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 مقدمه 

 سروران و معامله گران عزیز بازار بورس و سرمایه ,ادب و احترام خدمت دوستان و عرض سالم 

 اینجانب سروش مصطفوی 

با مطالعات و تحقیقات تخصصی و گسترده فراوان در زمینه اندیکاتور ها  سعی بر این داشتم که دیدگاه 

 رار دهم . جدید و گسترده ایی را در این بخش از دانش تکنیکال در دسترس شما عزیزان ق

با استفاده از اندیکاتور ها میتوان اطالعات زیادی اعم از زمان ورود به معامله و یا خروج از آن کسب 

ابزاری مناسب و کاربردی  ,همچنین نشانگر فشار های وارده به سهم )ورود و خروج پول هوشمند( ,کرد 

طاف این ابزار است و ما میتوانیم حائز اهمیت است که این بخشی از انع میباشدتعیین  حد ضرر برای 

اطالعات بیشتری از سهم مورد نظر خود بدست آوریم که در مقاله به آنها به طور مفصل اشاره شده 

 است.

الزم به ذکر است که برخی از اندیکاتور ها میتوانند به تنهایی یک سیستم معامالتی به حساب بیایند ولی 

 ر و بعنوان بخشی از سیستم معامالنی نگاه کرد .در مجموع از انها باید در کنار یکدیگ

اطالعات بدست آمده از این ابزار ها را باید در کنار هم قرار دهیم و با بهره گیری از نتایج انها به یک 

شنیده ها و هر چیزی ,اخبار ,افرادی که با استفاده از تحلیل های دیگران سیستم واحد معامالتی برسیم.

 هایی معامله میکنند و هیچ مطالعه ای از بازار سرمایه ندارند بهتر است از بازاربه غیر از تحلیل شخص

زیرا سرمایه خود را در کمترین زمان ممکن از دست خواهند داد زیرا بازار سرمایه  مالی فاصله بگیرند

.با توجه به اینکه مهندسی شده و با ریسک باال میباشد,و ... ( علمی خودرو ,برخالف بازار )مسکن 

سیستم ها عموما شخصی هستند و باید با شخصیت و نوع معامله شما همسو باشند شما بایستی با توجه 

 شخصی طراحی کنید.به اصول و مباحث موجود برای خود سیسیتم معامالتی 

 بنده حقیر با تالش شبانه روزی سعی در جمع آوری مجموعه ایی کاربردی و تمثیلی برای یادگیری

داشته و مطالعه این مقاله کمک شایانی به موفقیت و پرسود بودن شما در بازار اندیکاتور های مختلف 

 های سرمایه میکند .

هدف اینجانب از انتشار گسترده این مقاله به طور رایگان افزایش دانش شما عزیزان در بازار سرمایه 

طالعه منابع تکنیکالی و باال بردن علم و دانش مو جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی میباشد. شما با 

شخصی خود از تحلیل سایر تحلیلگران بی نیاز خواهید شد و همچنین در دام افراد سود جو و نابلد در 

 بازار های مالی نخواهید افتاد.

و  هامیدوارم که این مقاله دید گسترده تری نسبت به بازار سرمایه برای شما عالقمندان به ارمغان آورد

 مثمرثمر واقع گردد.

 موفق و پرسود باشید .        

 مهندس سروش مصطفوی                            
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 اندیکاتور کاربردی 30+1

 

 حسین قاسم زاده سید با تشکر از استاد ارجمندم دکتر 
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 بخش اول 

 

 اندیکاتور چیست ؟

 

قیمت سهام، وظیفه اصلی بر  تحلیل تکنیکال تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است. درتحلیل تکنیکال یک روش نموداری 

است. اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مؤلفه قیمت و زمان  اندیکاتورها عهده

اند شدههندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل دهنده مکان شده است؛ بنابراین نمودار قیمت سهم، نشانتشکیل 

های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن های ریاضی یا فرمولهای نمودار و با استفاده از فرمولتوانیم به کمک دادهو ما می

 .خلق کنیم

ی قیمت سهم یا حجم معامالت یا هر بیان دیگر ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص رواندیکاتورها به

 .گیرنددو شکل می

 :  انواع اندیکاتورها

 

 (Trends) روندها -۱

تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص دهند و این روند میبرخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می

ای هکند. همچنین انواع میانگینی و نزولی را مشخص میدار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودحرکت جهت

 .هایی از اندیکاتورهای تِرند هستندمتحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه

 (Oscillators) اسیالتورها -۲

میزان هیجان خریداران و شود که هدفشان درک و سنجش ای از اندیکاتورها اطالق میاسیالتورها یا نوسانگرها به مجموعه

فروشندگان است. در حقیقت اسیالتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از 

میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معامالت آگاه کنند. همچنین اسیالتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی 

طور که اشاره شوند. همانکنند و معموالً به دو دسته اسیالتورهای مرکزی و نواری تقسیم مینی نوسان مییا میان سطوح معی

های اندیکاتورها محسوب معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیالتورها یکی از زیر مجموعهشد دو لغت اندیکاتور و اسیالتور هم

 .استشوند و این اولین تفاوت اسیالتور و اندیکاتور می
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کند و برای شناسایی در اسیالتورهای مرکزی منحنی در باال و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می :اسیالتورهای مرکزی

که حرکت به باالی خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین طوریرود؛ بهقدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می

هایی از یک اسیالتور مرکزی هستند که نمونه ROC و MACD دهد. اندیکاتورمرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان میخط 

 .کنندباال و پایین خط صفر نوسان می

که این اند. از آنجاییاین اسیالتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده :اسیالتورهای نواری

های روند دار مشکل است. اسیالتورهای نواری ها درحرکتکنند، استفاده از آنین دو حد مشخص نوسان میاسیالتورها ب

و اندیکاتور  RSI اندیکارتور.کنندای جهت معامله دارند بهتر عمل میبرای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده

 ۳۰و  ۷۰ترتیب در نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به RSI استوکاستیک، دو نمونه از اسیالتورهای نواری هستند. در

برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی  ۳۰به زیر  RSI که اگر منحنیطوریشوند؛ بهتنظیم می

 ۸۰ی به باالتر از نمای استوکاستیک حرکت منحنقرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان ۷۰باالی 

 .به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است ۲۰تر از و پایین

 (Volume) حجم -۳

دهند، مثال در روندهای صعودی افزایش ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معامالت را نیز مورد آنالیز قرار میدسته

مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند قیمت و افزایش حجم معامالت نشانه استحکام روند است و در 

 .و برگشت احتمالی قیمت است

هایی از اندیکاتورهای مرتبط و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه OBV ، اندیکاتور حجم تعادلی(MFI)اندیکاتور جریان سرمایه

 .با حجم هستند

  )Bill wiliams(اندیکاتور بیل ویلیامز- ۴

اند، این های وی در یک خانواده قرار گرفتهها بوده و به احترام تالشاز اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آنای مجموعه

ای، معرفی شدند خلق شده است. گر اسطورهای که توسط بیل ویلیامز، معاملهواسطه استراتژیهای ارائه شده بهشاخص

ای مختص به خود را توسعه داد. وانشناسی بازار داشته باشد، روش معاملهویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از ربیل

ترین اندیکاتور روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده

 وAccelerator Oscillator رد،است. البته در این خانواده دو اسیالتور نیز وجود دا Aligator این خانواده اندیکاتور

 Awesome Oscillatorشودکه در بازار ایران کمتر استفاده می. 

 :بندی کردتوان تقسیمای دیگر نیز میگونهاندیکاتورها را به
 

 (Laging)اندیکاتور تأخیری

دهند و صرفا تغییرات قیمت را نمیمدت اخطارهای این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه

رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنبالهبه ما نشان می

گر معامله ریسک مدتهای مقطعی و کوتاهکنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهتروند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می

 .یک اندیکاتور تأخیری است MACD دارند. اندیکاتوررا کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می
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 (Leading)اندیکاتور پیشرو

کنند. به شما بیشتر کمک میهایی که بعداً انجام خواهد شد ها و تغییر جهتتر نرخبینی سریعاین نوع از اندیکاتورها برای پیش

ً وظیفه اندازه های هیجانی مثال یک جفت ارز را دارا هستند و با گیری مقدار خریدها و فروشاندیکاتورهای پیشرو اساسا

توانند فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می

 .جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو استاین تغییر 
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.......................................................................... بخش دوم  

 

 :bolinger band اندیکاتورآموزش  -1

درتمند قبه وجود آمده است. باند بولینگر از اندیکاتورهای  1۹۸۰باند بولینگر اولین بار توسط جان بولینگر در سال 

ده است. شو در طول یک روند کشیده   سهام تکنیکالیست ها شناسایی شده است. باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک

 .پایین میانگین متحرک قرار دارد مکانی که باند نوسان می کند در قسمت باال و

ندیکاتور از باند انشان دادن نحوه پراکندگی قیمت در اطراف مقدار میانگین است. این   ایده اصلی در اندیکاتور باندهای بولینگر  

و پایینی به  باالییگویند تشکیل شده است. باندهای باالیی، باند پایینی و خط میانگین متحرک میانه که به آن باند وسط نیز می

شوند( و هنگامی شوند )از خط میانه دور میدهند و هنگامی که نوسان زیاد باشد از هم دور مینوسان قیمت بازار واکنش نشان می

 .شوند(شوند )به سمت خط میانه کشیده میکه نوسان کم باشد به هم نزدیک می

 

:   چه اجزایی تشکیل شده است باند بولینگر از  

 

 

: سه قسمت تشکیل شده استاز    

سهم  ز قیمتاتنظیم شده اند میانگینی روزه  ۲۰ میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده معموال در بازه زمانی  ٫

ر بازه دقیمت   منظور از متحرک بودن میانگین این است که  روزه می باشد( است. ۲۰زمانی )که معموال  در طول یک بازه

 . تلف ، یکسان نمی باشد، بلکه متغیر می باشدهای زمانی مخ

  //  ر هستندانحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشت 2باند باالیی : با استفاده از  -2 

   )میانگین متحرک ساذه 2۰ روزه + )انحراف معیار 2۰ روزه * 2( (

  // هستند کمتر  انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده 2باند پایینی : با استفاده از  -3 

   )میانگین متحرک ساذه 2۰ روزه + )انحراف معیار 2۰ روزه * 2( (
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 نکته : تشخیص نوسانات بازار به وسیله باند ها

هش یافتن این معنا می باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاباریک می شود به  باند بولینگر زمانی که

وسانات وسیع می شود این موضوع به این صورت تفسیر می شود که ن باند بولینگر هستند ، همچنین وقتی که

ب باشد در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می باشد. در همین قسمت دانستن این موضوع می تواند جال

رک ند بولینگر فشرده می شود از جهت دیگری ) که منظور خطوط روند که شامل میانگین متحکه وقتی با

تغییر  نوع سیگنال محسوب می شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال  یک  و خطوط باال و پایین آن است (

 کردن می باشد
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سهم  به یکدیگر نزدیک شده اند ، بعد از آن شروع یک روند صعودی در بولینگرباند  پس از اینکه خطوط

ت کند به را می بینیم. به صورت ساده می توان گفت زمانی که قیمت پایانی سهم ، به سمت باند باالیی حرک

د و اشبو امکان تغییر روند غریب الوقوع می   این معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد

د. در این هرگاه که قیمت پایانی ، به سمت باند پایینی حرکت کنند اشباع فروش در بازار را نمایان می کن

یار ضروری قسمت این موضوع که تحلیلگران تغییر نوسانات در باند بولینگر به موقع در نظر داشته باشند بس

 ..است

 

 شکست در باند بولینگر

 

ارج از باند دوره تثبیت ، به وجود می آید و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خ شکست در باند بولینگر پس از یک

 .نزدیک می شود
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درا به خوبی نشان می ده باند بولینگر شکل زیر نمونه ای از شکست  

 

 

 

ه در صورت شکست  است که ، باید در نظر گرفت این باند بولینگر نکته مهمی که در صورت شکسته شدن

بهتر است شدن باند توسط قیمت سهم ، برای اطمینان بیشتر از اینکه روند سهم چگونه می خواهد پیش برود ،

 حمایت و مقاومت استفاده می کنیم  از خطوط  که

 

 صعودی است به شکل زیر که نمونه ای از یک روند صعودی قیمتی قوی می باشد توجه کنید. همان طور که مشخص روند

 .ته شده استو قیمت تمایل به افزایش یافتن دارد . و در همین قسمت ، خط میانگین متحرک به عنوان خط حمایتی در نظر گرف
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  نکته در مورد باند بولینگر

ر گرفته می برای سهم در نظ  حمایت عنوانزمانی که روند سهم میل به صعود شدن داشته باشد ، خط میانگین متحرک به 

 در نظر گرفته می شود مقاومت زمانی که روند سهم نزولی می شود ، خط میانگین متحرک به عنوان  شود اما

 

 باند های بولینگر به شما چه می گویند؟

ال نزدیک تر می شود، ه قیمت به باند باباند های بولینگر تکنیک بسیار محبوبی است. بسیاری از تریدر ها بر این باور هستند که هر چ
سمت وضعیت  نیز بیشتر به می رود و هر چه قیمت به باند پایینی نزدیک تر شود بازار بیشتر به سوی وضعیت اشباع فروش بازار

 اشباع خرید می رود.

