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 ن جزوه آموزشیای استفاده از نامهرام م

 .این کتاب را از طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید حق داریدشما 

این کتاب را در سایت و یا وبالگ خود به طور رایگان برای دانلود  حق داریدشما 

 .قرار دهید

 .این کتاب را چاپ کرده و به صورت مکتوب از آن استفاده نمایید حق داریدشما 

 این کتاب را به فروش برسانید حق نداریدشما 

 محتویات داخل کتاب را تغییر دهید حق نداریدشما 

 خواهشمندیم این کتاب را حداقل به یکی از دوستانتان معرفی کنید .و 

 

 

 

 شما دوستار 

 سرمایهخانه 
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 میانگین متحرک

شکل گرفته را ندارند( این اندیکاتور که جزء اندیکاتورهای تاخیر ی ) قابلیت پیش بینی روند جدید 

ست.  شده ا سانات روزانه طراحی  سایی روند قیمت همراه با نو شنا ساب می آید ، به منظور  به ح

 یها قیمت  دلیل اینکه به عنوان اندیکاتور تاخیری شننناخته شننده اسننت ، به محاسننبه و بررسننی
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شته سبه میانگین برای. پردازد می سهم گذ صورت یک مثال مطرح  محا ساده زیر که به  از فرمول 

 : شده است

 .دهد می نشان را متوالی روز 5 در سهم یک قیمت های بسته شدن 

 

 : جمع این اعداد را بر تعداد روزها تقسیم می کنیم ، که به صورت زیر می شود

 

  

 (MAک )میانگین متحر کاربردهای

 شناسایی روند معامالت و نقاط برگشتی .1

 ان شناسایی نوسانات قیمتی در روزامک .2

 قابلیت پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت .1

ست گرفته نظر در حمایت خط عنوان به را  روزه 022شکل زیر میانگین متحرک  :حمایت  و  . ا

همان طور که در شکل مشخص شده است ، قیمت قدرت اینکه پایین تر از خط حمایت قرار بگیرد 

 .حمایت ، قابل قبول می باشدرا نداشته است و این خط 
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 گرفته نظر در سهم در مقاومت خط  روزه به صورت 022مقاومت : در تصویر زیر میانگین متحرک 

 . است شده

 

امکان شناسایی حد ضرر در معامالت برای معامله گر: استفاده از خطوط حمایت و مقاومت  .4

سک معام سار مفیدی برای مدیریت ری شوند . با میانگین متحرک ابزار ب سوب می  له گر مح

استفاده از همین خطوط در میانگین متحرک امکان شناسایی حد ضرر را برای معامله گران 

 : فراهم می کند. به تصویر زیر توجه نمایید
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 انواع میانگین متحرک 

 (Simple Moving Average) میانگین متحرک ساده .1

 (Exponential Moving Average) میانگین متحرک نمایی .2

 (Smoothed Moving Average) میانگین متحرک سطحی .1

 (Linear Weighted Moving Average) وزنی –میانگین متحرک خطی  .4

روش محاسننبه در همه انواع میانگین ها به این صننورت اسننت که با اسننتفاده از اطالعات گذشننته 

ی را با یکدیگر جمع روز متوال N قیمتی سهم به طور ساده میانگین محاسبه می شود.)قیمت های

سبه انواع مختلف میانگین N کرده و بر سیم می کنیم (. تفاوت محا ست این در  روز تق  رد ، که ا

وزنی برای محاسبه میانگین به قیمت های پایانی وزن  – خطی و سطحی و نمایی متحرک میانگین

 .بیشتری داده می شود

 : استفاده می کنند ، به دو دلیل(EMA) تحلیلگران به طور معمول از میانگین متحرک نمایی 

 ..)افزایش و کاهش پیدا کردن( سرعت بیشتری دارد قیمت تغییرات دادن نشان در .1

سبت به تغییرات تاخیر  .2 سبت میانگین های دیگر دارد . به این دلیل که ن کمتری به ن

 .قیمت پایانی حساس تر می باشد
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 تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر 

 

 تنظیمات برنامه به صورت زیر نمایش داده می شودMoving Average ا انتخاب ب
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با انتخاب  گزینه هایی که وجود دارد در تنظیمات : دوره زمانی ، نوع میانگین متحرک اسنننت. 

