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MACD  یا هک دي 

دی( در اٍاخر دِّ ّفتاد هیالدی هعرفی ضذُ ٍ از آى زهاى تاکٌَى جسٍ -)یا ّواى هک MACDهیاًگیي هتحرک ّوگرا/ٍاگرا یا  

جسٍ اًذیکاتَرّایی است کِ ضتاب ٍ اًذازُ حرکت تازار را ًطاى هی دّذ )هطاتِ  MACD اًذیکاتَرّای هحثَبِ هعاهلِ گراى است. 

RSI ) .اها تِ خاطر طراحی ٍیژُ آى هی تَاًذ ترای تعییي رًٍذ تازار ّن هَرد استفادُ قرار گیرد 

 

 MACDاجساي 

از ترکیة یک ًوَدار هیلِ ای )ّیستَگرام( ٍ یک هٌحٌی سیگٌال تطکیل ضذُ است. ًوَدار هیلِ ای از تفاضل  MACDاًذیکاتَر 

دٍرُ  ۹دٍرُ ای( تذست هی آیذ. هٌحٌی سیگٌال هیاًگیي هتحرک سریع ) ۱۲)دٍرُ ای( ٍ کٌذ  ۲۱هقادیر دٍ هیاًگیي هتحرک سریع )

 .است ای هیلِ ًوَدار ای( از تغییرات 

 

 جس اٍل: ًوَدار هیلِ اي

کوک هی کٌذ. اگر تِ دٍ هیاًگیي هتحرک سریع )قرهس( ٍ کٌذ )آتی( ٍ ّوچٌیي اًذیکاتَر  MACDًوَدار زیر تِ درک تْتر اًذیکاتَر 

MACD  پاییي قرار دارد دقت کٌیذ ایي هَارد تِ سادگی قاتل هطاّذُ است:کِ در 

 

هثثت  MACD ّر کجا کِ هیاًگیي هتحرک سریع )قرهس( تاالتر از هیاًگیي هتحرک کٌذ )آتی( است ًوَدار هیلِ ای در اًذیکاتَر.  ۲

 (است )تاالی خط صفر

هتحرک کٌذ )آتی( عثَر هی کٌذ )هقذار ّر دٍ هساٍی است( ًوَدار ّر کجا کِ هیاًگیي هتحرک سریع )قرهس( از رٍی هیاًگیي .  ۱

 (صفر است )رٍی خط صفر MACD هیلِ ای در اًذیکاتَر

 MACD   ّر کجا کِ هیاًگیي هتحرک سریع )قرهس( پاییي تر از هیاًگیي هتحرک کٌذ )آتی( است ًوَدار هیلِ ای در اًذیکاتَر.  3

 (هٌفی است )پاییي خط صفر
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 هٌحٌي سیگٌال جس دٍم:

دٍرُ  ۹ّواى هٌحٌی سیگٌال است. ایي هٌحٌی هیاًگیي هتحرک سریع )هعوَال  MACD  در ًوَدار تاال، هٌحٌی آتی در اًذیکاتَر

 .هی تاضذ MACD ای( از تغییرات ًوَدار هیلِ ای
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 MACD  سیگٌالْاي خرید در اًدیکاتَر

  :خریدسیگٌال  – MACD هیاًگیي هتحرک ّوگرا/ٍاگرا.  1

 سیگٌال هٌحٌی تاالی سوت تِ پاییي از ای هیلِ ًوَدار کِ زهاًی یعٌی MACD تقاطع صعَدی ًوَدار هیلِ ای ٍ هٌحٌی سیگٌال در

 .کٌذ هی حرکت

 

 MACD تقاطع صعَدی ًوَدار هیلِ ای ٍ سطح صفر در : سیگٌال خرید  – MACD هیاًگیي هتحرک ّوگرا/ٍاگرا.  2

 (از هٌفی تِ هثثت MACD تغییر هقذار)َدار هیلِ ای از پاییي تِ سوت تاالی سطح صفر حرکت هی کٌذ ًو کِ زهاًی یعٌی
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یعٌی زهاًی کِ در  MACD ّوگرایی هیاى ًوَدار قیوت ٍ  :سیگٌال خرید  – MACD هیاًگیي هتحرک ّوگرا/ٍاگرا.  3