 

 

 

((squeez) ) جمع شدگی   

ن متحرک را هم دیگر نزدیک می شوند و میانگی جمع شدگی، مفهوم اصلی باند های بولینگر است. هنگامی که باند ها به

ن را به عنوان می گویند. جمع شدگی سیگنالی از یک دوره کم نوسان است و تریدر ها آ  محدود می کنند، به آن جمع شدگی

. نشانه ای از نوسان های بیشتر در آینده می دانند و می تواند برایشان فرصتی برای معامله باشد  
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راین فرصت به طور عکس، هر چه باند ها از یک دیگر دورتر شوند، احتما این که نوسانات کمتر شود، بیشتر می شود و بناب

از این نمی دهند  خوبی برای خروج از معامله است. اما با این حال این شرایط سیگنال های معامالتی نیستند. باند ها نشانه ای

 .ه چه زمانی اتفاقات نشان داده شده، رخ می دهد و قیمت به کدام سمت می رودک

 

 

 

 تغییر قیمت شدید

ساسی به حساب می ابین دو باند رخ می دهد. هر تغییر شدید قیمتی باال یا پایین این باند ها یک تغییر  پرایس اکشن درصد از 9۰حدودا  

ن است که فکر می کنند آید. تغییر شدید قیمت سیگنال معامالتی نیست. اشتباهی که بیشتر افراد در استفاده از باند های بولینگر می کنند ای

درکی مبنی بر د شود، آن سیگنالی برای خرید یا فروش به حساب می آید. تغییرات شدید قیمت هیچ مهر گاه قیمت از یکی از باند های ر

 .جهت حرکت و شیوه تغییر قیمت در آینده نمی دهد

   نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور باند بولینگر

نشان می دهد)  ، نوساناتی که در هر زمان در سهم به وجود می آید را به خوبی باند بولینگر به طور خالصه می توان گفت که

  گرانی کهرای معامله باین ابزار   در واقع تحلیلگر را از بیشترین و کمترین قیمتی که برای سهم به وجود می آید آگاه می کند( .

  ع فروش هستند هم کمک بسیاری می کند.به دنبال فرصت های مناسب در رنج بازار ، در نقاط اشباع خرید و اشبا

 

  (MACD) اندیکاتور مکدیآموزش  -۲

 اندیکاتور MACD    مک دی چیست؟  

Moving Average Convergence Divergence  است .     مخفف عبارت     MACD   اندیکاتور 

(Divergence)  میانگین متحرک است .   واگرایی و  (Convergence) این عبارت به معنی همگرایی   
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  ت ، جهت و شتاببرای به دست آوردن قدرتحلیل تکنیکال  این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در
اندیکاتور  ر خالفقیمت پایانی محاسبه می شود . ب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از 

 فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد های دیگر مکدی 

 

 : MACD   بخش های اندیکاتور 

شامل یک هیستوگرام و دو خط ابی و قرمز رنگ است .اندیکاتور مکدی   

شناخته میشوند.   MACD و خط آبی رنگ با نام خط )signal خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال)   

MACD کاربرد اندیکاتور    

گرایی در اندیکاتور . از جمله محاسبه واگرایی زمانی که وااستفاده های متفاوتی می شود اندیکاتوراین همانطور که گفته شد از 

بعد از آن ریزش سهم اتفاق میوفتد.و بر عکس این موضوع نیز صدق میکند .مکدی و خط روند اتفاق افتاده است   

یدهند.که به مهمچنین زمانیکه دو خط سیگنال و مکدی یکدیگر را قطع میکنند سیگنال های خوبی در جهت خرید یا فروش به ما 

 تنهایی قابل استفاده نیستند و باید انها را با ابزار های دیگر امیخته کنیم.

ن اندیکاتور میتوان در موج شماری های الیوت استفاده نمود.از ای  
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 نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح

 خط MACD = تفاضل میانگین نمایی 12 روزه قیمت از 26 روزه آن

MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA                                                                       

 MACDخط سیگنال =  میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور  

signal = [MACD,9]EMA                                                                                                                        

 

ه هم بتفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو  در مک دی کالسیک هیستوگرام

.رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است  

.در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است  

 

 

 ) RSI اندیکاتور آر اس آی  ) آموزش  3-  

با روابط پیچیده ریاضی محاسبه میگردد که ذکر این روابط از  میباشد.   Relative Strength Index ه مخففاین اندیکاتور ک  

 حوصله این بحث خارج میباشد.

ور ها طبقه بندی روزه استفاده میشود . این اندیکاتور همانند مکدیدر زمره اسیالت 14در تنظیمات آر اس آی نیز عموما از تنظیم 

در حال نوسان است . 1۰۰و  ۰میشود. و بین دو سطح   

 

 

 : RSI   کاربردهای 

 ٧۰و  3۰دو سطح کلیدی در نوسان می باشد. در این بین،  1۰۰و  ۰بین دو سطح  اندیکاتور همانطور که گفته شد این 
.  می نامند اشباع خرید و اشباع فروش را به ترتیب به عنوان سطوح  

در بازار  فروش های افراطی کمتر شود به این معنی است که شاهد 3۰از عدد ار اس ای  به این معنی که هر گاه مقدار
.  قیمت وجود دارد صعود کاهش فشار فروش وهستیم و لذا امکان   

در بازار می باشد که در نهایت این  خریدهای افراطی به سمت باال به معنی انجام ٧۰از سطح ار اس ای  عبور بر عکس
.قیمت باشیم نزول خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد  
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صعود قیمت و  از مناطق اشباع بدون افت یا  rsiنکته ای که در مورد ار اس ای باید ذکر شود این است این است که هنگام خروج 

 فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد.

 .همراه با این اندیکاتور می باشد روند به کاربردن خطوط  RSI در استفاده از کاربردهای جالب یکی دیگر از

ا در ربه می توان همان خطوط ه همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه عبارتی ب

 .نیز استفاده کرد  RSI مورد

ستفاده از برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای ا اندیکاتور استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک

ین ابزار ادر کنار هم استفاده کرد تا  اندیکاتور به تنهایی، همزمان از این دو  MACD یا  RSI هر یک از اندیکاتورهای

 .بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند
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 . 

 

: CCI 4-  اندیکاتورآموزش  

 

زء اندیکاتوری است که جبه وجود آمده است و  دونالد لمبرت این اندیکاتور برای اولین بار توسط

قدرت  است( و 2۰۰تا +  1۰۰ –اسیالتورها به حساب می آید )در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین 

 ٧۰دود را به خوبی نمایان می کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور )ح سهم  شتاب نوسان را در یک روند

  .صورت می گیرد 1۰۰و +  1۰۰ –درصد ( در بازه  ۸۰تا 

 :برای محاسبه این اندیکاتور از موارد زیر استفاده می شود

 ( PRICE ) قیمت دارایی -1

 (MA) میانگین متحرک دارایی -2

 (D) 3- انحراف معیار  
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 : CCI مزیت های اندیکاتور   

 .را در روند سهم به خوبی شناسایی کند اشباع فروش و اشباع خرید سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط -1

قیمت دارایی را بررسی می کند تغییرات مسیر حرکت -2  

3-  CCI   ر داست به جز زمانی که بازار گاوی )صعودی( هست مثبت است ، و هنگامی که بازارخرسی)نزولی ( است ، منفی

 .مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد

 

 :  CCI شکست خط روند در اندیکاتور  

را  ی جدیدو نشان از تغییر روند سهم و شروع روند میدهد،شکست خط روند اندیکاتور رخ  قبل از شکست خط روند سهم

 . خواهیم داشت 

  .های موجو در اندیکاتور ها می باشدیکی از قوی ترین سیگنال   CCI واگرایی اندیکاتور

ارد و دوجود  واگرایی منفی زمانی که روند سهم صعودی است ، در اندیکاتور همان روند نزولی است . پس در اندیکاتور

روند صعودی  CCI سهم در حالت نزول قرار دارد ولی اندیکاتور  بعد از آن سهم نزول پیدا کرده است . در واگرایی مثبت هم

  .و در تصویر مشخص است که روند سهم صعودی شده است دارد

SETTING    ندازه گیری معامالتی را ا  روز آخر 14روزه می باشد ) یعنی قیمت در  14استاندارد این اندیکاتور عموما

 : نموده اند. ( . حال دو حالت پیش رو داریم

ی مدت حکم فرما خواهیم بود و امکان اینکه این شرایط طوالنشاهد نوسانات بیشتری   روز کمتر اتنخاب کنیم ، 14اگر از 

 .نباشد وجود دارد

 

)) 19(( Soroush mostafavi     



د و دلیل آن هم روز بیشتر انتخاب کنیم ، امکان اینکه روند در آن موقعیت برای طوالنی مدت بماند وجود دار 14اگر از 

 .سانات در روند کمتر شده استاین است که چون بازه زمانی طوالتی تر شده ، نو

 

 

 

 : CCI نتیجه گیری اندیکاتور   

باید در نظر بگیریم این است    CCI مهمترین نکته ای که در به کارگیری از تمامی اندیکاتورها از جمله

که ، اندیکاتورها به تنهایی نباید مالک خرید ما باشد ، بلکه می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت 
شناسایی سیگنال خرید و فروش کمک کند. این اندیکاتور هم به عنوان اندیکاتور اسیالتوری شناخته شده 

را به خوبی برای ما نمایان می کند. از مزیت های  اشباع فروش و نقاط اشباع خرید از این منظر که نقاط

د و نقطه ورود و خروج دیگر این اندیکاتور این است که حرکت و جهت روند را شناسایی می کن  اصلی
 . درست را برای ما در سهم تعیین می کند
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 : Parabolic SAR  آموزش اندیکاتور -5

 

یروی روند پ  به عنوان اندیکاتورهای  به وجود آمده است. این اندیکاتور Welles Wilder این اندیکاتور توسط فردی به نام

ین چرا شناسایی می کند. در نمودار ، به صورت نقطه  سهم و همچنین نقاط برگشت قیمت  شده است.می باشد شناسایی 

 .  هایی که در قسمت باال و پایین قیمت قرار دارد ، نشان داده می شود

 

 

 

 

 Parabolic شناسایی روند از طریق اندیکاتور

 : شناسایی روند توسط این اندیکاتور به دو صورت می باشد

زمانی که روند سهم صعودی است ، نقطه چین ها در قسمت پایین قیمت قرار دارند. در همین قسمت است که سیگنال خرید هم  -1

  . ارائه می شود

زمانی که روند سهم نزولی است ، نقطه چین ها در قسمت باالی قیمت قرار دارند و همین موضوع به عنوان سیگنالی مبنی بر  -2

  .ته می شودفروش سهم در نظر گرف
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 نکات مهم : 

این موضوع را نشان می دهد که فرصت های سرمایه گذاری   یکی از ویژگی های مهمی که این اندیکاتور دارد ، این است که -

  .زیادی برای معامله گر در هر نقطه از زمان وجود دارد

  شناسایی نقاط بازگشت و توقف در روند سهم -

 .، با استفاده از این اندیکاتور ، می توان تغییر مسیر روند را شناسایی کرد (Fail) زمانی که روند جدید سهم تایید نمی شود و -

 شناسایی مکانی که دستور حد ضرر باید گذاشته شود -

ت قیمت توصیه می شود . کاربرد مهم دیگر این اندیکاتور این است که به راحتی استفاده از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط برگش
 امکان شناسایی نقاط ورود و خروج در سهم را بررسی می کند. 

 

 

 ATR :      آموزش اندیکاتور -6

 

توسط فردی   ، 1۹٧۸ می باشد که اولین باردر سال Average True Range مخفف کلمه ATR اندیکاتور

به کاربرده شده است. یکی از ویژگی های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات  Welles Wilder به نام

به خوبی نشام می دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد می باشد ، رنج موجود  سهم موجود در بازار را در

هم   ATRهم افزایش پیدا می کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا می کند ،  ATR در

 .کاهش می یابد
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 .زمانی ، نوسانات موجود در آن سهم را نشان می دهد  افزایش و کاهش قیمت پایانی سهم در طول یک بازه

 ATR نحوه محاسبه اندیکاتور

TR=H-L 

 H      :قیمت باال 

 l       :قیمت پایین 

 . زیرمجموعه ای از میانگین متحرک نمایی می باشد ATR جالب بدانید که اندیکاتور

گر بر  معامله روزه می باشد اما امکان تغییر دوره زمانی برای 14معموال دوره زمانی که در نظر گرفته می شود ، 

 . حسب ترجیحات معامالتی آن وجود دارد
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 ATR سیگنال های خرید و فروش

 .خرید در کف قیمتی صورت می گیرد و فروش هم در نقاط سقف انجام می گردد

مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در سهم را بر اساس شرایط موجود در بازار مشخص یکی از کاربردهای 
 .می کند. معامله گران هم از این اندیکاتور به منظور اینکه سود خود را محافظت کنند ، استفاده می کنند

 

 

 :Stochastic آموزش اندیکاتور استوکاستیک -7

به  مطرح شده است. که 1۹۵۰توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه   بارین اندیکاتوربرای اولین ا

یک به قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاست  تخمین

م مالت پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهو حجم معا سهم از قیمت  عنوان اسیالتوری شناخته شده است که

 .است جهت حرکت قیمت و سرعت است
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 : ین اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می شودا

باع اش    و  (over bought) اشباع خرید این اندیکاتور هم نقاط  در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در

 ) البته بازه.است  ۸۰تا  2۰عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند    اهمیت دارد.    (over sold)   فروش

است. ( در  پذیرفته تر ۸۰تا  2۰از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه   است اما 1۰۰تا  ۰اصلی که در آن نوسان دارد بین 
مختلف ممکن است با اصطالح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با منابع 

اشباع  که باید در نقطه نکته مهمی . اصطالح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید

نین ت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچخرید )خریدافراطی ( مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیم
 در زمانی که در نقطه اشباع فروش )فروش افراطی ( قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت

 .باید باشیم  صعودی

 : فرمول اول

 

%K=100[(c-L5close) / (H5-L5)] 

 c     :قیمت بسته شدن است . 