Method .زمانی –میانگین نمایی ، سطحی و خطی (نوع میانگین را می توان مشخص کرد ( 

 

  یکاتور میانگین متحرکانواع بازه زمانی در اند

ست 5-02بازه زمانی کوتاه مدت : معموال زمانی که در نظر می گیرند ،  .1 شکل زیر  . روزه ا

یکی از معایب این بازه  . باشنند می روزه 02 زمانی بازه در و نماد حخزر ، در نمودار روزانه 

ست. سیگنال هایی که ارائه می دهد کمتر قابل اطمینان ا ست که  سن  زمانی این ا از محا

 . این بازه زمانی ، سرعت باالی آن را در نشان دادن تغییرات بازار دانست
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مانی  .2 مدت : دوره ز یان  مانی م که  02-02بازه ز مد نظر تحلیلگران قرار می گیرد .  روزه 

یانگین متحرک  کاتور م ندی بازه زمانی میان مدت در ا معموال بیشنننتر معامله گران هم از 

 روزه می 02تصننویر زیر هم نمودار روزانه حخزر ، با میانگین متحرک اسننتفاده می کنند . 

 .باشد
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شتر از  022بازه زمانی بلند مدت : دروه زمانی   .3 شود 022روزه و بی سی می  بازه  . روز برر

روزه می باشنند . این بازه زمانی نسننبت به  022زمانی در نظر گرفته شننده در شننکل زیر 

ی کند ولی سیگنال هایی که ارائه می دهد به نسبت بازه زمانی تغییرات بازار کند تر عمل م

 .کوتاه مدت ، از اطمینان ببیشتری برخوردار می باشد
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 سیگنال های موجود در میانگین متحرک

سمت باال قطع می کند ، موقعیت خرید را  .1 زمانی که قیمت میانگین متحرک را از پایین به 

  .  باید اتخاذ کرد

موقعیت را از باال به سنننمت پایین قطع می کند ،  میانگین متحرک زمانی که قیمت  .2

 . را باید اتخاذ نماییم فروش

 نتیجه گیری  

اندیکاتور میانگین متحرک ، ابزار مهم و قوی است . یکی از مهمترین کارایی های این اندیکاتور این 

سایی روند را برای معامله گر فراهم می کند. و همچنی شنا ست که امکان  صحیح ورود و ا ن نقاط 

سایی می کند شنا سهم برای معامله گر  برای اینکه کارایی این اندیکاتور افزایش پیدا  .خروج را به 

  .واستفاده شود باند بولینگرو اندیکاتور Macd کند ، بهتر در کنار آن از اندیکاتور 

http://www.khanesarmaye.com
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 (Momentumمومنتوم ) کاتوریآموزش اند

 

سا یمومنتوم برا کاتوریاند ست. ا یطراح متیسرعت حرکت ق ییشنا ء ، جز کاتوریاند نیشده ا

سبه مومنتوم به ا یم شرویپ یکاتورهایاند شد. نحوه محا ست که ق نیبا  یانیاپ یفعل متیصورت ا

سهم  n یانیپا متیسهم را با ق ست که  یدوره بازه زمان nکند. منظور از  یم سهیمقادوره قبل  ا

 شود . یانتخاب م لگریتحلتوسط 

 

 باشد : یبه دو صورت م کاتوریاند نیمحاسبه شده در ا یها فرمول
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Mمومنتوم : 

CP یانیپا متی: ق 

CPn در طول  یانیپا متی: قn یدوره زمان 

 

به صورت درصد  یدوره زمان nسهم در  متیسهم را با ق یانیپا یفعل متیق نیفرمول تفاوت ب نیا

 دهد . ینشان م

 

