-36شکل . نشان مي دهد

  

 
 4-36شکل 

  
 (Money Flow Index)ول شاخص جريان پ

 
شاخص جريان پول يک نشانگر جنبشي است که قدرت پولي را که داخل يا خارج از يک سهم در گردش است، اندازه 

عالمت هاي . حجم را نيز در نظر مي گيرد) RSI(شاخص گردش پول، در مقايسه با شاخص توان نسبی . گيري مي کند
 است که با تاييد موج قيمت و در نظر گرفتن خطوط 30 و پايين تر از 70از کاربردي براي شاخص واگرايي هاي باالتر 

) Typical Price(براي محاسبه شاخص ابتدا از قيمت نوعی . مقاومت، نقاط خريد و فروش را براي ما مشخص مي کند
 : استفاده مي شود
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  .دوره محاسبه مي شود n، براي (Money Flow)در مرحله بعد جریان پول 

  
Money Flow = Typical Price * Volume 

  
اگر قيمت نوعی در هر دوره زماني از دوره قبلي بزرگتر باشد، جریان پول مثبت است و اگر قيمت نوعی در هر دوره زماني 

 دوره است و n در در واقع جریان پول مثبت حاصل جمع جریانهای مثبت. از دوره قبلي کمتر باشد، جریان پول منفی است
 Money(به کمک اعداد گردش پول مي توان نسبت پولی .  دوره استnجریان پول منفی حاصل جمع جریانهای منفی در 

Ratio ( را محاسبه کرد. 
 



 

Phone +98-21-8887-2041 شرکت خدمات تجارت الکترونيک ایمانی  

neyFlowNegativeMo
neyFlowPositiveMoMoneyRatio =  

  
  .يد دقت کن4-37به شکل . محاسبه مي شود) MR(در مرحله بعد نشانگر شاخص جريان پول به کمک نسبت پولی 

MR
MFI

+
−=

1
100100  

  

 
  4-37شکل 

  
، گرايش نزولي با تشکيل واگرايي مثبت، شاخص جريان پول در حال ضعيف شدن نشان SPY نمودار سهام 4-37در شکل 

 رو را با تشکيل دو مينيمم هم سطح و شکسته شدن مقاومت باال، مي توانيم انتظار شروع گرايش باال. داده شده است
  .در طي اين مدت مينيمم هاي شاخص جريان پول سيري صعودي داشته اند. داشته باشيم

   
 (On Balance Volume)حجم متوازن 

 
فروش  حجم متوازن شاخص ديگري براي نشان دادن گردش پول است که در مقايسه با شاخص جريان پول نقاط خرید و

حجم متوازن به کمک حجم در . دش پول را دقيق تر از آن مشخص مي کندافراطی را به ما نشان نمي دهد اما گرايش گر
  :هر دوره زماني و ارتباط قيمت پاياني آن دوره با دوره قبل به شرح زیر محاسبه مي شود
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  :اولين حجم متوازن
 OBV = First periods’s Volume  

  : باشداگر قيمت پاياني دوره زماني بعدي باالتر از پاياني دوره قبل
OBV = Previous  periods’s OBV + Last period’s Volume  

  :اگر قيمت پاياني دوره زماني بعدي پايين تر از پاياني دوره قبل باشد
OBV = Previous  periods’s OBV - Last period’s Volume  

  :اگر قيمت پاياني دوره زماني بعدي برابر با پاياني دوره قبل باشد
OBV = Previous  periods’s OBV 

  

 
  4-38شکل 

  
تداوم يک گرايش يا . ، حجم متوازن در مناطق مختلف گرايش جريان پول را مشخص کرده استCAT سهام 4-38در شکل 

  .شکسته شدن خط گرايشي که بر روي آن رسم مي کنيم، براي ما عالمت تداوم يا تغيير گرايش است
  

 (Accumulation / Distribution Line) توزيع -شاخص تجمع 
 

يکي از مشهورترين . نشانگرهاي بسياري براي اندازه گيري حجم و جهت جريان پول براي يک نمودار وجود دارد
منطق اصلي پشت نشانگرهاي حجم، از جمله شاخص .  توزيع بوده است-نشانگرهاي سال هاي گذشته، شاخص تجمع 