 L5    :ی تواند بازه بستگی به تحلیلگر دارد ، که م )   روزه اخیر ۵ زمانی     پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه

 زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. (

 H5   :  د بازه زمانی به تحلیلگر دارد ، که می توان بستگی   روزه اخیر ) ۵زمانی باالترین قیمت بسته شدن طی بازه

 روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. (
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 :  فرمول دوم

%D = 100 * (H3/L3) 

د. به طور کلی از فرمول دوم می باشاگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر 

  . فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند

 

را که به صورت خطوط نقطه چین می باشد را به سمت  %D که به صورت خطوط صاف می باشد ،خط %k زمانی که خط

شود و همین طور زمانی که عکس این قضیه رخ می باال قطع کند ، می تواند این موضوع به عنوان سیگنال خرید شناسایی 

  . را به سمت پایین قطع کند این موضوع به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود %D ، خط %k دهد و خط

نیست ، بلکه این محاسبات نشان دهنده دقت به کارگرفته   برای درک این اندیکاتور نیازی به دانستن فرمول های بررسی شده
ده در اندیکاتور می باشد. استوکاستیک به شما این امکان را می دهد که قیمت در چه زمانی موقعیت اشباع خرید و اشباع ش

فروش را به خودش می گیرد و باید زمانی که در نقطه اشباع خرید قرار دارد ، اقدام به فروش سهم و هنگامی که در نقطه 
یید . نکته ای که باید در این قسمت مد نظر بگیرد این است که بعد از نقطه اشباع اشباع فروش هست ، اقدام به خرید سهم نما

شدن  صعودی بودن و همچنین پس از نقطه اشباع فروش در سهم باید در انتظار نزولی خرید باید منتظر تغییر روند به سمت

 م .روند سهم باشی

 

 :   واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک 

اندیکاتور  اندیکاتور هم زمانی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل گرفته است ولی این روند قیمت توسطواگرایی در این 
تایید نشده است. در این قسمت با هر دو نوع واگرایی )مثبت و منفی ( رو به رو هستیم . واگرایی مثبت زمانی شکل می  استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک روندی خالف جهت قیمت )صعودی ( را دارد. و واگرایی گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و 

 .منفی هم به صورت عکس این قضیه می باشد

 .اشدبواگرایی قابل اتکا تر می   زمانی که واگرایی ها در نقاط اشباع )اشباع خرید و اشباع فروش( به وجود می آید ،

می باشد. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این  1۰۰تا  ۰د بازه ای که این اسیالتور در آن نوسان می کن

  .گر و دید معامالتی فرد داردمعامله  بستگی به… اندیکاتور می تواند به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و

می  ه قراراین اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاد
امل کمورد بررسی  اشباع فروش و نقاط اشباع خرید گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط

ایم فریم تدارد. زمانی که   معامله گران  قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معامالتی
نیم . اما )خرید و فروش ( مشاهده می ککوتاه مدت را انتخاب می کنیم ، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع 

شند به صورت کمتری قابل لمس می با نوسانات اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم ،
ا به معامله معامالتی بلند مدت تر شده است . و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان ر  چون بازه زمانی

 .را اندازه گیری کند سرعت و شتاب قیمت گر می دهد که
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 : MFI آموزش اندیکاتور-8 

 

 چیست؟ MFI اندیکاتور

 MFI .است که در به معنی شاخص جریان ) گردش( نقدینگی است Money Flow Index مخفف کلمات  MFI اندیکاتور

شده با  وزن داده RSI ساخته می شود و معموال به عنواندر واقع اسیالتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معامالت 

مانی که نوسان می کند و ز 1۰۰تا  ۰این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین  حجم شناخته می شود، 

ود به ش میتقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت باال صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد 

 سمت پائین نزول می کند

 

زمانی  RSI رداست و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن است. در مو RSI ین اندیکاتور دقیقا مثل اندیکاتورا

ر مورد دکه  قرار می گیرد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش رخ می دهد 3۰و یا زیر مرز  ٧۰که این اندیکاتور به باالی مرز 

لت اشباع نفوذ می کند حا ۸۰به باالی  MFI را شامل می شود و زمانی که مقدار 2۰و  ۸۰این موضوع به ترتیب اعداد  mfi اندیکاتور

 .می رود اشباع فروش است 2۰خرید و زمانی که به زیر 
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 :MFI کاربرد های اندیکاتور

دهد که ورود و خروج از  مس توانند ناحیه های اشباع خرید و فروش را به شما نشان  RSI همانند اندیکاتوراین اندیکاتور 

این ناحیه های هر یک سیگنال خاصی در این اندیکاتور محسوب می شود. در شکل باال اگر دقت کنید می بینید زمانی که 
ای کوتاه مدت هم که شده تغییر کرده است.از طرفی از این اندیکاتور از ناحیه اشباع خارج شده است روند سهم حتی بر

اندیکاتور می توان برای کشیدن خط روند نیز بهره برد ، زمانی که برای این اندیکاتور خط روند می کشید می توانید در 
وند ها و ناحیه هایی که این خط روند ها شکسته می شود سیگنال ورود و خروج از سهم بگیرید.نحوه ترسیم این خط ر

کاربردی می تواند به شدت قدرت باالیی به شما در انتخاب ناحیه های ورود  تحلیل تکنیکالچگونگی استفاده از آن در کنار

 نیز استفاده می شود سهامو خرج از سهم بدهد. همچنین استفاده از این اندیکاتور برای یافتن واگرایی مثبت و منفی در

 

 MFI یا همانجریان نقدینگی شاخص فرمول محاسبه اندیکاتور 

 :  محاسبه میانگین سه قیمت
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 :   محاسبه جریان نقدینگی

                                                               

 

 :  نقدینگیمحاسبه نسبت 

Positive money flow   ود استمثبت حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت باالتر از روز قبل خپول  یا جریان. 

 

Negative  money flow   ل خود یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قب

 .است

                                                                        

 

 

 : MFI یا همانشاخص جریان نقدینگی محاسبه 
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 :Envelope  آموزش اندیکاتور-9

 

 . توسط دو میانگین متحرک که رنج قیمتی باال و پایین را مشخص کرده اند ، تشکیل شده است  Envelope ندیکاتور

  

 

 

 Envelope کاربردهای اندیکاتور

 بازار برای معامله گران و سرمایه گذاران در شرایط حاکم بر نقاط اشباع خرید و اشباع فروش  شناسایی  -1

  مشخص کردن رنج قیمتی باال و پایین  -۲

 

 Envelope سیگنال های مورد استفاده از اندیکاتور

  .نفوذ می کند Envelope   خرید زمانی که سهم به نمودار پایینی -1

 . فروش سهم زمانی که به قسمت نمودار باالیی نفوذ پیدا می کند -۲

 . شناخته شده استهم جهت با روند بازار به عنوان اندیکاتور   Envelope اندیکاتور
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 :(Momentum) آموزش اندیکاتور مومنتوم -۱0

 

می  برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو اندیکاتور مومنتوم

قایسه می دوره قبل سهم م n را با قیمت پایانی سهم باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی

  .شود دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می n کند. منظور از

 

  :فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو صورت می باشد

M    : مومنتوم  

CP  :  قیمت پایانی 

CPn  : قیمت پایانی در طول n دوره زمانی    
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M = CP – CPn 

M = (CP/CPn)*100 

 

 . هدنشان می د درصد دوره زمانی به صورت  n این فرمول تفاوت بین قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت سهم در

یرد ، قرار می گ 1۰۰باالی خط   اندیکاتور  زمانی که  وسان اندیکاتور مومنتوم به صورت صعودی و نزولی می باشد ،

ر داشته باشد قرا 1۰۰دوره قرارا دارد و زمانی که پایین خط   n  به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی

پایین خط ال و دوره کمتر است. منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در با n به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی

 .چقدر است این موضوع را بیان می کند که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری می باشد 1۰۰

 

ین اندیکاتور در ابا استفاده از این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت کنیم اما بیشترین کمکی که 
شکست ها  هر نوع تغییر قیمتی سهم )به طور مثال  ن است که معامله را بر پایهگر می دهد ایمعامله  شناسایی روند معامالتی به

 ..( انجام دهد..بک ها صورت گرفته در روند سهم و پولو

 

  سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

 شکسته شدن خط روند

 ۱00 موقعیت اندیکاتور به نسبت خط

 

، میانگین  مومنتوم اندیکاتور متحرک را به اندیکاتور اضافه می کنیم . زمانی که برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین

ازباال   ومنتوماندیکاتور م و زمانی که  معامالتی مناسبی برای خرید سهم می باشد  فرصت  متحرک را از پایین به سمت باال قطع کند ،

ا آغاز فروش را اتخاذ می نماییم ، چون سهم روند نزولی خودش ربه سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند ، موقعیت معامالتی 

 .خواهد کرد
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 واگرایی در اندیکاتور

وند صعودی در اندیکاتور زمانی صورت می گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور ر واگرایی مثبت

 . مشاهده می شود

است و  زمانی صورت می گیرد که قیمت روند صعودی دارد ، اما در اندیکاتور روند به صورت نزولی منفیواگرایی 

 . پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می باشیم
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 :   حجم معامالت

 

 

دهد. به  مورد بررسی قرار می  حجم معامالت گرفتنمومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر 

 .کسطور مثال زمانی که حجم معامالت افزایش پیدا می کند ، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می کند و بالع

 

تواند می   کهاندیکاتور مومنتوم این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که فقط تغییرات قیمت سهم را دنبال نکند ، بل

اما فرق  ،سرعت این تغییرات را در نمادها محاسبه کند.این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک دارد 

رک محسوب می شود ولی میانگین متح اندیکاتورهای پیشرو اساسی بین این دو اندیکاتور این است که مومنتوم جزء

 .است اندیکاتور تاخیری ،
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 :(Psych Indicator) اندیکاتور روانی یا سایک آموزش-۱۱

 

 کند؟این اندیکاتور چگونه کار می

 . دهدهای بصری منظم را بر روی نمودار به شما نشان میکمک

 .گذاردهای تجاری را به نمایش میروانشناسی بازار، سیگنال

 .شودمی ها استفادهدر تمامی تایم فریم

 .های واضح و شفافی دارددرک آسان و سیگنال

 .بخشدکند و ورود به پوزیشن و یا حتی الگوهای شمعی پایه را بهبود میبا اندیکاتورهای دیگر به خوبی کار می
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 :اندیکاتور روانی دارای دو عامل مهم است

دهد. چنانچه اندیکاتور اول، نوسانگر در پانل پایین، نوسانگر نمایش تصویری است که نقاط اوج و میانگین روانشناسی بازار را نشان می

ارای پتانسیل ددهد و همچنین نقاط باشد، افراط سهامداران )اشباع خرید یا فروش( را در بازار نشان می 2۰یا پایین  ۸۰روانی باالی 

 .کندکت قیمت برگشتی را مشخص میبر اساس حر

تمال بیشتری از ها، الگوهایی روانشناسی هستند که احشوند، این پیکاندوم، هشدارها با عالمت پیکان که در نمودار نشان داده می

 قرار دارد.ل دهند و سر پیکان، باال یا پایین کندکنند را ارائه میحرکات قیمت )پرایس اکشن( که کندل های شمعی را دنبال می

نگ، رتوانیم حرکات قیمت را صعودی فرض کنیم و با ظاهر شدن پیکان قرمز شود، میهنگامی که یک پیکان سبز رنگ ظاهر می

 .  کنیمبینی میحرکت قیمت را نزولی پیش
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 :(Aroon) آموزش اندیکاتور آرون -۱۲

 

ای هبه وجود آمده است. این اندیکاتور به نسبت اندیکاتور  1۹۹۵فردی به نام توشر در سال اندیکاتور آرون توسط 

یر ؟ و روند دارد یا خ سهم این است که به طور کلی این را مشخص می کند که  جدیدتر می باشد. ویژگی اصلی آن  دیگر

 .در صورتی که روند داشته باشد ، قدرت آن روند را تخمین می زند

 

 

 

 : که از یکدیگر جدا می باشند تشکیل شده است  از دو قسمت اندیکاتور آرون

 (  Aroon Up آرون باال )

 

                                    

 

 (Aroon Down آرون پایین )

 

                                  

 

 آرون اسیالتور : 

                                                    

 

 

 .می باشدروزه  2۵که دوره زمانی استانداردی که برای آرون باال و آرون پایین تنظیم شده است ، معموال 

. آرون  است 1۰۰تا  ۰  می باشد نوسان می کند و محدوده ای در آن قراردارد بین ۵۰آرون باال و پایین در خط مرکزی که مقدارش 

عودی در حال باال بر پایه بیشترین قیمت می باشد و آرون پایین هم بر مبنای کمترین قیمت ها تنظیم شده است. زمانی که یک روند ص

می گیرد.  قرار ۵۰قرار می گیرد و آرون پایین در زیر خط  ۵۰آرون باال ، باالی خط   تشکیل شدن می باشد )بازار گاوی می باشد(

رار می ق ۵۰که روند سهم میل به نزولی شدن دارد )بازار خرسی در حال شکل گیری است ( ، آرون پایین باالتر از خط  اما زمانی

 .قرار می گیرد ۵۰گیرد و آرون باال در زیر خط 
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 سیگنال های آرون : 

م در دورره باشند ، می تواند نشانه ای از این موضوع باشد که سه موازی خطوط آرون باال و آرون پایین بایکدیگر  هرزمانی که -1

یت معامالتی گران باید منتظر باشند تا حجم معامالت و قیمت سهم افزایش پیدا کند و بعد موقع معامله تثبیت خودش به سر می برد و

 .خودشان را تغییر دهند

عکس این  می کند ، سیگنال مبنی بر شروع یک روند صعودی می باشد. و قطع زمانی که آرون باال ، آرون پایین را به سمت باال -2

بر شروع یک  قضیه هم وجود دارد . به این صورت که وقتی آرون پایین ، آرون باال را به سمت باال قطع کند می تواند سیگنالی مبنی

 .روند نزولی باشد

  .ن از روند صعودی قوی داردقرار می گیرد ، نشا ٧۰زمانی که آرون باال باالی مزر  -3

 .قرار بگیرد ، روند نزولی قوی را بیان می کند ٧۰هرگاه آرون پایین در محدوده باالی مرز  -4

 .آید قرار بگیرد ، هشداری مبنی بر اینکه روند صعودی ضعیف شده است ، به حساب می ۵۰وقتی که آرون باال زیر مزر  -۵

 .ی شوداست ،محسوب م  اینکه روند نزولی ضعیف  قرار بگیرد ، سیگنالی مبنی بر ۵۰زمانی که آرون پایین زیر محدوده  -6
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 :  COT اندیکاتورآموزش  -۱۳

 کند؟این اندیکاتور چگونه کار می

 .شودمیبارگزاری  C.F.T.C بر طبق گزارش COT هایبه صورت خودکار و به طور هفتگی، داده -

 . دهدنمایش مقیاس روشن و آسان برای خواندن موقعیت فعلی و تاریخی بازار مورد نظر را نشان می

 .کندجهت سهامداران را در بازار ترسیم می

  COTاندیکاتور مزایای

 . کندگذاری است و بازده سالیانه سرمایه را حمایت میهای سرمایهمورد استفاده در بسیاری از صندوق

م را به دست آورید. درصد سالیانه با ریسک مالی1۰توانید استفاده شود، به آسانی میروز  1۸2بازار با تنظیمات پایه  ۵یا  4اگر در 

 .توانید با استفاده از اهرم )لیورج( چند برابر آن را به دست آوریدگر جزء میبه عنوان یک معامله

 .رف کنیدتواند ناامید کننده باشد، صهای هفتگی که میرا جهت رمزنگاری دادهبه این معنی که شما مجبور نیستید زمان خود 

 .دهدبه شما یک راهنمای جهت مشخص از بانکها و موسسات در حال تجارت را می
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های تجاری سودآور دنبال کنید و استراتژیدهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی به شما این امکان را می

 .را به راحتی ایجاد نمایید

 

 

 پنل میباشد :  6داری   cotاندیکاتور 

 یک استوکاستیک معمولی در یک موقعیت شبکه:  شاخص )ایندکس(

 های کلی استموقعیتکند و نشان دهنده قدرت حرکت در پوزیشن خرید شبکه را نسبت به پوزیشن کل شبکه بررسی می  : قدرت

ی دهد تا مرجعی برای روندها در زمان رسیدن به نقطهرا نشان می دوره قبل 6تفاوت بین شاخص فعلی و همان شاخص  : مومنتوم

 پایانی ارائه نماید

 .اندباز( در بازار قرار گرفتهدهد که چگونه سه نوع اپراتور )تجاری، غیرتجاری و بورسنشان می  :موقعیت شبکه

(WILLCO) کندتری را فراهم میی مقیاس شاخص، خوانش راحتتغییرات تعدیل شده  :ویلکو . 

