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 واگرایی در بورس

 

 Convergence , Divergence واگرایی همگرایی

زهاًی ُطتع کَ حجن تازار افسایع غذیذی پیذا کردٍ لیوت ُا تَ  Convergence , Divergence ّاگرایی ّ ُوگرایی یا

افسایع لیوت حوایت ًویػَ ّ لیوت ُا تا هؼاهالت کوی در حال افسایع ُطت کَ در ایي ضرػت تاال رفتي ّلی دیگَ از 

غرایط لیوت همذاری تازگػت هیکٌَ اصالح هیکٌَ خْدغْ تا ایي کَ یا اداهَ ی هطیر ترٍ یا اگر اغثاع غذٍ تاغَ ترگػت 

 .کاهلی رّ اًجام تذٍ

 هٌفی تِع اطالق هیػَ تَ Divergence یا Divergence ّ تَ آىاضتفادٍ ًویکٌي   Convergence تطیاری از جاُا

Convergence. 

 Divergence واگرایی یا

در رًّذ صؼْدی لیوت در حال افسایع ُطت للَ ُای جذیذ تاال تر از للَ ُای لذیوی در حال  Divergence ّاگرایی یا

ى هیذٍ کَ از خریذ ُا حوایت کوی دارٍ اًجام تػکیلَ ّلی در اضیالتْر للَ ُای جذیذ پاییي تر از للَ ُای لذیوی ُطتع ًػْ

هیػَ یؼٌی خریذ ُا دارٍ اًجام هیػَ افسایع لیوت ُا رّ دارین ّلی حجن تازار از اّى حوایت ًویکٌَ تَ هؼٌای ایي ًیطت کَ 

ى هٌاضثی فرّظ اًجام تذین تلکَ ُػذاریَ کَ حوایت از خریذ ًیطت ّ هیتًْین در ایٌجا خریذُای لثلیوْى رّ تثٌذین ّ زها

یا ایٌکَ صثر کٌین لیوت پاییي تیاد ّ دّتارٍ کَ غرایط تْجْد اّهذ از خریذ ُا حوایت ُای جذیذی . ترای تطتي خریذ ُاضت

 .غذ دّتارٍ تَ خریذُاهْى خریذُای لثلی رّ اضافَ تکٌین

 Convergence همگرایی، واگرایی منفی یا
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ًسّلی لیوت در حال کاُػَ درٍ ُای جذیذ پاییي تر از درٍ ُای لذیویَ در رًّذ  Convergence ُوگرایی یا ّاگرایی هٌفی

اها در اضیالتْر در راٍ ُای جذیذ تر از درٍ ُای لذیوی تاال تر ُطت ًػْى هیذٍ کَ از رًّذ فرّظ حوایت ًویػَ تَ هؼٌای 

تثٌذین ّ تا ضْد هٌاضثی خارج تػین  ایي ًیطتع کَ خریذ اًجام تذین تٌِا تَ ایي هؼٌی ُطتع کَ هیتًْین فرّظ ُای لثلیوْى رّ

زهاًی تَ ّجْد هی آیذ کَ لیوت هْفك هی غْد کفی تاالتر از کف لثلی خْدظ تػکیل تذُذ اها  : واگرایی مخفی مثبت : الف

در غکل زیر تَ خْتی تٌالض تیي لیوت ّ اًذیکاتْر را . اًذیکاتْر یک کف پاییي تر از کف لثلی خْدظ تػکیل هی دُذ 

 .ی کٌیذهػاُذٍ م

 

در ًوْدار لیوت  واگرایی مخفی مثبتُواى طْر کَ هػخص اضت در غکل ، رًّذ غکل صؼْدی تَ خْدظ پص از هػاُذٍ 

 .تَ خْد گرفتَ اضت

ایي حالت کَ طی یک رًّذ ًسّلی تَ ّجْد هی آیذ ، لیوت لذرت ایٌکَ تَ ضمف لثلی خْدظ  : واگرایی مخفی منفی : ب

کَ هْضْع خْدظ هی تْاًذ تَ . ر هْفك هی غْد کَ یک ضمفی تاالتر از ضمف لثلی خْدظ تسًذترضذ را ًذارد اها اًذیکاتْ