حجم، بازتاب تعداد سهام معامله شده است و بازتاب مستقيم .  قيمت مقدم است توزيع، اين است که حجم بر-تجمع 
. بارها قبل از آنکه سهام ترقي کند، يک دوره حجم افزايش يافته ديده مي شود. جريان پول به داخل و خارج از آن است

منفي حجم طراحي شده اغلب نشانگرهاي گردش حجم يا گردش پول براي شناختن افزايشهاي اوليه درگردش مثبت يا 
  .اند تا از تحرکات قيمت جلوتر باشيم

  
 روش شناسي

 
 حجم متوازن که يکي از قديمي ترين و متداول ترين نشانگرها براي اندازه گيري گردش مثبت ومنفي حجم 1963در سال 

 دوره را جمع و حجم متوازن يک نشانگر نسبتا ساده است که وقتي قيمت پاياني باالست، حجم همان. بود، مطرح شد
خط حجم ) جمع ها و تفريق ها(مجموع جريان مثبت و منفي حجم . وقتي قيمت پاياني پائين باشد، آن را کسر مي کند

  .بعدا مي توان اين خط را با نمودار قيمت مقايسه کرد تا واگرايي يا تائيد گرايش انجام پذيرد. متوازن را تشکيل مي دهد
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حجم متوازن براي ارزيابي مثبت يا منفي بودن حجم از تغييرات در . تفاوتي به کار مي رود توزيع روش م-در شاخص تجمع 
حتي اگر سهامي با قيمت پائين شروع و با قيمت باال بسته مي . قيمت پاياني از يک دوره به دوره بعدي استفاده مي کند

 -در شاخص تجمع .  حجم متوازن دوره منفي بودشد تا زماني که قيمت پاياني پائين تر از قيمت پاياني قبلي بود، مقدار
مثال (توزيع از تغييرات يک دوره به دوره ديگر چشم پوشي مي شود و در عوض بر عملکرد قيمت طي يک دوره مشخص 

 توزيع از فرمولي به دست مي آيد که بر اساس موقعيت پاياني وابسته به -شاخص تجمع . تمرکز دارد) روز، هفته يا ماه
 :در نوسان است و پنج ترکيب از آن وجود دارد+  1  تا -1از " CLV"مقدار. محاسبه مي شود" CLV"يمت يک دوره دامنه ق

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−−−
=

)(
)()(

LH
CHLCCLV  

  
  .است+ 1برابر با "CLV"اگر قيمت پاياني، باال تر از ماکسيمم مطلق دامنه قيمت دوره قبل باشد، آنگاه مقدار  •
+ 1 و 0بين "CLV" و باالي نقطه مياني دامنه قيمت دوره قبل باشد، آنگاه مقدار اگر قيمت پاياني، زير قيمت باال •

 .خواهد بود
 . خواهد بود0برابر با "CLV"اگر قيمت پاياني، دقيقا بين قيمت باال وپائين باشد، آنگاه مقدار  •
 -1بين " CLV"گاه مقداراگر قيمت پاياني، باالي قيمت پائين و پائين نقطه مياني دامنه قيمت دوره قبل باشد، آن •

 . خواهد بود0و 
  خواهد -1برابر با " CLV"اگر قيمت پاياني،  پائين تر از مينيمم مطلق دامنه قيمت دوره قبل باشد، آنگاه مقدار  •

 .بود
 

 توزيع از طريق فرمول زير به دست -در حجم دوره مربوطه و مجموع تراکمي ضرب مي شود و شاخص تجمع " CLV"سپس 
  .مي آيد

  
A/D Line (n+1) = A/D Line (n) + (CLV * Volume) 

 
  توزيع-عالمت هاي شاخص تجمع 

 
مراقب واگرايي هاي .  توزيع واگرايي مثبت بزرگي ايجاد کند، يک عالمت باال رو به وجود مي آيد-هر گاه شاخص تجمع 

يک . يي که نسبتا جوان هستند، باشيدمثبت ضعيف که قادر نيستند قيمت هاي باالي باالتري ايجاد کنند يا واگرايي ها
  .واگرايي مثبت کوتاه مدت، مي تواند غير قابل اطمينان باشد
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  4-39شکل 

  
همانطور که از شکل مشخص است شاخص . يک منطقه معامالتي تشکيل داده است" EURUSD" نمودار 4-39در شکل 

در اين نمودار با شکست مقاومت .  که حاکي از زياد بودن فشار عرضه است توزيع يک تجمع پايين رو درست کرده-تجمع 
  .پشتيبان منطقه معامالتي گرايش پايين رو شروع شده است