 . یک ابزار حجمی که نشاندهنده میزان موقعیتهای باز در بازار است:  (Open Interest) باز سهم
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 :(Volume) آموزش اندیکاتور حجم معامالت -۱4

(volume) و در یک بازه زمانی مشخص  را در یک رنج قیمتی  اندیکاتوری است که تعداد معامالت یا حجم معامالت 

ند . در حالی که با گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کن معامله نشان می دهد . اما در اکثر مواقع

به  ند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معمالت خودش راسرمایه گذار می توا volume استفاده از اندیکاتور

له گر امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معام (volume) با تجزیه و تحلیل حجم معامالت  حداقل برساند.

جم افزایش ح ( که رنگ سبز نشانهقرمز یا  سبزدو رنگ )  تخمین زده بشود ، وجود دارد. در نمودار ، حجم معامالت

ه کمعامالت نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معامالت نسبت به حجم معامالتی قبل است می باشند 

ای زار همعموال به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم اف

 دیگر معانی دیگری داشته باشند

 پیشرو بودن مقاومت معتبرو قوی  –مز : نشانه ی افزایش عرضه )بازار خرسی( رنگ قر

 پیشرو بودن حمایت معتبر و قوی  –رنگ سبز : نشانه ی افزایش تقاضا )بازار گاوی ( 
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وجود دارد ، در حالی که حجم معامالت حجم معامالت باال در نمودار به این معنی است که ، امکان شروع یک روند جدید 
 . پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است ، حجم معامالت تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. 
 م ، سر و شانه ، مثلث می باشد()منظور از الگوها ، الگوی پرچ

 : در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که

 می کنیم  ابتدا حجم معامالت را مشاهده -1

  را ببرسی می کنیم سهم نمودار -2

 تغییر کند وجود دارددر صورتی که حجم معامالت در حال افزایش پیدا کردن باشد ، امکان اینکه روند سهم هم   -3

حجم معامالت می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی 
و شرایط   کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است . و زمانی که روند سهم ضعیف است

 ه سهم جلوگیری می کندمناسب نمی باشد از ورود ب
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بر حسب حجم معامالت نتظیم شود.   volume  موضوع مهمی که باید در نظر گرفت ، این است که حتما اندیکاتور

 معامله گران از حجم معامالت برای تحلیل های خود استفاده می کنند

گذشته سهم هستند ، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری برخالف خط روند که هر چه نقاطی را در نکته : 
پیدا می کند ،در تحلیل حجم معامالت باید ، معامالتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند . برای مثال اگر حجم 

می دهد. اما اگر  روز آخر سهم مشاهده کنیم اطالعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معامالت ۵۰معامالت را در 

  معامالت اخیر نماد مشخص نماییم ، معتبرتر می باشد  اطالعات را بر اساس حجم

یعنی برای پیدا کردن اطالعاتی از سهم در گذشته باید خط روند انرا دنبال کنیم اما برای دیدن حجم معامالت ان بایستی به حجم معامالت 
 اطالعات مفیدی در اختیار ما قرار نمیدهد.اخیر توجه کنیم حجم معامالت در گذشته 

 

 

 معامالت حجمسیگنال های 

روند صعودی  زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معامالت هم در حال زیاد شدن ، این موضوع نشانه ای از تایید -1

 .در سهم می باشد

ی بر معکوس حال کاهش یافتن است ، این موضوع سیگنالی مبنمعامالت در   زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم -2

 شدن روند سهم دارد )از حالت صعودی به نزولی در آمدن (

 شکسته شدن خط روند ، همراه با تغییر در حجم معامالت -3

گنال وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معامالت هم پایین می باشد نمی تواند یک سی

یگنال سبشود. اما سیگنالی که حجم معامالت پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد ، قوی محسوب 

 . مهم تری محسوب می شود
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 :Zig Zag آموزش اندیکاتور زیگزاگ -۱5

خیلی از اوقات کمک کردن در نگاه اول که به این اندیکاتور می اندازید بسیار ساده بنظر میرسد و حتی 
-Zig را کنسل میکنید اما در این مقاله قصد داریم بصورت موشکافانه ای به آموزش اندیکاتور زیگزاگ

Zag بپردازیم. 

این اندیکاتور بیشتر یک ابزار تحلیلی جهت تشخیص روند استفاده میشود و میتواند در مشخص کردن پیوت 
دهد چرا که الزم است قبل از معامله بتوانید جهت کلی و فعلی بازار ها نیز کمک شایانی برای شما انجام 

 .را تشخیص دهید
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 ؟کاربرد اندیکاتور زیگزاگ چیست

 Zig Zag   در چارت نقاطی را مشخص میکند که تغییراتی فراتر و بیشتر از موج قبلی خود

به یکدیگر در جهت تشخیص روند به معامله گر  داشته باشد سپس با متصل کردن این خطوط
کمک میکند ، لذا نقاطی که از طرف این اندیکاتور مشخص میشود را میتوان پیوت ماژور 

 . نامید

را فیلتر میکند و صرفا  زیگزاگ نوسانات کم اهمیت که برای رشد یا نزول نمودار )پیوت مینور( پیش آمده
خوبی از خود در جهت صعود یا نزول از خود نشان داده است که  امواجی را نشان میدهد که قیمت حرکت

 .درصد باشد 1این رشد یا اصالح قیمت باید حداقل 

 

این اندیکاتور در تشخیص کلی امواج الیوت کاربرد دارد و همچنین در هر تایم فریم میتواند بازدهی خود 
می باشد اگر روی درصد  4دستی نزنید معموال عدد روی  اندیکاتور زیگزاگ را داشته باشد ، به تنظیمات

 . درصد تنظیم کنید از دقت آن کاسته میشود ۵

 

شید که زیگزاگ روند فعلی را به شما نشان نمیدهد بلکه باید از آن در جهت این نکته را بیاد داشته با
مشخص کردن روند کلی بازار ، شناسایی پیوت های ماژور جهت ترسیم خط روند استفاده کنید حتی با 

 . کمک از آن میتوانید الگو های برگشتی مانند الگوی سر و شانه را مشاهده و تشخیص دهید

 

لند مدت استفاده فارکس هستید و تریدهای بلند مدتی باز میکنید باید از این اندیکاتور در دید باگر معامله گر 
ر روند کنید و به اصطالح روند را بلند مدت در نظر بگیرد ، هر زمان مشاهد کردید زیگزاگ در حال تغیی

ر نظر ر را هم قطعا داست بهتر اینست که معاملتان را بفروشید ، البته باید معیارها و شاخص های دیگ
 . بگیرید

 

         یکاتوربهترین اندیکاتور هایی که در زمان تغییر روند زیگزاگ میتوانند به شما کمک فراوانی کنند اند
MACD  و RSI میباشد. 
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 : Ultimate Oscillator (UO)اندیکاتورآموزش  -۱6

 

   & Stocksدر مجله 1985ساخت. سپس آنرا در سال  1976را در سال   Ultimate Oscillator (UO)لری ویلیامز - 

 Commoditiesارائه کرد 

 

ندازه ایک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال است که برای ” اسیالتور نهایی“به معنی  Ultimate Oscillator (UO) اندیکاتور

رد این گیری مومنتوم در سه بازه زمانی مختلف استفاده می شود. مشکلی که در بسیاری از نوسان سازهای حرکت وجود دا

پس از  سیگنالهای واگرایی کاذب تشکیل دهند. به عنوان مثال ،است که پس از افزایش یا کاهش سریع قیمت ، ممکن است 

 UO .افزایش سریع قیمت ، ممکن است یک سیگنال واگرایی نزولی ایجاد شود ، اما قیمت همچنان رو به افزایش باشد

ود میبرد سود برخالف دیگر نوسان ساز ها که فقط از یک بازه زمانی استفاده میکنند ، از چندین بازه زمانی در محاسبه خ

 .که این باعث میشود سیگنال های کاذب کمتری تولید کند
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 :  محاسبهنحوه 

 .سه مرحله وجود دارد Ultimate Oscillator برای محاسبه

 .و دامنه واقعی خرید فشار True Range ) و (Buying Pressure .، باید دو متغیر تعریف شود UO قبل از محاسبه -۱

Buying Pressure (BP) = Close - Minimum (Lowest between Current Low or Previous Close) 

True Range (TR) = Maximum (Highest between Current High or Previous Close) - Minimum 
(Lowest between Current Low or Previous Close) 

 

 :در طی سه دوره زمانی از این ارقام استفاده می کند Ultimate Oscillator سپس -۲

Average7 = (7 Period BP Sum) / (7 Period TR Sum) 

Average14 = (14 Period BP Sum) / (14 Period TR Sum) 

Average28 = (28 Period BP Sum) / (28 Period TR Sum) 

 

  :انجام استاکنون قابل  UO محاسبات نهایی -۳

UO = 100 x [(4 x Average7)+(2 x Average14)+Average28]/(4+2+1) 

 

 UO خرید ، اندازه گیری فشار خرید است. هنگام فشار قوی Ultimate Oscillator (UO) ساده ترین استفاده از اندیکاتور

گیرد  زمانی جداگانه را در نظر می سه بازه UO سقوط می کند. محاسبه UOافزایش می یابد و هنگام فشار ضعیف خرید ، 

زمانی  است زیرا بیشترین وزن را به کمترین بازه UO که این بازه های زمانی دارای وزن می شوند. این مهمترین ویژگی

 .می دهد. هدف از این کار جلوگیری از ایجاد سیگنال واگرایی کاذب است

فروش  وارامترهای اندیکاتور نیاز دارد. شرایط اشباع خرید به تنظیم پ ممکن است یک تحلیلگر تکنیکال تشخیص دهد که

ا یضروری است. بعضی اوقات ، نمودارها مومنتوم و  Ultimate Oscillator برای سیگنالهای معامالتی تولید شده توسط

ا نوسانات ها بنوسانات کافی در قیمت برای تولید سیگنالهای شرایط اشباع خرید و فروش را ندارند. اما معموال ، نمودار

رامترهاي مناسب زیادی شرایط اشباع خرید و فروش را تولید می کنند. تحقیقات و تحلیل گذشته نمودارها مي تواند در یافتن پا

 .اندیکاتور ، كمك كند
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 Ultimate Oscillatorسیگنال های اصلی 

 

 

 Bullish UO Divergenceواگرایی صعودی:  

 .کف باالتری را تشکیل دهد UO وقتی که قیمت کف پایین تر و .1
 .باشد 3۰واگرایی باید زیر آستانه  .2
3. UO قله باالتری ایجاد کند. 

 

 

Bearish UO Divergence واگرایی نزولی: 

 .قله پایینتری را تشکیل دهد UO وقتی که قیمت قله باالتر و .1
 .باشد ٧۰واگرایی باید باالی آستانه  .2
3. UO  پایینتری ایجاد کندکف. 