خط  یباال  کاتوریکه  اند یباشد ،  زمان یم یو نزول یمومنتوم به صورت صعود کاتوریاند نوسان

دوره قرارا دارد و  n یانیپا متیاز ق شتریب یانیپا متیاست که ق یمعن نی، به ا ردیگ یقرار م 022

 n یانیاپ متیسهم از ق یانیپا متیکه ق یمعن نیقرار داشته باشد به ا 022خط  نییکه پا یزمان

موضوع  نیچقدر است ا 022خط  نییدر باال و پا کاتوریفاصله اند نکهیدوره کمتر است. منظور از ا

 باشد. یم یبه چه مقدار متیکند که سرعت حرکت ق یم انیرا ب
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نشان داده  022مومنتوم در محدوده خط  کاتوریاند شکل باال نماد وبملت )بانک ملت ( است که 

شدن روند  یقرار گرفته شاهد صعود 022خط  یمومنتوم در باال کاتوریکه  اند یشده است . زمان

 ی، روند سهم نزول ردیگ یقرار م 022خط  نییمومنتوم در پا کاتوریکه اند یو زمان میسهم هست

 باشد. یم دهش

 ومنتومم کاتوریاستفاده از اند تیمز

اما  مینک افتیو فروش را در دیبر خر یمبن ییها گنالی، س میتوان یم کاتوریاند نیاستفاده از ا با

ست که ا نیدهد ا یبه معامله گر م یروند معامالت ییدر شناسا کاتوریاند نیکه ا یکمک نیشتریب

ه در ها صورت گرفتسهم )به طور مثال شکست ها و پول بک  یمتیق رییهر نوع تغ  هیمعامله را بر پا

 .دهد انجام..( .روند سهم و 

 مومنتوم کاتوریاند یها گنالیس
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 شکسته شدن خط روند .1

 

می باشنند و همان طور که   شننکل باال نمودار سننهم میدکو )هلدینا صنننایع معدنی خاورمیانه(

مشخص شده است ، اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم پس از شکسته شدن خط 

 .عودی شده استروند ص

 022موقعیت اندیکاتور به نسبت خط   .2

 میکن یم اضافه کاتوریمتحرک را به اند نیانگیبهتر استفاده شود ، م گنالیس نیاز ا نکهیا یبرا

به سننمت باال قطع کند ،  فرصننت   نییمتحرک را از پا نیانگیمومنتوم ، م کاتوریکه اند ی. زمان

مومنتوم  ازباال به سننمت  کاتوریکه اند یشنند  و زمانبا یسننهم م دیخر یبرا یمناسننب یمعامالت

س میینما یفروش را اتخاذ م یمعامالت تیمتحرک را قطع کند ، موقع نیانگیم نییپا هم ، چون 

 خودش را آغاز خواهد کرد. یروند نزول

http://www.khanesarmaye.com
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اندیکاتور تصنننویر باال نمودار وبصنننادر )بانک صنننادرات ( اسنننت که به خوبی ارتباط بین روند و 

 .و میانگین متحرک و سیگنال خرید و فروش را مشخص کرده است وممومنت

نحوه اضااافه کردن میانگین متحرک در اندیکاتور مومنتوم در نرم افزار مفید 

 تریدر
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ست ، با شده ا شخص  شکل باال م  نییرا انتخاب کرده و در پا Navigator نهیگز دیهمان طور در 

 شود . یباز م Navigatorصفحه ، 

 

 

کردن به  Dragرا انتخاب کرده و با  Moving Averageباز شنند ،  Navigator ز اینکهبعد ا

شدن میانگین متحرک ، اندیکاتور مومنتوم به  ضافه  روی اندیکاتور مومنتوم قرار می دهیم . بعد از ا

 .شکل زیر در می آید

 

 رواگرایی در اندیکاتو

صورت می گیرد که واگرایی مثبت  ست ولی در در اندیکاتور زمانی  قیمت در حال کاهش یافتن ا