 
در گرايش باال .  توزيع تائيد قدرت يا تداوم پذيري گرايش موجود است-يکي ديگر از راه هاي استفاده از شاخص تجمع 

اگر قيمت، حرکت رو به باالي سريعي داشته .  بماند يا الاقل درجهت آن حرکت کندشاخص بايد در يک روند صعودي باقي
باشد اما شاخص در تشکيل قيمت هاي باالي باالتر دچار مشکل باشد يا به صورت يکسويه حرکت کند، نشان مي دهد 

  . نيز صادق استقواعد مربوط به واگرايي هاي مثبت در مورد واگرايي هاي منفي. فشار خريد نسبتا ضعيف است
  

 (Average Directed Index)شاخص ميانگين جهت دار 
 

 است اما حرکات 100 تا 0اگر چه مقياس .  در نوسان است100 تا 0شاخص ميانگين جهت دار نشانگري است که بين 
قوي را به نمايش ، گرايش 40، گرايش ضعيف را نشان مي دهد و حرکات باال تر از 20حرکات پائين .  نسبتا نادرند60باالي 

حرکت باالي . این شاخص جهت گرايش را مشخص نمي کند و فقط ارزيابي قدرت گرايش جاري را برعهده دارد. مي گذارد
 . مي تواند هم نشان دهنده گرايش نزولي قوي و هم گرايش صعودي قوي باشد40

 برود، عالمت آن است که دامنه 20  شروع به قوي شدن کند و يا به باالي20وقتي شاخص ميانگين جهت دار از زير 
 رو به ضعف مي نهد، نشانه آن 40معامالتي در حال خاتمه يافتن است و گرايشي مي تواند شکل گيرد و وقتي از باالي 

  .است که گرايش فعلي در حال از دست دادن قدرت است و دامنه معامالتي مي تواند تشکيل شود
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  4-40شکل 

  
.  شروع به قدرت گرفتن مي کند20 حرکت شاخص ميانگين جهت دار را نشان مي دهد که با گذشتن از خط 4-40 شکل

قدرت گرفتن گرايش همزمان با شکسته شدن خط مقاومت منطقه معامالتي است که اين همزماني عالمت مطمئني 
 و بعد 60پايين آمدن آن به ترتيب از .  است ادامه داشته60افزايش شاخص تا باالتر از خط . براي شروع شدن گرايش است

  . نشان دهنده ضعيف شدن گرايش است40
  

 (Directional Index)شاخص جهتدار 
 

ها به تنهايي، توانايي مشخص " DI. "مشتق مي شود" -DI  و +DI"شاخص ميانگين جهت دار از دو نشانگر ديگر به نام
  .باشد نشان دهنده گرايش باال رو است و برعکس" -DI "باالتر از" +DI"اگر . کردن جهت گرايش را دارند

  

 
  4-41شکل 
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هاي مثبت و منفي در نواحي مختلف، جهت "DI"در اين نمودار . را نشان مي دهد" MRK" نمودار سهام 4-41شکل 

يانگر قوي شدن گرايش و ها ب"DI"ها عالمت شروع شدن گرايش، فاصله گرفتن "DI"تقاطع . گرايش را مشخص مي کند
ابزاري بسيار کاربردي براي ترکيب با شاخص "DI. "ها ضعيف شدن گرايش را به ما نشان مي دهد"DI"نزديک شدن 

مشخص مي کنيم و قدرت گرايش را از شاخص ميانگين "DI"ميانگين جهت دار است، به اين ترتيب که جهت گرايش را با 
  .جهت دار بررسي مي کنيم

  
  : فصل پنجم

 
  استفاده ترکيبي از ابزار

 
تا کنون با برخي از ابزارهای تحليل فني آشنا شده ايم ولي چيزي که در عمل ارزشمند است، استفاده بموقع از اين 

ابزارهایي که در بخش هاي گذشته معرفي شدند، با گذشت بيش . ابزارها و توليد عالمت هاي معامالتي صحيح است
ده و هر يک به تنهايي ارزش و کارايي قابل اهميتي دارد ولي ترکيب اين ابزار و نتيجه گيري از يک صده به اين شکل در آم
هر معامله گري براي تحليل و تصميم گيري به يک جعبه ابزار ساده نياز دارد که نتيجه آن . از آن کار نسبتا دشواري است