 

 

برای تحلیل تکنیکال کارآمد است زیرا مومنتوم های چندین بازه را  Ultimate Oscillator (UO) شاخص

بررسی و ضعف دیگر اندیکاتور ها که گاهی اوقات سیگنالهای کاذبی صادر میکنند را پوشش میدهد. تقریباً 
اساس واگرایی های صعودی و نزولی تولید می کنند. همه اندیکاتور های مومنتومی ، سیگنال هایی را بر 

 UO .بنابراین ، سیگنال های مکرر کاذب مبتنی بر این واگرایی ها بدیهی است که مشکلی ایجاد می کنند
با در نظر گرفتن چندین بازه زمانی و با توجه به وزن آنها ، قصد دارد این سیگنال های کاذب را کاهش 

به عنوان یک سیستم تولید سیگنال  Ultimate Oscillator شاخص ها ، نباید از دهد. و البته مانند اکثر

 .مستقل استفاده شود
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 :  SMAآموزش اندیکاتور میانگین متحرک ساده  -1٧

 

 چیست؟ SMA میانگین متحرک ساده

دوره  جمع قیمت های نهایی جدید و تقسیم آن ها بر تعدادمیانگینی حسابی است که از طریق  SMA میانگین متحرک ساده

ز بازه های های زمانی محاسبه می گردد. میانگین متحرک ساده یا حسابی از طریق جمع قیمت های نهایی سهام برای تعدادی ا

عت به به سر زمانی محاسبه می گردد و سپس حاصل جمع را بر همان تعداد دوره تقسیم می کند . میانگین های کوتاه مدت

ز جمله تغییرات صورت گرفته در قیمت پایه واکنش نشان می دهند . انواع دیگری از میانگین های متحرک وجود دارد ، ا

 EMA میانگین متحرک نمایی
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عدادی تسهام در میانگین متحرک ساده قابل تنظیم است زیرا می تواند به آسانی از طریق جمع قیمت نهایی 

مانی برای تعداد دوره های ز  از بازه های زمانی و سپس تقسیم حاصل جمع بر تعداد دوره های زمانی ،

 مختلف محاسبه گردد که متوسط قیمت سهام را طی دوره ی زمانی نشان می دهد. میانگین متحرک ساده

ک ساده می سازد . اگر میانگین متحرنوسانات را کاهش می دهد و مشاهده ی روند قیمتی سهام را آسان تر 

ده به به سمت باال برود این به این معناست که قیمت سهام رو به افزایش است و اگر میانگین متحرک سا

ن سمت پایین برود این به این معناست که قیمت سهام رو به کاهش است . هرچه چارچوب زمانی میانگی

با بازه  یکنواخت تر ) با ثبات تر ( است . میانگین متحرک متحرک طوالنی تر باشد ، میانگین متحرک ساده

 . ی زمانی کوتاه تر، متغیرتر ) بی ثبات تر ( است اما تفاسیر به داده های منبع نزدیک تر است

 

 میانگین متحرک ساده ترید محبوب الگوهای

 

 golden cross و Death cross دو الگوی تجاری محبوبی که از میانگین متحرک ساده استفاده می کنند

رک روزه از زیر میانگین متح 5۰زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک ساده  Death cross . هستند

رر و روزه عبور کند . این اتفاق یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود که می تواند نشانه ی ض ۲۰۰

 . زیان باشد

Golden crossه میانگین متحرک کوتاه مدت از باالی میانگین متحرک بلند مدت زمانی اتفاق می افتد ک

 . عبور کند که توسط حجم باالیی از مبادالت تقویت شده ، این می تواند نشانه ی افزایش سود بیشتر باشد

 

 

 

 

 

)) 52(( Soroush mostafavi     



 

 

 : EMA نماییآموزش اندیکاتور میانگین متحرک  -1۸

دهد.  است که وزن و اهمیت بیشتری به جدیدترین داده ها می MA نوعی میانگین متحرک EMA نماییمیانگین متحرک 

در مقایسه با  میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی شناخته می شود . میانگین متحرک وزنی نمایی

یمت جدید ی زمانی می دهد نسبت به تغییرات قکه وزن برابری به همه ی مشاهدات در دوره  SMA میانگین متحرک ساده

 .واکنش قابل توجه تری نشان می دهد

 

 :EMA محاسبه ی

را در طی یک بازه ی زمانی خاص محاسبه کنید SMA در مرحله ی اول باید میانگین متحرک ساده EMA برای محاسبه ی

زمانی مورد نظر تقسیم بر همان تعداد بازه از طریق جمع قیمت نهایی سهام در بازه ی SMA : ساده استSMA . محاسبه ی

روز  ۲۰روزه تنها از طریق جمع قیمت های نهایی در  SMA 20 ی زمانی به دست می آید . به عنوان مثال حاصل یک

که معموال EMA به دست می آید . در مرحله ی بعد باید ضریب افزاینده برای وزن دهی ۲۰معامالتی گذشته و تقسیم آن بر 

 :  این فرمول به دست می آید را محاسبه کنیداز طریق 
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 ۲÷ بازه ی زمانی مشخص شده  +1  

 

خواهد بود . در مرحله  ۲÷ ۲۰+1= ۰٫۰95۲روزه  ۲۰بنابراین ضریب افزاینده ی یک میانگین متحرک 

 : فعلی ، از فرمول زیر استفاده می شودEMA ی آخر برای محاسبه ی

EMA  روز قبل + ضریب افزاینده] × ( EMA قیمت نهایی –روز قبل)[ 

EMA به قیمت های جدید اهمیت بیشتری می دهد در حالی که SMA برابری می دهد   به تمام مقادیر اهمیت

با بازه ی زمانی EMA با بازه ی زمانی کوتاه تر نسبت بهEMA . اهمیت داده شده به جدیدترین قیمت برای

درصد  1۸٫۸ضریب افزاینده ی  1۰با بازه ی زمانی EMA بیشتر است . به عنوان مثال برایطوالنی تر 

ضریب افزاینده  ۲۰با بازه ی زمانی EMA به جدیدترین داده های قیمت اعمال می شود در حالی که برای

سط به جای از طریق استفاده از قیمت باز ، باال ، پایین یا متوEMA به کار می رود . هم چنین در 9٫5۲ی 

 . قیمت نهایی تغییراتی به وجود می آید

 

 میانگین متحرک نمایی به شما چه می گوید؟

روزه معموال متداول ترین میانگین های قیمت گذاری و تجزیه و تحلیل  ۲6و 1۲میانگین های متحرک نمایی 

شاخص هایی چون  روزه به منظور ایجاد ۲6و  1۲شده ی کوتاه مدت هستند . میانگین های متحرک نمایی 

 به کار می روند . به طور کلیPPO و نوسانگر درصد قیمتMACD میانگین متحرک همگرایی واگرایی

EMA روزه برای نشان دادن روندهای طوالنی مدت استفاده می شوند . وقتی قیمت سهام  ۲۰۰و  5۰های

ی رخ داده است . اگر روزه ی خود عبور می کند نشان می دهد که یک وارونگ ۲۰۰از میانگین متحرک 

معامله گرانی که از تجزیه و تحلیل های تکنیکال استفاده می کنند از آن به طرز صحیحی استفاده کنند به 

میانگین متحرک سودمند و پرمایه ای ) شفافی ( دست می یابند . اما در صورتی که از آن ها به صورت 

می شوند . تمامی میانگین های متحرکی که معموال  نامناسب و بد تفسیر شده استفاده کنند باعث ویرانگری

در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند ، شاخص های تاخیری ) عقب مانده ( هستند . در نتیجه 

، نتیجه حاصل از اعمال میانگین متحرک به نمودار بازار باید حرکت بازار را تایید و یا قدرت آن را نشان 

، با گذشت زمان ، خط شاخص میانگین متحرک تغییر کرده است تا حرکت قابل توجهی  دهد . اغلب اوقات

برای کاهش این معضل   EMA . را در بازار نشان دهد . نقطه ی مطلوب ورود به بازار قبال تصویب شده

 توجه بیشتری به آخرین داده ها دارد عملکرد قیمتEMA تا حدودی کمک می کند . از آن جا که محاسبه ی

 را قاطعانه تر دنبال می کند و بنابراین سریع تر واکنش نشان می دهد . این عمل زمانی مطلوب است که از

EMAبه منظور استنتاج سیگنال ورودی تجارت استفاده می شود. 
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     SMA  و EMA    تفاوت بین

میانگین متحرک ساده حساسیتی است که هر یک نسبت به تفاوت عمده ی بین میانگین متحرک نمایی و 

توجه بیشتری به EMA تغییرات داده های استفاده شده در محاسبه ی خود نشان می دهند . به طور خاص

به تمامی مقادیر واکنش یکسانی نشان می دهد . هر دو SMA قیمت های جدید نشان می دهد در حالی که

دو میانگین با روشی مشابه تفسیر می شوند و هردو معموال توسط معامله  میانگین مشابه هم هستند زیرا هر

ها توجه بیشتری EMA گران مورد استفاده قرار می گیرند تا نوسانات قیمت را یکنواخت کنند . از آنجا که

ت ها واکنش بیشتری نسبت آخرین تغییراSMA به داده های جدید نسبت به داده های قدیمی دارند در مقایسه با

ها به موقع تر باشد و این علت ها نشان می دهد EMA قیمت نشان می دهند و این باعث می شود که واکنش

 .میانگین ترجیحی در بین بسیاری از معامله گران استEMA که چرا
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 :دارحرکت جهت نیانگیشاخص م ای ADX کاتوریاند -۱9

 

انجام  یمال یکه در بازارها یاریبس یهاتیعالوه بر خدمات و فعال ییکای( آمرwelles wilder) لدریولز وا

 Average Directional Movementدار )حرکت جهت نیانگیخلق کرده است. م زین کاتوریاند نیداد، چند

Indexیمحدوده واقع نیانگیم سار،کی(، پارابول (Average True Rangeو ان )ته شده شناخ کاتوریدRSI ،

به خاطر  شتریب لدریبرجسته هستند. البته که شهرت ولز وا لگریتحل نیها تالش و آزمون احاصل سال کیهر 

 ( است.Real Stateاش در بازار امالک و مستغالت )گسترده یهاتیفعال

حرکت  نیانگیشاخص م یبه معنا Average Directional movement Indexمخفف عبارت  ADXکلمه 

از سه  یو به صورت کل ردیگی( قرار مTrendروند ) یکاتورهایدر گروه اند کاتوریاند نیدار است. اجهت

 شده است. لیتشک ADX یاصل یو منحن DI-و  DI+ یهایشامل منحن یعنصر اصل
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 :   ADX یاجزا

DI+   :اندیکاتور جهت دار مثبت)positive directional indicator(  

DI-    :اندیکاتور جهت دار منفی)negative directional indicator(  

  )average directional index(شاخص جهت دار میانگین:  ADXخط

 

زمانی که  ٬عکسیا میل رو به باال خواهد بود. بر  (bullish) بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی DI- از DI+ زمانی که نمودار

 .یا میل رو به پایین است (bearish) بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی DI+ از DI- نمودار

 

 .ابدییم شیافزا زیاما احتمال وجود خطا ن دهدیم یشتریب یهاگنالیکوتاه : س یدوره زمان

 حیصح یهاگنالیاما احتمال از دست دادن س دهد،یرا ارائه م یشتریکمتر با اعتبار ب یهاگنالی: س یطوالن یزمان دوره
 .ابدییم شیافزا

 

 ADX یقدرت روند با استفاده از منحن صیتشخ

 نیروند قدرتمند است. ا کی لیشود، بازار در حال تشک کیبود و به سطوح باالتر نزد یصعود ADX یهر گاه منحن -1

 باشد. ینزول ای یصعود تواندیروند م

نداشته و وارد فاز استراحت  یکند، بازار روند خاص کینزد ینییبود و خود را به سطوح پا ینزول ADX یهرگاه منحن -2

 شده است.

 نکته :   

صورت که اگه  نی. به امیصحت روند استفاده کن دییتأ ی( را برا2۰ ای) 2۵روش بهتر است سطح  نیدر استفاده از ا **

ADX اما اگر شودیم دییتأ یفعل ینزول ای یبرسد، روند صعود 2۵سطح  یبه باال .ADX هنوز به سطح  یبوده ول یصعود

 روبرو است. ییدهایباشد، قدرت روند با ترد دهینرس 2۵

 یبرسد تا روند خنث 2۰سطح  نییبه پا ADCبهتر است  زین یخنث یبازارها یبرا ADXبودن  ینزول صیدر هنگام تشخ **

 ریکه در مقاد شودیم هیتوص د،یگر روند هستمعامله کیکه شما  یدر صورت. ردیقرار گ دییرمق بودن بازار مورد تأ یو ب

ADX  دیاز معامله کردن اجتناب کن 2۰ ای 2۵کمتر از. 
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 DI-و  DI+ یدو منحن تیروند با توجه به وضع انیشروع و پا صیتشخ

DI (Directional Movement ) همراهADX ما قرار  اریروند را در اخت صیتشخ یقو ستمیس کی

 .دهندیم

. به می( را دارBullish) یاصطالحا بازار گاو ایبوده  یروند بازار صعود رد،یگیقرار م DI-باالتر از  DIکه + یزمان

 است. شتریب دارانیباالتر باشد، قدرت خر DIهرچقدر + یعبارت

هرچه  گری( است. به عبارت دBearish) یخرس ای یدهنده بازار نزولقرار داشته باشد، نشان DI- نییپا DIکه + یاما زمان

-DI است. شتریو قدرت فروشندگان ب جانیباالتر باشد، ه 

 تذکر : 

در سهام با  کاتوریاند نیکه همواره از ا دیدقت کن کاتور،یاند نیا یریگبا توجه به نحوه محاسبه و شکل
سهام با حجم  ی. واضح است که در صورت استفاده برادیو حجم معامالت باال استفاده کن یشناور

 همراه خواهد بود. یادیز یبا خطاها کاتوریاند نیا ن،ییمعامالت روزانه پا
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 DI یکه دو منحن یدر نظر گرفت. زمان DI یدو منحن ندیبرآ یبه نوع توانیرا م ADXکه  دیتوجه کن** 

 ی. و بالعکس آن هر گاه دو منحنشودیآغاز م یروند قو کیو  افتهی شیافزا ADX رند،یگیاز هم فاصله م

DI بوده و  کیو فروشندگان به هم نزد دارانیخر انیدر واقع تقابل م شوند،یم کیبه هم نزدADX  کاهش

 .ابدییم
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 : RVI کاتوریاندآموزش  -۲0

 

ت جهت فعلی هر بازار، از طریق برآورد قیمت، پس از آنکه دوره ی محاسبا« شادابی»یا « خوش بینی»
 .بسته شد، تخمین زده می شوند

ر بسته شده د متیکه بازار در حال رشد است، هر ق ییدهد که در دوره ها یقرار م نیفرض را بر ا کیروند کالس کی
)به طور  بسته شده متیاست، ق یکه بازار نزول ییدر دوره ها بیترت نیباشد. بد یقبل متیباالتر از ق دیبا یبعد یدوره 

 تر خواهد بود. نییمداوم!( پا

 ای« پنهان» یآشکار کردن دوره ها نیغالب بازار، و همچن شیگرا یابینشان دادن و ارز کاتور،یاند یاصل ی فهیوظ

 روند است. کی «نانیقابل اطم ریغ»

 :   روش محاسبه

است که  یبازار به گونه ا «یشاداب»است، اما شاخص  یمعمول Stochastic ی, مشابه  RVIدر محاسبه  یاصول اساس

 هی. خط پاردیگ یدوره صورت نم کی یها متیبا حداقل ق سهیمقا نیکند و ا یم سهیباز شده مقا متیبسته شده را با ق متیق
 شده است : زهیدوره نرمال کی یکه در حداکثر محدوده، برا هدد یرا نشان م متیق یواقع راتییتغ کاتوریاند کیدر 