اندیکاتور روند صننعودی مشنناهده می شننود . به مثال زیردر خصننود سننهم خودرو )ایران خودرو ( 

 .توجه نمایید
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 روند به صورت کاتوریدارد ، اما در اند یروند صعود متیکه ق ردیگ یصورت م یزمان یمنف ییواگرا

شاهد نزول روند ینزول ست و پس از آن هم  ش یسهم م ا سهم تاپ ری. مثال ز میبا صود   کویدر خ

 ینشننان م یمنف ییشنندن روند سننهم را پس از وقوع واگرا ی( نزولنیتام یمی)نفت و گاز و پتروشنن

 دهد.
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 حجم معامالت و اندیکاتور مومنتوم

بازه زمانی با در نظر گرفتن  بازار در  مورد   حجم معامالتمومنتوم تغییرات قیمت سنننهم را در 

س سرعت تغیرات برر ی قرار می دهد. به طور مثال زمانی که حجم معامالت افزایش پیدا می کند ، 

 .مومنتوم هم افزایش پیدا می کند و بالعکس
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حجم معامالت ،   شی)اخابر ( اسننت که نشننان داده با افزا رانیاز سننهم مخابرات ا ییشننکل باال نما

 ت.کرده اس دایپ  یصعود یمومنتوم هم روند کاتوریاند

 نتیجه گیری

سهم را دنبال  اندیکاتور مومنتوم این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که فقط تغییرات قیمت 

شباهت زیادی   نکند ، بلکه سبه کند.این اندیکاتور  سرعت این تغییرات را در نمادها محا می تواند 

کاتور این اسننت که مومنتوم به اندیکاتور میانگین متحرک دارد ، اما فرق اسنناسننی بین این دو اندی

 .تاس اندیکاتور تاخیریمحسوب می شود ولی میانگین متحرک ،  اندیکاتورهای پیشروجزء 
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 (Aroonآرون ) کاتوریآموزش اند

 

به  کاتوریاند نیبه وجود آمده اسننت. ا 0995به نام توشننر در سننال  یآرون توسننط فرد کاتوریاند

سبت اند شد. وب یم دتریجد  گرید یها کاتورین صل یژگیا ست که به طور کل نیآن  ا یا را  نیا یا

که روند داشته باشد ، قدرت آن روند را  ی؟ و در صورت ریخ ایکند که سهم روند دارد  یمشخص م

 زند. یم نیخمت

 

 شده است : لیباشند تشک یجدا م گریکدیآرون از دو قسمت  که از  کاتوریاند

 آرون باال .1
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 آرون پایین .2
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 یروزه م 05شده است ، معموال  میتنظ نییآرون باال و آرون پا یکه برا یاستاندارد یکه دوره زمان

 باشد.

در آن  یکند و محدوده ا یباشنند نوسننان م یم 52که مقدارش  یدر خط مرکز نییباال و پا آرون

هم بر  نییباشنند و آرون پا یم متیق نیشننتریب هیاسننت . آرون باال بر پا 022تا  2  نیقراردارد ب

 یشدن م لیدر حال تشک یروند صعود کیکه  یشده است. زمان میها تنظ متیق نیکمتر یامبن

شد )با شد(  آرون باال ، باال یم یگاو زاربا  52خط  ریدر ز نییو آرون پا ردیگ یقرار م 52خط  یبا

سهم م ی. اما زمانردیگ یقرار م س یبه نزول لیکه روند  شکل گ یشدن دارد )بازار خر  یریدر حال 

 .ردیگ یقرار م 52خط  ریو آرون باال در ز ردیگ یقرار م 52باالتر از خط  نیی( ، آرون پااست 

شنندن سننهم را با اسننتفاده از  یو صننعود ینماد وگردش اسننت در نمودار روزانه که نزول ریز شننکل

 مشخص شده است. یبه خوب 52قرار گرفتن آن طبق خط  تیآرون و موقع کاتوریاند
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 توان در نظر گرفت : یرا م یمعامالت عتیآرون سه موق کاتوریبا استفاده از اند