براي ساختن مجموعه ابزارها و تاکتيک . ت باشدو در نتيجه سود در معامال% 50بايد تشخيص صحيح با دقت باال تر از 
معامالتي به درک صحيحي از موج قيمت نياز داريم که کاربردی باشد و بتوانيم با به کارگيري ساده ترين ابزار، معامالت 

  . سود دهي داشته باشيم
 

در . اکتيک نيز با ما وفادار خواهد بودبا توجه به قانون کنش و واکنش در طبيعت، اگر به تاکتيک خود وفادار باشيم، اجبارا ت
بعد از تحليل هم نياز به صبر داريم تا براي شروع يک معامله . بازارهاي مالي همواره تحليل صحيح، يک چهارم راه است

در زمان مناسب هم به شهامت براي اجرا کردن معامله نيازمنديم که اگر با تعلل همراه باشد، . به زمان مناسب برسيم
در طول فعاليت در بازارهاي مالي به مطالعه پيوسته و کسب تجربه و پيشرفت نياز داريم و . را از دست مي دهيمفرصت 

  .ملزم به صرف وقت زيادي است
  

  چند روش برای تحليل
 

و در روش دوم از ميانگين متحرک " MACD"روش اول  با استفاده از . در اينجا به بررسي دو روش تحليل مي پردازيم
براي پيدا کردن تغيير گرايش ها و ميانگين متحرک براي تداوم گرايشها مناسب است و " MACD. "اده می کنيماستف

  .متناسب با سبک کاري که داريم مي توانيم براي هر دو حالت يا فقط يکي از اين حاالت تاکتيک معامالتي داشته باشيم
  

 "MA of Oscillator"و " MACD"تحليل به کمک خط مقاومت، 
 

براي تحليل اولين چيزي که حائز اهميت است، پيدا کردن .  نمودار يورو در برابر دالر آمريکا را نشان مي دهد5-1شکل 
  .گرايش بازار به کمک مينيمم و ماکسيمم هاي تشکيل شده بر روي موج است
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 5-1شکل 

  
ها را به يکديگر و ماکسيمم ها را به يکديگر وصل مي کنيم و به ابتدا بايد از رسم خط هاي مقاومت شروع کنيم، مينيمم 

اگر موج باال تر از خط موربي با شيب مثبت باشد، گرايش باال رو و . کمک اين خطوط گرايش بازار را تعيين مي کنيم
 به دنبال خريد براي در گرايش باال رو ما. چنانچه موج پايين تر از خط گرايشي با شيب منفي باشد، گرايش پايين رو داريم

به شکل . فروختن در قيمت باال تر و در گرايش پايين رو ما به دنبال فروختن در قيمت باال و خريد در قيمت پايين تر هستيم
  . که خط هاي گرايش در آن منظور شده است، دقت کنيد41-3
 

 
 5-2شکل 
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يک گرايش " A"ه يکديگر و ماکسيمم ها را به يکديگر وصل کرده ايم خط  با نهايت سادگي مينيمم ها را ب5-2در شکل 

نقش " A"پايين رو را نشان مي دهد که در حال حاضر موج باال تر از آن قرار دارد پس فعال گرايش پايين رو نداريم و خط 
ه موج فعلي ما باال تر از آن يک گرايش باال رو را نشان مي دهد ک" B"خط . يک مقاومت پشتيبان را براي ما بازي مي کند

به اين منظور . قرار دارد پس فعال در وضعيت باال قرار داريم و به کانالي براي حرکت احتمالي موج به سمت باال نياز داريم
 توجه کنيد، ماکسيمم 5-3به شکل . و با مبدا ماکسيمم هاي تشکيل شده رسم مي کنيم" B"خط هايي به موازات خط 

  .ا فلش مشخص شده استهاي مورد نظر ب
  

 
 5-3شکل 

  
در . رسم کرديم، نقش مقاومت باال را دارد" B"مقاومت پشتيبان و خط هايي که به موازات " B"و " A" خط 5-3در شکل 

  . دقت کنيد5-4به شکل . مرحله بعد بر اساس نقاط مينيمم و ماکسيمم به رسم خطهاي مقاومت افقي مي پردازيم
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 5-4شکل 