  = RVI قیمت بسته شده( –قیمت باال( / )قیمت باز شده  –)قیمت پایین 

با میانگین وزنی متقارن ساده می باشد که یک  RVI این خط پایه، به جز آن، یک خط سیگنال را نیز به مجموعه اضافه می کند که شامل مقادیر

 .روزه را در بر میگیرد ۴دوره ی 

طور در  نیشود، و هم یاست که در محاسبات استفاده م ینوار رنگ یتعداد یپارامتر دارد و دارا کیفقط  RVI کاتوریاند

موضوع  نیفرم است، که ا کی یدارا کاتوریاند کی یباشد. از نظر بصر یم زیاستاندارد ن ماتیتنظ یسر کی ی رندهیبرگ
 یم متینمودار ق ریدر ز ،یپنجره اضاف کیو مرجع در  گنالیخط س کیمرسوم است: و به صورت  زین التورهایدر اس

 .باشد

 

 یحالت ها یکه دارا یبحران یشوند و لذا از حوزه ها یارائه م یآب –قرمز  ایسبز و  -به صورت جفت رنگ قرمز معموال

 .شود یهستند استفاده نم (overbought) دیخر شیو ب (oversold ) فروش شیب

 ست،ین D1 از شتریکه ب ییدوره ها یرا برا کاتوریاند کیدر  نانیقابل اطم یها گنالیاست، و س 1۰فرض  شیپارامتر پ

 .کند یم نیتضم
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 ریمقاد انیم نی. و در ادیمدت را رصد کن انیدهد تا روند م یامکان را م نیبه شما ا هیتسو ایپرداخت  یدوره  شیافزا
 شود. ینم هیعنوان توص چی(، به ه1۰کوچک )حداکثر 

 نکته : 

می شود. افزایش شدید آن ها نیز باعث تأخیر مزمن، حتی در دوره « کاذب»کاهش تعداد نوارها در محاسبات باعث افزایش توده ای سیگنال های 

 .می شود های بزرگ

 سیگنال

معتقد است که این خط سریع، سرعت و تعادل بازار را برای دوره های کمتر از یک ساعت، و یا دوره های طوالنی  RVI اندیکاتور نویسنده ی

 .تجزیه و تحلیل می کند 1W تا 1H مدت، از

می باشد و  از خط قرمز است، روند صعودیجهت پایه توسط اندیکاتور اصلی خط )سبز یا آبی( تعیین می شود : زمانی که باالتر 

ه شما فقط معامالت طوالنی در اولویت هستند. و زمانی که زیر خط قرمز حرکت می کنند، روند رو به پایین است و الزم است ک

 .بفروشید

خطوط ایجاد می  با این حال ما توجه شما را به این واقعیت جلب می کنیم که وضعیت های احتمالی معامالت فقط پس از عبور از

محسوب  سیگنال معامالتی شود. هنگامی که حالت یک اندیکاتور صاف است )حرکت متقابل خطوط در جهت افقی(، به عنوان یک

 .نمی شوند

 .است چندین نوع موقعیت معامالتی وجود دارد که قویترین آن ها سیگنال مستقیم

 

  :طوالنی حالت یک برای
 

از پایین به باال از خط قرمز )کند یا آهسته( عبور کرد، معامله را باز می کنیم و در این حالت معموال خریداران در  RVI ما بعد از آنکه خط سریع

 .نیز در زیر آخرین موضع و حداقل حالت ممکن قرار دارد  StopLoss  بازار غالب هستند و

 

  :کوتاهبرای یک حالت 
 

، از باال به پایین از خط کند )قرمز( عبور کرد، معامله را باز می کنیم. و در این حالت معموال فروشندگان بازار RVI ما بعد از آنکه خط سریع

 .نیز در باالی آخرین موضع حداکثری قرار دارد الس استاپ غالب هستند. و

 

  
معامالتی غیرمستقیم پس از تجزیه و تحلیل رفتار اندیکاتور، در خط مرکزی )صفر( ایجاد می شوند. و مفهوم سیگنال های 

رشد اغلب به معنای قرار گرفتن در باالی سطح صفر است و روند صعودی شدیدی در بازار اتفاق میافتد. و در مقابل سقوط 

 .شدپایدار نیز به دلیل روند نزولی پیوسته در بازار می با

 
تجزیه و تحلیل یک اندیکاتور با پارامترهای مختلف به شما این امکان را می دهد تا نقطه ی ورود به بازار را روشن و تأیید 

 .کنید و همچنین بر معامالت باز بازار نظارت داشته باشید

 

)) 61(( Soroush mostafavi     

https://www.mahdesarmaye.com/
https://www.mahdesarmaye.com/
https://www.mahdesarmaye.com/training/money-management/%D8%AD%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%84%D8%A7%D8%B3/
https://www.mahdesarmaye.com/training/money-management/%D8%AD%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%84%D8%A7%D8%B3/
https://www.mahdesarmaye.com/training/money-management/%D8%AD%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%84%D8%A7%D8%B3/
https://www.boursetester.com/wp-content/uploads/2020/03/Indicator-Relative-Vigor-Index-3.jpg
https://www.boursetester.com/wp-content/uploads/2020/03/Indicator-Relative-Vigor-Index-3.jpg
https://www.boursetester.com/wp-content/uploads/2020/03/Indicator-Relative-Vigor-Index-3.jpg


 :  RVI در واگرایی

در نظر گرفته می شود و این حالت  RVI معکوس، اغلب به صورت واگرایی در پویایی اسیالتوربه طور مرسوم ، سیگنال های بازار 

جهت حرکت قیمت را نیز شامل می شود. اثر عمده ی آن به اندازه ی کافی قوی است و اندیکاتور، حتی کوچکترین اختالف را نیز 

  .نشان می دهد

 RVI خرید / بیش فروش وجود ندارد، بنابراین هرگونه تالش برای بهبود پویایی، هیچ سطح استانداردی از بیش  RVI اندیکاتور در

 .ست استعملی نادر RSI یا Stochastic بر اساس طرح های معمول

 

، مدت ها قبل از اینکه یک چرخش واقعی رخ دهد، ظاهر می شوند. بنابراین تا RVI سیگنال های واگرایی، قوی هستند، اما آن ها در

 .زمانی که هنوز هیچ سیگنالی از اندیکاتورهای اضافی وجود ندارد، نباید در تعطیل کردن معامالت خود عجله کنید
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 :%R اندیکاتور لری ویلیامزآموزش  -۲۱
 

 

ی نمایش نموداری رفتار اندیکاتور لری ویلیامز از گروه اندیکاتور های نوسان نما یا اسیالتور ها می باشد.این اندیکاتور برا

 .های هیجانی در معامالت طراحی شده و بر اساس قیمت پایانی چند دوره اخیر عمل می کند

تشخیص  توسعه داده شده تا برای” الری ویلیامز“یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که توسط  (%R) ویلیامزدامنۀ درصد 

یکاتور بر خالف رسیدن یک دارائی به کف فروش یا سقف خرید بکار رود و در نتیجه نقاط تغییر احتمالی را تعیین کند. این اند

 .ه است که در یک مقیاس معکوس نوسان دارداندیکاتور نوسانگر تصادفی، فقط از یک خط تشکیل شد

 

رجه بندی شدهد ۰تا  -1۰۰اندیکاتور لری ویلیامز کاربرد و ساختاری شبیه به اندیکاتور استوکاستیک دارد. لری ویلیامز از  . 

 . انتخاب می شود 14دوره معموال در این اسیالتور 

 
 . ده اندبا دو خط افقی مشخص گردی ۸۰-و  2۰-که دو تراز  نوسان می کند 1۰۰-تا  ۰نمودار این اسیالتور بین دو تراز 

 

 

 های هیجانیفروش و خرید تحلیل اندیکاتور لری ویلیامز برای 

 

 :منطقه اشباع خرید
 

رید هیجانی می انجام می شوند از نظر اندیکاتور لری ویلیامز در منطقه اشباع خرید یا خ -۲۰معامالتی که در محدوده باالی 

 .سیگنال فروش صادر می شودباشند پس 

 

 :منطقه اشباع فروش
 

روش هیجانی درجه اندیکاتور لری ویلیامز انجام می شوند از نظر اندیکاتور در محدوده ف -۸۰معامالتی که در زیر محدوده 

 .می باشند و سیگنال خرید برای آنها صادر می شود
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 : سیگنال خرید

روش است را لمس کند هشداری به معنی افراط معامله گران در ف ۸۰-اعداد و ارقام پایین تر از  %R که اسیالتورهنگامی 

حیه اشباع . سیگنال خرید و بهترین زمان برای خرید و ورود به معامالت زمانی است که این اسیالتور در حال خروج از نا

 باالست .  از پایین به ۸۰-فروش و در حال قطع کردن خط تراز 

 

 : سیگنال فروش

د است . را لمس کند هشداری به معنی افراط معامله گران در خری 2۰-اعداد و ارقام باالتر از  %R هنگامی که اسیالتور

ه سیگنال فروش و بهترین زمان برای فروش و خروج از معامالت زمانی است که این اسیالتور در حال خروج از ناحی

 .از باال به پایین است 2۰-قطع کردن خط تراز اشباع خرید و در حال 

 

 

 :محاسبه

 

L)) x 100 –C)/(H  –((H  –R% =  

 :در فرمول، مقادیر به کار رفته برابر هستند با

  C    آخرین قیمت بسته شده; 

  L     پایین ترین قیمت در یک دورۀ زمانی ارائه داده شده 

  H      ارائه داده شدهباالترین قیمت در یک دورۀ زمانی 
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)) 65(( Soroush mostafavi     



 :  OBV اندیکاتورآموزش  -۲۲

 

در کتابش به  1۹62در سال (Joseph Granville) اولین بار توسط جوزف گرانویل  این اندیکاتور مفید

 Granville’s New Key to stock market) ”بازار سرمایه کلید جدید گرانویل برای سودآوری در“نام 
profits) حجم معامالت تعادلی معرفی شد. چیزی که باعث سودمندی OBV  این است که جریان  می شود

ن آن را با حرکات قیمت مقایسه کرد، حجم معامالت حجم معامالت را به خوبی نمایش می دهد و می توا
 در جهت روند قیمت، رشد کند. باید 

 

به این معنی که حجم معامالت بیشتری در روزهای افزایشی  صعودی باشد، بازار صعودی است،   OBV  اگر جهت خط

 در مقایسه با روزهای کاهشی وجود دارد. 

کاهشی نشانگر حجم معامالت سنگین تر در روزهای کاهشی است و نشانگر نزولی بودن بازار است. با قرار  OBV خط

 دادن این اندیکاتور در نمودار ، تحلیلگر می تواند به راحتی جهت های قیمت و حجم معامالت را تشخیص دهد. 

د کرده مورد، حجم معامالت ،روند قیمت را تاییاگر هردو با هم صعودی بودند، روند صعودی همچنان صحیح است. در این 
و  است. با این حال، اگر قیمت صعودی باشد در حالیکه خط حجم معامالت نزولی باشد، یک واگرایی منفی وجود دارد

 هشداری است که نشانگر وجود مشکل در روند صعودی است. 

 همی ایجاد می شود.زمانی که خطوط حجم معامالت و قیمت واگرایی داشته باشند اخطار م

 

 : فرمول محاسباتی

 .اضافه خواهد شد OBV هنگامی که یک روز مثبت داشته باشیم، حجم معامالت به رقم روز قبلی محاسبه شده در -1

 .کم خواهد شد OBV هنگامی که یک روز منفی داشته باشیم، حجم معامالت از رقم روز قبلی محاسبه شده در -2

است که اساسا برای این منظور استفاده میشود تا تاییدی بر حرکات قیمت باشد. اما در صورتی  اندیکاتوری OBV بنابراین

  .دچار واگرایی شود، می تواند احتمال بازگشت قیمت را به تریدر بدهد OBV که قیمت با
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 : و سطوح مختلف آن (fibo)اندیکاتور اصالحی فیبوناچی  -۲۳

 

 سطح اصالحی فیبوناچی چیست؟

شود. ه میشود و به محدوده سطح حمایتی یا مقاومتی گفتسطح اصالحی فیبوناچی اصطالحی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می

یمتی کنند سطوح حمایتی و مقاومتی در چه قسطوح اصالحی فیبوناچی از خطوط افقی برای نشان دادن این موضوع استفاده می

حی صد خاصی است. این درصد بیانگر میزان اصالح نوسان قبلی قیمت است. سطوح اصالامکان پذیر هستند. هر سطح دارای در

درصد رسمی نیست  ۵۰درصد. اگرچه سطح اصالحی  ۷۸.6درصد و  61.۸درصد،  ۳۸.۲درصد،  ۲۳.6فیبوناچی عبارتند از 

 .شوداما از این سطح نیز استفاده می

بین هر دو نقطه دلخواه قیمت نظیر بیشترین و کمترین قیمت ترسیم کرد و سپس  توان آن رااین اندیکاتور بسیار مفید است زیرا می

 .، سطوحی بین دو نقطه مورد نظر ایجاد خواهد کرداندیکاتور این

 

 نکات با اهمیت : 

یکدیگر متصل  این اندیکاتور، هر دو نقطه ای که مورد نظر معامله کننده باشد و معموال بیشترین و کمترین قیمت است را به

 .کندمی

ی هستند که شوند و تغییر نخواهند کرد. درصدهای ارائه شده، مناطقپس از ترسیم این اندیکاتور در نمودار، سطوح ثابت می

 .قیمت ثابت بماند یا اصالح شود ممکن است

ه سطح بصرفا نباید به این سطوح متکی بود. برای مثال، این نکته ای خطرناک است که فرض کنیم که قیمت پس از رسیدن 

 .فیبوناچی مشخص، اصالح خواهد شد. ممکن است اینطور باشد اما لزوما بدین صورت نیست

ر صدد خرید باشد. اگر معامله کننده ای درای ارائه مناطق عالقه بالقوه میبیشترین استفاده از سطوح اصالحی فیبوناچی ب