 .کف ّای صعَدی تطکیل هی ضَد MACD ًوَدار قیوت کف ّای ًسٍلی ٍ در

 

 MACD سیگٌالْاي فرٍش در اًدیکاتَر

  MACD تقاطع ًسٍلی ًوَدار هیلِ ای ٍ هٌحٌی سیگٌال در  :سیگٌال فرٍش  – MACD هیاًگیي هتحرک ّوگرا/ٍاگرا.  1

 .حٌی سیگٌال حرکت هی کٌذهٌ پاییي سوت تِ تاال از ای هیلِ ًوَدار کِ زهاًی یعٌی

 

 



WWW.RICHBOURSE.COM بولتن آموزشي 

 

www.RichBourse.com  6 

 

 MACD تقاطع ًسٍلی ًوَدار هیلِ ای ٍ سطح صفر در  :سیگٌال فرٍش  – MACD هیاًگیي هتحرک ّوگرا/ٍاگرا.  2

 ( از هثثت تِ هٌفی MACD صفر حرکت هی کٌذ )تغییر هقذار سطح پاییي سوت تِ تاال از ای هیلِ ًوَدار کِ زهاًی یعٌی

 

زهاًی کِ در  یعٌی MACD ٍاگرایی هیاى ًوَدار قیوت ٍ  :سیگٌال فرٍش  – MACD هیاًگیي هتحرک ّوگرا/ٍاگرا.  3

 .قلِ ّای ًسٍلی تطکیل هی ضَد MACD ًوَدار قیوت قلِ ّای صعَدی ٍ در
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 MACD  در” بیش فرٍش“ٍ ” بیش خرید“ًشاًِ ّاي 

 تِ ضرایط ایي در گراى هعاهلِ ضَد هی خریذاری عادی غیر ٍ افراطی  زهاًی کِ یک سْن یا ًواد تِ صَرت : ”بیش خرید“هفَْم 

 .وت ّا ٍجَد داردقی کاّص احتوال زهاى ایي در. است ضذُ ”خریذ تیص“ سْن گَیٌذ هی اصطالح

 تِ ضرایط ایي در گراى هعاهلِ ضَد هی فرٍختِ عادی غیر ٍ افراطی  زهاًی کِ یک سْن یا ًواد تِ صَرت : ”بیش فرٍش“هفَْم 

 .دارد ٍجَد ّا قیوت افسایص احتوال زهاى ایي در. است ضذُ ”فرٍش تیص“ سْن گَیٌذ هی اصطالح

حذ تاال ٍ پاییي ًذارد ٍ تِ ّویي خاطر ترای تعییي سطَح تیص خریذ ٍ تیص فرٍش  RSI تر خالف اًذیکاتَر MACD اًذیکاتَر

استفادُ هحذٍدی دارد. تا ایي حال از ًحَُ تغییرات ًوَدار هیلِ ای هی تَاى ترای تطخیص ایي سطح کوک گرفت تِ ایي صَرت کِ 

 .ًوَدار هیلِ ای ًطاًِ تیص خریذ ٍ کاّص ضذیذ ٍ ًاگْاًی ًوَدار هیلِ ای ًطاًِ تیص فرٍش است افسایص ضذیذ ٍ ًاگْاًی
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 سالن ٍ ثرٍتوٌد باشید 

 علـي حـیــــدريهدیریت گرٍُ سیگٌال ٍ تحلیل بَرس ایراى ٍ جْاى : 

 

 

www.Facebook.com/ForexandStock 

  

www.Stocktwits.com/ForexandStock 

  

 www.Linkedin.com/in/ForexandStock 

  

www.Twitter.com/ForexandStock 

 

www.Aparat.com/ForexandStock 

  

www.Plus.ly/ForexandStock 

  

RichBourse@gmail.com 

 

www.RichBourse.com 

 

ID Skype:RichBourse 

  

09121791871 
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