  
اکنون تحليل مورد نياز براي .  خط هاي مقاومت افقي و نقاط مورد نظر براي رسم آنها را به ما نشان مي دهد5-4شکل 

يک " MACD"همانطور که از شکل مشخص است . مي پردازيم" MACD"تصميم گيري را داريم، در اين مقطع به بررسي 
 مي دهد که نشانه ضعيف شدن گرايش باال رو است، پس براي تاييد گرايش پايين رو صبر واگرايي منفي به ما نشان

حالت ديگري ممکن است رخ دهد و گرايش باال به حرکت خود ادامه دهد که اين وضع با گذشتن از مقاومت بااليي . کنيم
 دقت 5-5به شکل . دي خواهد بود داريم رخ مي دهد و اولين مرحله افزايش تا مقاومت باالي بع1.2300که روي عدد 

  .کنيد
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  5-5شکل 
  

به ما واگرايي منفي نشان مي دهد که به معناي ضعيف شدن " MACD" مشخص است 5-5همانطور که از شکل 
ر حال ما را تاييد نمي کند و د" MACD"يک واگرايي مثبت نشان مي دهد که " MA of Oscillator"گرايش باال رو است و 

 کمي بعد را نشان مي دهد که نشانگر ها حرکت پايين رو را تاييد 3-45شکل . حاضر هيچ راهي به غير از صبر نداريم
  .کرده و زمان انجام معامله است
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 5-6شکل 

  
" MACD"وسط براي که نشان دهنده گرايش باال رو است، شکسته شده و گذر از خط " B"خط .  دقت کنيد5-6به  شکل 

اکنون مي توانيم تا مقاومت پشتيبان پاييني . هم کاهش را براي ما تاييد مي کند" MA of Oscillator"اتفاق افتاده است، 
با انجام معامله اي پايين تر از .  انتظار کاهش را داشته باشيم1.1782 و 1.1905و بعد از آن مقاومت " A"يعني خط 

 قرار دهيم چون اين مقاومت براي ما نقش مقاومت پشتيبان را 1.2173حد ضرري باالتر از  الزم است 1.2173مقاومت 
داشته است و پس از شکست آن براي ما حکم مقاومت باال را پيدا مي کند و اگر نمودار از اين خط باال تر برود، به اين 

 چند روز بعد را نشان 5-7شکل .  صالح نيستمعناست که شرايط مورد نظر ما در اين موقعيت اتفاق نيفتاده و ضرر بيشتر
  .مي دهد که حرکت موج شکل گرفته است
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 5-7شکل 

  
در اينجا . کاهش یافته است و از اين خط پايين تر نرفته است" A" مشخص است قيمت تا خط 5-7همانطور که از شکل 

گي و سپس صبر براي تاييد نشانگرها است که به طبع چيزی که مهم است ابتدا تحليل خطي دقيق با رعايت ساد
زماني که عالئم مثبت . نظم و ترتيب استفاده از عالئمي موجود نيز مهم است. بخشي از حرکت را از دست مي دهيم

بود، نبايد براي انجام معامله درنگ کنيم چون هميشه براي ما بدترين حالت رسيدن به حد ضرر است که با مديريت 
  . صحيح مي توان آن را به راحتي پذيرفتسرمايه

  
 تحليل به کمک خط مقاومت و ميانگين متحرک

 
همانطور که ما در موج دو وضعيت توزيع و تجمع را داريم براي تحليل نيز نياز به دو سيستم تحليل داريم که متناسب با 

عامالتي ما فقط در يکي از اين نواحي وضعيت موج از ابزار متناسب با آن استفاده کنيم، البته ممکن است تاکتيک م
نمودار . حال به کمک ميانگين متحرک به بررسي موجي که در وضعيت گرايش قرار دارد، مي پردازيم. کاربرد داشته باشد

 2003 پوند در برابر دالر امريکا را با دوره زماني چهار ساعته نشان مي دهد که در نوامبر و دسامبر سال 5-8شکل 
ميانگين هاي متحرک رسم شده بر روي شکل دو ميانگين متحرک . شي زيادي از خود نشان داده استخاصيت گراي

  . است40 و يک ميانگين متحرک ساده با دوره 21 و 13نمايي با دوره هاي 
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  5-8شکل 
  