 .کندباشد، قبل از آن به ثابت ماندن قیمت در سطح فیبوناچی و سپس اصالح آن دقت می

دهند قیمت قبلی درصد هستند. این اعداد نشان می ۷۸.6و  61.۸، ۵۰، ۳۸.۲، ۲۳.6بیشترین درصدهای مورد استفاده شامل 

 .ا چه مقدار اصالح شده استت
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 نحوه محاسبه سطوح اصالحی فیبوناچی

 .هستند (Golden Ratio) این اعداد بر اساس موضوعی به اسم نسبت طالیی 

د زیر به دست اعدااگر توالی اعدادی را با صفر و یک شروع کنید و سپس عدد بعدی برابر با مجموع دو عدد قبلی باشد، رشته 

 :خواهد آمد

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, … 

 

 .این رشته اعداد تا بی نهایت ادامه دارد

ن توالی، اگر یک آید. به غیر از چند عدد اول، با ادامه یافتن ایسطوح اصالحی فیبوناچی کامال از این رشته اعداد به دست می

کنید جواب  درصد است. اگر عددی را بر عدد دوم بعد از خود تقسیم 61.۸یا  ۰.61۸را بر عدد بعدی تقسیم کنید، پاسخ عدد 

ین ادرصد، بر اساس محاسبات ریاضیاتی موجود در  ۵۰درصد است. تمام این نسبت ها به جز  ۳۸.۲یا  ۰.۳۸۲برابر با 

 .رشته اعداد است

ثار آدر گل های آفتابگردان، شکل گیری کهکشان، صدف ها،  1.61۸یا  ۰.61۸نکته جالب این است که نسبت طالیی 

 .باستانی و معماری نیز وجود دارد

 

یا تعیین هدف  )stop loss (توان برای ایجاد سفارش های ورود، تعیین سطوح استاپ الساز سطوح اصالحی فیبوناچی می

های قیمتی استفاده کرد. برای مثال، معامله کننده ای ممکن است متوجه شود که بورس در روند صعودی قرار دارد. پس از 

کند. از آنجایی که این جهش در سطح شود و سپس دوباره شروع به افزایش میدرصد اصالح می 61.۸افزایش قیمت با سطح 

تواند سفارش استاپ الس در سطح گیرد که خرید انجام دهد. در نتیجه میناچی رخ داده است، معامله کننده تصمیم میفیبو

 .درصد قرار دهد 1۰۰یا  ۷۸.6

 

یمت ها قکنند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که اگرچه سطوح اصالحی، قیمت احتمالی سطوح حمایتی و مقاومتی را بیان می

یز استفاده ننی شده برسد و در همان حالت بماند. به همین دلیل است که اغلب از سایر سیگنال های تایید به مقدار پیش بی

 .شودمی

ت بحث دیگری که در خصوص سطوح اصالحی فیبوناچی وجود دارد این است که تعداد آنها بسیار زیاد است و روند قیم

ه کدام سطح ککه معامله کنندگان حرفه ای درگیر این موضوع هستند  تواند نزدیک هر کدام از آنها برگردد. مشکل این استمی

 .اصالحی در اصالح مورد تحلیل آنها مفید خواهد بود

 

 

 

https://mihanblockchain.com/stop-losses/
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  DC (Donchian Channels : ) اندیکاتورآموزش  -۲4

 

 تعریف

 ( Donchian Channels )DC   ندیکاتور ادر تحلیل تکنیکال برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می شوند. این یک

ر درجه د Donchian Channelsدارای باند است ، شبیه به بولینگر باند. عالوه بر اندازه گیری میزان نوسانات بازار ، 

ایین استفاده پهنگام رسیدن قیمت به باند باال یا  اشباع خرید/اشباع فروش یطاول برای شناسایی پتانسیل شکست روند یا شرا

 .می شود. این موارد نشانگر سیگنالهای احتمالی ترید است

 

ر پد“توسط تریدر معروف کاالها ریچارد دونچیان ایجاد شده است. دونچیان به عنوان  DC ( Donchian Channels) شاخص

 .استمعروف ” دنبال کردن روند
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 :  محاسبه

 .روزه استفاده می شود که یک بازه زمانی متداول است ۲۰برای این مثال ، یک دوره 

 

Upper Channel = 20 Day High 

Lower Channel = 20 Day Low 

Middle Channel = (20 Day High + 20 Day Low)/2 
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 :   مبانی

Donchian Channels گیرد  یکی از اندیکاتورهای ساده است . این شاخص به سادگی محدوده زمانی تعریف شده توسط کاربر را می

 LOW یینی قیمتبرای دوره و باند پا HIGH روز( و باندهای باالیی و پایین را محاسبه می کند. باند باالیی قیمت ۲۰)به عنوان مثال 

سانات است. اندازه گیری نو Donchian میانگین این دو می باشد. عملکرد اصلی کانالهایدوره است. خط میانه به طور متوسط  برای

نگامی که قیمت هنگامی که نوسانات زیاد است ، باندها گسترش می یابند و هنگامی که نوسانات کم است ، باند ها باریک تر می شوند. ه

د منجر به دو چیز است. این اساساً می توان اشباع خرید/اشباع فروش رسد یا از آن عبور می کند نشان دهنده شرایطبه یکی از باندها می 

اکی از اصالح حشود. یکی اینکه روند فعلی تأیید شده است و باعث قوی تر شدن روند خواهد شد. نتیجه دوم این است که در روند موجود 

 .قبلی است کوچکی قبل از ادامه در همان روند



اغلب اوقات ، در یک روند واضح و مشخص ، شرایط اشباع خرید/اشباع فروش می تواند نشانه ای از قدرت روند باشد. در طی یک روند 

 صعودی ، حرکت در حاشیه باند باال می تواند یک روند قوی را نشان دهد.

 .وی نزولی را نشان دهدطی یک روند نزولی ، حرکت در حاشیه باند پایین می تواند یک روند ق
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 اشباع خرید/اشباع فروش

در طول یک روند صعودی، ممکن است در مدت کوتاهی قیمت به شرایط اشباع فروش برود و برگردد، این شرایط نیز می تواند نشان دهنده 

 .روند قوی باشد

 

اشباع خرید/اشباع فروش را شناسایی  میسنجد تا بتواند شرایطنوسانات را  DC( Donchian Channels) اندیکاتور

در درجه اول در یک روند واضح و مشخص به  Donchian آنچه مهم است به یاد داشته باشید این است که کانالهای .کند

را  بهترین وجه کار می کنند. در طی یک روند صعودی، حرکت در منطقه اشباع خرید ممکن است یک روند تقویت شده

نشان دهد )به ویژه اگر به طور مکرر در طول روند اتفاق بیفتد(. در طی یک روند نزولی، حرکت در منطقه اشباع فروش 

و برعکس  ممکن است یک روند تقویت شده را نشان دهد. همچنین ، در طی روند صعودی، حرکت در مناطق اشباع فروش

 Donchian مندی از کاناله می شود ، تایید روند ، نقش مهمی در بهرهممکن است موقت باشد و روند کلی ادامه یابد . گفت

 .استفاده شود )DMI (دارد و می تواند همراه ابزارهای تحلیل تکنیکی دیگر مانند خطوط روند یا نشانگر حرکت جهت
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  :CRSI  (Connors RSI ) اندیکاتورآموزش  -۲5

 

(Connors RSI )CRSI یک شاخص تحلیل تکنیکی است که توسط Larry Connors  ایجاد شده است و در واقع ترکیبی از سه مؤلفه جداگانه

ویلدر در  RSIایفا می کند. در حقیقت ،  Connors RSI ، نقش اساسی در J. Welles Wilder ، ساخته (RSI) شاخص نسبی قدرت .است

، و نرخ تغییر ، ترکیب می شوند تا یک  RSI  ،UpDown دو مورد از سه جزء شاخص استفاده می شود. سه مؤلفه؛ فاصله

را به دست می آورند که از این طریق برای شناسایی  1۰۰تا  ۰مقدار بین  CRSI دهند. داده های خروجیرا تشکیل  مومنتومی اندیکاتور

 .شرایط اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود

 

Connors RSI توسط Connors Research توسعه یافته است. 

https://pivotgroup.ir/2019/11/05/rsi/
https://pivotgroup.ir/2019/11/05/rsi/
https://pivotgroup.ir/2020/01/13/what-is-momentum/
https://pivotgroup.ir/2020/01/13/what-is-momentum/


 

 :   محاسبه

 .وجود دارد Connors RSI سه مؤلفه اصلی برای

RSI = RSI استاندارد که توسط Wilder ساخته شده است که معموالً یک RSI کوتاه مدت است. در این مثال ، یک RSI است ۳ دوره. 

UpDown Length   =باالتر از یکدیگر یا پایینتر از یکدیگر بسته شده است  تعداد روزهای متوالی که قیمت کندل ها . 

 .دل ها در پایین با اعداد منفی نشان داده می شودبستن کندل ها در باال با اعداد مثبت و بستن کن

 .صفر است UpDown اگر قیمت در همان مقدار بسته شدن روز قبل بسته شود ، طول

CRSI سپس RSI کوتاه مدت را در مقدار UpDown Streak Value اعمال می کنند. در این مثال ، یک RSI  است ۲دوره. 

ROC    = نرخ تغییر. ROC  ره را مشخص شده از طرف کاربر را مورد بررسی قرار میدهد و تغییرات درصدی مقدار آن دویک دوره

 .تعیین میکند

 :   سه مؤلفهبا مقدار میانگین  CRSI محاسبه نهایی

CRSI(3,2,100) = [ RSI(3) + RSI(UpDown Length,2) + ROC(100) ] / 3 
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CRSI استفاده می کنند. این در درجه اول برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش  1۰۰تا  ۰برای تولید مقداری بین از فرمول فوق

باید اشباع خرید در نظر گرفته شود و مقدار زیر  9۰از این سطوح این است که یک مقدار بیش از  Connor استفاده می شود. تعریف اصلی

بعضی مواقع ، سیگنال ها در طی اصالحات جزئی در طی یک روند اتفاق می افتند. به عنوان مثال ،  نیز اشباع فروش فرض شود. در 1۰

ممکن است سیگنالهای فروش کوتاه مدت تولید کند. وقتی بازار در حال نزول است ،  Connors RSIهنگامی که بازار در حال صعود است ، 

Connors RSI ولید کندممکن است سیگنالهای خرید کوتاه مدت ت. 

 

با اندیکاتور ها یا ابزارهای دیگر آگاه باشد. یکی از مسائل  CRSI یک تحلیلگر تکنیکالی همچنین باید از ارزش تطبیق یا ترفند اتصال

این است که اغلب سیگنال ها خیلی زود رخ می دهند. به عنوان مثال ، در روند صعودی ، یک سیگنال فروش ممکن  CRSI مربوط به

ا نشان دهد. با این حال ، بازار همچنان رو به افزایش باشد، بنابراین یک سیگنال کاذب است. یکی از محافظت های احتمالی است خود ر

با ابزارهای دیگر تجزیه و تحلیل تکنیکالی مانند تجزیه و تحلیل  Connors RSI در برابر سیگنال های کاذب بالقوه می تواند ترکیب

 .کاتور های دیگر باشد که برای اندازه گیری قدرت روند استفاده می شودالگوی نمودار پایه یا اندی



قابل ذکر است ، قرار دادن میزان آستانه های اشباع خرید و اشباع فروش است. برای برخی از نمودارها  CRSI مسئله دیگر که در مورد

به ترتیب. این سطوح معموالً باید  ۵و  9۵به عنوان مثال ، ممکن است آستانه باالتر و یا حتی پایین تر از معمول در نظر گرفته شود. 

پس از تحقیق و تحلیل گذشته نمودار تنظیم شوند. اطمینان از آستانه های مناسب در مکان مناسب ، به کاهش سیگنال های کاذب کمک 

 .می کند

و  را در نظر گرفته (RSI) ی قدرتابزاری است که یک اندیکاتور قدیمی تر و مورد اطمینان ، شاخص نسب Connors RSI شاخص

شناسایی  آن را در تئوری های خاص خود به کار می برد. این می تواند یک راه خوب برای تعیین سطوح اشباع خرید و اشباع فروش و

یلگر تکنیکی تحلتمایل به تولید سیگنال های کاذب دارد. بنابراین ، یک  Connors RSIفرصت های ترید احتمالی باشد. گفته می شود ، 

ای دیگر به با اندیکاتوره Connors RSI مدام باید آزمایش کند که چه پارامترهایی برای ترید بهتر عمل می کنند. همچنین ، ترکیب

 .طور بالقوه باعث افزایش کارایی آن می شود
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 .......................................................................... بخش سوم

 

 اندیکاتورهای بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

میالدی، یک معامله گر امریکایی بود که کتاب هایی با 1۹32، متولد  (Bill Williams) بیل ویلیامز

بازار سهام و معامالت بورس نوشته است. تحقیقات این معامله گر در مورد بازار  تحلیل تکنیکال موضوع

 .تحلیل رفتار بازارهای مالی جهان به وجود آوردسهام، اندیکاتورها و شاخص های جدیدی جهت 

 

بیل ویلیامز بر مبنای استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی، روش معامله 

 .داشته باشد روانشناسی معامله گر بازار ی مختص خود را توسعه داد تا بتواند درک صحیحی از

 

 

وابط ریاضی قبل از هر چیز اگر بخواهیم تعریفی از اندیکاتور بیان کنیم درواقع ابزاری است که با اعمال ر
 گیرد. که در جهت تحلیل قیمت سهام یا شاخصکل میمشخص روی قیمت سهم یا حجم معامالت یا هر دو ش

شوند های اندیکاتورها محسوب میبازار کاربرد دارد. اسیالتورها یا نوسانگرها نیز یکی از زیرمجموعه
کنند و سعی دارند ما را از میزان هیجانات که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می

 .ه سازندخریدوفروش در معامالت بورس آگا

 

   : برای درک ساختار جامع بازار، توصیه کرد تا بازار از پنج جهت تجزیه و تحلیل شود بیل ویلیامز

 

 فراکتال )مرحلۀ فاصله(

 
 نیروی محرک )مرحلۀ انرژی(

 
 قدرت(افزایش/کاهش شتاب )مرحلۀ 

 
 منطقه )ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت(

 خط موازنه
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https://tboursecollege.com/blog/technical-analysis/technical-analysis/
https://tboursecollege.com/blog/technical-analysis/technical-analysis/
https://tboursecollege.com/blog/stock-psychology/psychologist-trader-trading/
https://tboursecollege.com/blog/stock-psychology/psychologist-trader-trading/
https://www.khanesarmaye.com/AtlasNegar/uploads/2018/06/4.png
https://www.khanesarmaye.com/AtlasNegar/uploads/2018/06/4.png
https://www.khanesarmaye.com/AtlasNegar/uploads/2018/06/4.png


 :ویلیامز بیل )fractal( فراکتال اندیکاتور -6۲

 
اکتال ها گیرند. این فرها( قرار میهایی هستند که در باال و پایین کندل ها )شمعصورت فلشفراکتال ها به

شود تا باالترین گیرد. وجود پنجمین کندل یا میله سبب میمجزا داشته باشیم شکل میزمانی که پنج کندل 
ز دو کندل اترین قیمت پدیدار شوند. درواقع زمانی که یک کندل باال یا پایین تشکیل دهد اگر قیمت و پایین

     .تر باشد یک فراکتال به وجود آورده استقبلی و بعدی خود باالتر یا پایین

 

 :شودتال در تحلیل تکنیکال به دو صورت ایجاد میفراک

 

 

Bullish Fractal )+(، شامل سه کندل صعودی و دو کندل نزولی است. 