شند ، م یمواز گریکدیبا نییکه  خطوط آرون باال و آرون پا یهرزمان  .1 شانه ا یبا از  یتواند ن

ظر منت دیبرد و معامله گران با یخودش به سر م تیموضوع باشد که سهم در دورره تثب نیا

ا خودشان ر یمعامالت تیکند و بعد موقع دایپ شیسهم افزا متیباشند تا حجم معامالت و ق

 .ددهن رییتغ

 کی بر شروع یمبن گنالیکند ، س یرا به سمت باال قطع م نییکه آرون باال ، آرون پا یزمان .2

صعود شد. و عکس ا یم یروند  ض نیبا آرون  یصورت که وقت نیهم وجود دارد . به ا هیق

وند ر کیبر شننروع  یمبن یگنالیتواند سنن ی، آرون باال را به سننمت باال قطع کند م نییپا

 باشد. ینزول

 کند. یکه آرون در آن نوسان م 022تا  2 نی. در نظر گرفتن محدوده ب3 .3

 

سااهم  در نظر  یرا برا ریز یها گنالیساا نییبا اسااتفاده از آرون باال و آرون پا

 گرفته است :

 

 دارد. یقو یند صعود، نشان از رو ردیگ یقرار م 02مزر  یکه آرون باال باال یزمان .1

 کند. یم انیرا ب یقو ی، روند نزول ردیقرار بگ 02مرز  یدر محدوده باال نییهرگاه آرون پا  .2

 فیضنع یروند صنعود نکهیبر ا یمبن ی، هشندار ردیقرار بگ 52مزر  ریکه آرون باال ز یوقت .3

 .دیآ یشده است ، به حساب م
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 یروند نزول نکهیبر  ا یمبن یگنالیسننن،  ردیقرار بگ 52محدوده  ریز نییکه آرون پا یزمان .4

 شود. یاست ،محسوب م  فیضع

 آرون کاتوریمحاسبه اند نحوه

 (Aroonآرون ) کاتوریآموزش اند up aroonباال :  آرون

 

 (Aroonآرون ) کاتوریآموزش اند down aroon:  نییپا آرون

 

 (Aroonآرون ) کاتوریآموزش اند aroonآرون :  التوریاس

 

 5 دریتر دیکردن آرون در نرم افزار مف اضافه نحوه

عد از نصنننب آن در قسنننمت   دیرا دانلود کرد Aroon نکهیاز ا بعد نرم افزار   یباال search، ب

Aroon دییتوجه نما ریآورد . به شکل ز یم نییرا نوشته و بعد نرم افزار در قسمت پا : 
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را   Aroon oscilatorکه  دییدقت نمارا انتخاب کرده فقط  Aroon ی نهینرم افزار گز نییپا در

 کند : یم ییراهنما ریشکل ز   Aroon، فقط  دیانتخاب نکن
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 شود : یم ریبه صورت شکل ز Aroon یبه رو کیبا کل

 

 : به صفحه نرم افزار اضافه می شود. به صورت شکل زیر  Aroon کردن  Drag و بعد با
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 یریگ جهینت

ست که به یکاتوریاند آرون صعود یمعامله گر کمک م ا سا ی، نزول یکند تا روند  شنا  ییبازار را 

 خودشنننان را یمعامالت کردیهم رو دیکند ، معامله  گران هم با یم رییکه روند بازار تغ یکند . زمان

ار حرکت باز ریکند که مسنن یمعامله گران فراهم م  یامکان را برا نیآرون ا کاتوریدهند . اند رییتغ

سهم به راحت یب زمانرا در چها رچو سا یمختلف در  ست به کمک  ییشنا کنند. پس در درجه نخ

 .میکن یم ییرا در سهم شناسا روند کاتوریاند نیا

 

 

 شما با سه اندیکاتور خوب بازار بورس آشنا شدیدتبریک 

 قسمت اول اندیکاتور ها با شما سخن می گویندپایان 

 های بعدی را حتما دریافت کنیدنسخه 
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