پس از تحليل . هاي موج استهميشه اولين مرحله براي تحليل، تحليل خطي موج و بررسي دقيق مينيمم و ماکسيمم 
خطي و به دست آوردن مقاومتهاي کليدي براي انجام معامالت مي توانيم منتظر فرصت مناسب و تاييد نشانگرها 

در اينجا کمکي که ميانگين متحرک به ما مي کند، اين است، تا زماني که، موج قيمت باال تر از ميانگين هاي . باشيم
. وش نکنيم و اگر موج قيمت پايين تر از ميانگين هاي متحرک قرار گرفت، خريدي انجام ندهيممتحرک قرار دارد اقدام به فر

ميانگين متحرک به تنهايي نشانگر قدرتمندي نيست ولي اگر در جهت نفي تصميم گيري هايمان از آن استفاده کنيم، 
تنگاتنگي با سبک کار ما دارد چون ميانگين بسياري از تصميم هاي اشتباه ما را فيلتر مي کند، البته اين موضوع ارتباط 

 تحليل خطي نمودار را نشان مي دهد که پس از مشخص 5-9شکل . متحرک فقط براي کار در گرايش ها کاربرد دارد
  .کردن مقاومت ها منتظر تاييد نشانگر ها مي شويم
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  5-9شکل 
  

 تر از يک خط مورب با شيب مثبت است پس در گرايش باال رو قرار  مشخص است چون موج باال5-9آنچه که از شکل 
داريم که خط گرايش آن رسم شده و نقش مقاومت پشتيبان را دارد به موازات اين خط، خطي از ماکسيمم هاي تشکيل 

ي که شده رسم کرده ايم که نقش مقاومت باال را بازي مي کند و به همچنين بر روي آخرين مينيمم و ماکسيمم هاي
در حال حاضر دو مقاومت پشتيبان افقي و مورب و همچنين دو . تشکيل شده است ،دو خط افقي رسم مي کنيم

  .مقاومت باالی افقي و مورب داريم
 

 :با در نظر گرفتن این مطالب دارای سه سناريو زیر خواهيم بود
  

  .ب را به همراه داشته باشدشکسته شدن مقاومت باالی افقي که مي تواند افزايش تا مقاومت باالی مور •
  .شکسته شدن مقاومت  پشتيبان مورب که مي تواند کاهش تا مقاومت پشتيبان افقي را در بر داشته باشد •
  .شکسته شدن مقاومت پشتيبان افقي که مي تواند عالمت تغيير گرايش به سمت پايين باشد •

 
  .اومت و ميانگين هاي متحرک آن را تاييد کنندپس منتظر فرصت مناسبی برای انجام معامله مي مانيم که خطوط مق

 
ترکيب ميانگين هاي متحرک استفاده شده به اين منظور است که از دو ميانگين متحرک نمايي عالئم ورود و خروج را 
بگيريم و از ميانگين متحرک ساده با دوره باالتر گرايش اصلي را مشخص کرده و نوسانهاي حرکت را تا حد امکان فيلتر 

به اين ترتيب با حرکت موج به باال تر از ميانگين هاي متحرک و شکسته شدن مقاومت افقي باال مي توانيم . يمکن
و انتظار سود تا ) که با شکسته شدن تبديل به مقاومت پشتيبان مي شود(خريدي با حد ضرر پايين تر از مقاومت افقي 

تر از ميانگين هاي متحرک و شکسته شدن مقاومت افقي با حرکت موج به پايين . مقاومت مورب باال داشته باشيم
اکنون بدون هيچ تعصبي که جهت . پشتيبان مي توانيم توقع کاهش تا مقاومت پشتيبان پايين تر از آن را داشته باشيم
  همين نمودار را چند روز5-10شکل . حرکت بازار به کدام طرف است منتظر اتفاق افتادن يکي از سناريو ها مي شويم

  .بعد نشان مي دهد که سناريوي باال رو اتفاق افتاده و افزايش تا مقاومت باالی مورد نظر شکل گرفته است
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 5-10شکل 

  
 مشخص است، نمودار بعد از شکست مقاومت افقي باال و کمي افزايش، دوباره به اين 5-10همانطور که در شکل 

در . الي قبلي و به عبارتي مقاومت پشتيبان فعلي افزايش اصلي را شکل داده استسطح برگشته و از روي مقاومت با
 .اين مقطع نمودار قيمت ما همواره باالتر از ميانگين هاي متحرک قرار دارد و منافاتي با تصميم خريد ما ندارد