Bearish Fractal (-)شامل سه کندل نزولی و دو کندل صعودی است ،. 
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فراکتال های صعودی قبل از خود را باطل شود در صورت صعودی بودن تمام هر فراکتال که تشکیل می
ال های پیش نماید. درواقع فراکتاعتبار میکند و اگر نزولی باشد تمام فراکتال های نزولی قبل خود را بیمی

 .رو دارای اهمیت بوده و در سفارش گذاری کاربرد دارند

وجود اگر فراکتال ار هستند. بااینشوند، فاقد اعتباز طرفی فراکتال هایی که داخل خطوط الیگیتور تشکیل می
 .کندجدیدی داخل خطوط تمساح تشکیل شود بازهم فراکتال های ماقبل خود را باطل می

 

 

 )Alligator Indicator ( ویلیامز بیل الیگیتور اندیکاتور -7۲
 

. همچنین اینکه موقعیتی دارددهد سهم از نظرتحلیل تکنیکال در روند، چه الیگیتور اندیکاتوری قدرتمند است که نشان می

 .یا تمساح شامل سه میانگین متحرک خاص است Alligator ای باید معامله شود. اندیکاتوردر چه نقطه

 

 .روزه که معروف به آرواره تمساح است ۱۳خط دوره زمانی  )Jaw Period : (خط آبی

 .روزه که معروف به دندان تمساح است 8خط دوره زمانی  : (Teeth Period) خط قرمز

 .روزه که معروف به لب تمساح است ۵خط دوره زمانی  :(Lips Period) خط سبز
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رت کافی شوند، بازار قدتنیده میوقتی خطوط الیگیتور خیلی به هم نزدیک شده و درهم تحلیل تکنیکال در
دهند و رنج است. بسیاری از معامله گران در روند رنج زمان خود را از دست می برای روند را ندارد و

 .درواقع افراد تماشاچی در این بازار بورس پیروز ماجرا هستند
شود. گیرند، بازار شروع به حرکت کرده و از حالت رنج خارج میزمانی که این خطوط از هم فاصله می

کند. خطوط جهت قرار گیرند بازار نیز به آن سمت حرکت میهرگاه سه خط در یک تحلیل تکنیکال در

 .دهند چه زمانی بازار بورس دارای روند است وجه زمانی روند نداردالیگیتور نشان می
 

خواب بوده  اصطالح تمساحکند.در تحلیل تکنیکال بیل ویلیامز بهقیمت سهم بعد از شروع روند با شدت بیشتری حرکت می

 .شدن بسیار گرسنه استو بعد از بیدار 
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  )orlatilscO meosewA(اندیکاتورAO  ویلیامز بیل -۲8
است که در تحلیل تکنیکال برای تشخیص زمان ورود به معامله قرمز و سبز دارای پرایس بار )خطوط( 

دارد و در مواقعی جهت خود را عوض کند. روند در مسیر حرکت خود گاها استراحت به ما کمک می
 .شوندگیرند و باعث کاهش سرعت روند سهام بورس میها جلوی افزایش قیمت را میکند. مقاومتمی
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AOدهددر آن برای ورود به معامله سه مدل سیگنال مختلف ارائه می بیل ولیامز ، اندیکاتوری است که: 
 

 اندیکاتور بیل ویلیامز –از خط صفر  AO یا عبورکراس  -۱

شود. یل میخط صفر درواقع خط افقی است که پرایس بارها باال و پایین را جدا کرده و روی این خط است که قله و دره تشک

   رودکند و به سمت باال میزمانی که این اندیکاتور از خط صفر عبور می

لی بگیرد هرگاه این اندیکاتور از باال به پایین از خط صفر عبور کرده و سیر نزو توانیم وارد معامله خرید شویم ومی

 .توانیم فروش سهام بورس را انجام دهیممی

 اندیکاتور بیل ویلیامز –سیگنال محدبی  -۲

 

بار  رایسشویم. اگر بعد از تشکیل دو یا چند پدر حالت صعودی )باالی خط صفر( بعد از کراس خط صفر وارد روند می

 .توانیم دوباره خرید نماییمیک پرایس بار سبز تشکیل شد، می

 

ر سبز یک در حالت نزولی )پایین خط صفر( پس از کراس خط صفر روند داریم. اگر بعد از تشکیل دو یا چند پرایس با

 .توانیم وارد معامله فروش شویمپرایس بار قرمز داشته باشیم، می

 .اییمتوانیم اقدام به خرید یا فروش نماز دست بدهیم با تکرار این حاالت میاگر به هر دلیلی یک موقعیت را 

 اندیکاتور بیل ویلیامز -سیگنال تویین پیک -۳

عمق های ناهماهنگ کمها و قلهدهد. هرگاه اندیکاتور ای او درهی ورود میها به ما اجازهها و قلهاین سیگنال بنا بر وجود دره

 .شودین پیک فعال میتشکیل دهد سیگنال توی

یس بار عمق پایین خط صفر ایجاد شود، بالفاصله بعد از تشکیل اولین پرادر حالت صعودی زمانی که دودره ناهماهنگ کم

 .توان وارد معامله خرید شویمسبز می

ار قرمز رایس بدر حالت نزولی زمانی که دو قله ناهماهنگ باالی خط صفر به وجود آید، بالفاصله بعد از تشکیل اولین پ

 .توان وارد معامله فروش شویممی

مالت توان با کمک سیگنال های محدبی وارد معادر صورت از دست دادن سیگنال های تویین پیک در تحلیل تکنیکال، می 

 .خرید یا فروش شد
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  ) Oscillator Accelerator:(ویلیامز بیلAC  اندیکاتور-۲9
 

یم. قبل از توانیم زودتر وارد عمل شودر تحلیل تکنیکال اگر بتوانیم حرکت روند سهم را قبل از شروع آن متوجه شویم، می

ز رسیدن به ادهد. درواقع این اندیکاتور بیل ویلیامز قبل تغییر جهت می  ACتغییر جهت دهد اندیکاتورAO  اندیکاتوراینکه 

 .دهدموقعیت خرید یا فروش هشدار می

 ACو قبل از این اندیکاتور،  AO دهد قیمت است که قبل از آندیگر آخرین چیزی که در چارت تغییر جهت میعبارتبه
 .دهدمیتغییر جهت 

 AC تنها یک مدل سیگنال دارد و کراس AC از خط صفر هیچ معنایی ندارد. در اندیکاتور AO هانش زمانی که الیگیتور د

ارها یا بزمانی سیگنال داریم که پرایس   AC شویم اما درکند. بر اساس سه سیگنال وارد معامله میرا به یک سمت باز می

 .فر تشکیل شودباالی خط صفر باشد یا پایین خط ص
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 :آیددر روند صعودی دو حالت پیش می

 

ت خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار سبز، در پرایس بار سبز سوم یک سیگنال برای خرید دریافباالی  AC اگر

 .کنیممی

 
 .شویمبار سبز چهارم وارد معامله خرید میخط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار سبز، در پرایس پایین  AC اگر

 

 :در روند نزولی دو حالت داریم

 .شویمباالی خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز چهارم وارد معامله فروش می AC اگر

 
 .شویممعامله فروش میپایین خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز سوم وارد  AC اگر

 
ACقبل از AO کند و هرگاهبینی میبازار را پیش AOکنددهد، قیمت شروع به حرکت میواکنش نشان می. 
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  )Oscillator Gator(ویلیامز بیل گیتور اندیکاتور -۳0
 

 روند نزولی و صعودی است، در این اندیکاتور خطوط قدرت روندی دهندهکه خطوط سبز و قرمز نشان AC و AO برخالف

 .رسدفر میصی بین ابتدا و انتهای خطوط زیاد است و گاهی این فاصله کم شده و حتی به دهند. در مواقعی فاصلهرا نشان می

تنیده شدن خطوط الیگیتور درهمتفاوت اندیکاتور گیتور با اندیکاتور الیگیتور این است که شاید به دلیل  تحلیل تکنیکال در
ند ابتدا، طول کند. ازآنجاکه رواندیکاتور گیتور به شما کمک می نتوانید درک درستی از بازار داشته باشید، در این مواقع 

 .توانید ابتدا و انتهای مسیر را متوجه شویممسیر و انتها دارد، با کمک گیتور می

 

 
 .اصالح شکم تمساح بزرگ است یعنی بازار دارای روند استزمانی که عمق خطوط زیاد باشد یا به 
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هرگاه خطوط سبز روی گیتور در حال تشکیل شدن است یعنی خطوط الیگیتور در حال فاصله گرفتن از 
ن حال نزدیک شدشود و با ایجاد خطوط قرمز، سه خط الیگیتور در یکدیگرند یعنی قدرت روند بیشتر می

 .شویمبه هم هستند، شیب در حال کم شدن بوده و به انتهای روند نزدیک می

 

 

واب بیدار خدهد و این پیام را دارد که هرگاه تمساح از درواقع گیتور شمارا از بازارهای رنج نجات می
 .شد وارد معامله شوید
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 .......................................................................... بخش چهارم

 

 آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال -۳۱

 

ی طراح  1۹3۰درسال   Goichi Hosoda این اندیکاتور اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام

برد و . در نگاه اول این اندیکاتور کمی پیچیده به نظر می رسد اماجزء اندیکاتورهای پرکار  شده است

    Ichimoku  . مفید محسوب می گردد و سیگنال هایی که از آن بدست می آید به خوبی تعریف شده است

Kinko Hyo  ترجمه شده one look equilibrium chart اگر بخواهیم بیان  می باشد . مفهوم این جمله

سپس به  کنیم به این صورت است که تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می توانند روند را شناسایی کنند

 .دنبال سیگنال های خرید و فروش باشند

 

 کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

 شناسایی روند سهم  -1

 بررسی نقاط حمایت و مقاومت  -2

 روندشناسایی جهت و قدرت   -3

 بدست آوردن اطالعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه  -4

 سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم  -5

 مشخص کردن حد ضرر  -6

 شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم  -7

 اجزا ایچیموکو :
 

   Kijun Sen (خط آبی) :    

 
)) 92(( Soroush mostafavi     



ه اگر سرعت تغییرات روند سهم در آینده استفاده می گردد . به این صورت کاز این خطوط برای شناسایی 

که  قیمت باالتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی می باشد که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه

 . قرار بگیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجو دارد Kijun Sen قیمت پایین تر از خط

 

 

  Tenkan Sen (خط قرمز)  :

 

کند به  از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود . زمانی که به سمت باال و پایین حرکت می

وند این معنی است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه که به صورت افقی درآمد ، در بازار شاهد ر

 . خاصی نخواهیم بود

 

 :  شناسایی روند به وسیله این دو خط

 م . را به سمت باال قطع کند شاهد صعودی شدن روند هستی Kijun sen ، خط Tekan sen روند صعودی : هرگاه

 

  . ی باشیممرا به سمت باال قطع کند شاهد نزولی شدن روند سهم  Teken sen ، خط Kijun sen روند نزولی : هرگاه

 

 

  Chikou Span (خط سبز)  :

 : این خط می توان استفاده کرد شامل موارد زیر می باشدسیگنال هایی که با استفاده از 

 

 . محسوب می گرددخرید زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از پایین به سمت باال قطع کند سیگنالی مبنی بر 

 . شناسایی می گرددفروش زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از باال به سمت پایین قطع کند سیگنالی مبنی بر 
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 ابر کومو در ایچیموکو : 

 : این خطوط ابر کومو از دو خط تشکیل شده است

 Senkou span A  :که از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen دست ب روزه 26 طی دوره زمانی

 .می آید

Senkou span B  :ست می آیدبد روزه ۵2 و کمترین قیمت در بازه زمانی از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین.  

 

ان هر دو قرار می گیرد و هم زم (kijun sen) باالی خط آبی (( Tekan sen منظور زمانی که خط قرمز : سیگنال خرید

 . خط در باالی ابر کومو قرار می گیرند ، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد

 

طوط خقرار بگیرد ، و هم زمان هر دوی این  (Tekan sen) باالی خط قرمز (kijun sen) اگر خط آبی : سیگنال فروش

 . در پایین ابر کومو قرار بگیرند
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 : سیگنال خنثی

این  چون در . زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد ، اقدام جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد

 . روند سهم به خوبی مشخص نمی باشد  شرایط

 

 

 

 .طراحی کنید  امیدوارم که در پایان این مقاله به نتایج سودمندی دست پیدا کرده باشید وبتوانید استراتژی مخصوص خودتان را 

رسیم آن زمان میتوان باحد قرار دهیم و به یک نتیجه و  همانطور که در مقدمه این مقاله اشاره کردم این ابزار ها را باید در کنار هم

 با یک دید وسیعتری به بازار نگاه کرد .

 همیشه شاد و موفق و تندرست باشید .

 ارادتمند شما 

 مهندس سروش مصطفوی                

Indicatorexpert@ 

1396soroush_mostafavi @ 
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