 .ػٌْاى ُػذاری ترای ریسظ ضِن تاغذ کَ تایذ در ًظر داغتَ تاغین
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 . ُواى طْر کَ در تصْیر هػخص اضت ، لیوت هْفك ًػذٍ ضمف جذیذی تطازد در ًتیجَ ، ّارد یک رًّذ ًسّلی غذٍ اضت

 AO ّاگرایی یا ُوگرایی کَ ترای ایي هْضْع خیلی خْتَ ّ هیتًْین از اّى ُا اضتفادٍ کٌین ترای تػخیص اضیالتْرُایی

MACD ّ RSI  ُطتع کَ ُوَ هْاردی ُطتي کَ ایي ّاگرایی ُا رّ تَ ها ًػْى هیذى ّ ایي رّ تَ خاطرهْى داغتَ تاغین

تطیاری از ّاگرایی ُا فیلذ هیػَ یا در ّالغ کاهل ًویػَ ّ اگر  یا هطیرهْى ُطتع Trend کَ ّاگرایی چْى خالف جِت

 .ًطثت تَ اّى ُا تخْاین الذام تکٌین ّ یا هؼاهلَ تکٌین خیلی از هْلغ ُا هؼاهالتوْى غکطت هیخْرٍ
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 نکاتی در مورد واگرایی

کٌَ ّلی در ًوْدار اضیالتْر ُوْى جْر کَ گفتین هطیر در حال افسایع ُطت یؼٌی لیوت ُا لیوت ُای جذیذی رّ ثثت هی

غاُذ کاُع حوایت ُطتین ّ ُویي جْر کَ هیثیٌیذ ُر چمذر کَ هطیر دارٍ تَ تاال هیرٍ در اضیالتْر کاُع پیذا هیکٌَ ًػْى 

به این هیذٍ کَ از خریذ ُا حوایت ًویػَ تا ایي حجن ّ هطیر صؼْدی هوکٌَ حطاب تػَ ّ تؼذا دّتارٍ هطیر ُا غرّع تػَ 

اگر دلت کٌیي در ُویي یَ تیکَ هطیر تَ ضوت تاال حرکت کردٍ ّلی در ُوْى هْلغ تْی اضیالتْر  که سل بکنیممعنا نیست 

 .کاُع داغتین ُوْى طْر کَ هیثیٌیذ ایي جا افسایػَ ایٌجا کاُػَ

 

ردٍ از حالت ّلی لیوت تَ صْرت چػن گیر تَ ُن ًریختَ یَ همذار ریسظ داغتَ دّتارٍ اداهَ ی هطیر دادٍ هطیر تغییر ًک

 تا غرایطی هیتًْین در ًظر تگیرین تَ ایي هؼٌا ًیطت کَ حتوا تازار Sell صؼْدی پص دلت داغتَ تاغیي تَ هٌسلَ ی ضیگٌال

Sell ُطتع. 
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خة هْرد ُای تؼذی رّ هیخْاین تثیٌین دّتارٍ در ایي جا یک هطیر صؼْدی داغتین از ایي للَ تَ ایي للَ ّلی در هْرد 

ضیالتْر یک هطیر ًسّلی رّ داغتین کَ دّتارٍ لیوت تازگػت کردٍ هػاتَ اّى تْی ا

تْهاى تا تػکیل ّاگرایی هثثت در دّ اًذیکاتْر آر آش آی ّ هکذی تا ثثت کٌذل صؼْدی هطتؼذ رغذ  210ّآرر رّی لیوت 

د ایي ّاگرایی تْد ّ تازدُی هطلْتی در تازار ریسغی داغتَ ایي هطلة فمط جِت یادگیری دّضتاى در ضایت لرار هیگیر

 .زهاًی رّی هیذُذ کَ هکذی ّ آرش آی درٍ پاییي تر ّلی لیوت ُوراُی ًکردٍ ّ درٍ لیوتی جذیذی ثثت ًویکٌذ
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اگر تخْاین ًوًَْ ُای کاًْرژًص یا ّاگرایی هٌفی رّ تثیٌین در ایي جا غاُذ کاُع لیوت ُا ُطتین ُویي جْری تَ هرّر کَ 

لایطَ ُوْى جا در اضیالتْر ُا همایطَ ی ُوْى جا غْ در ًظر تگیرین در حال افسایع هیرٍ کاُع پیذا هیکٌَ ّلی در م

لیوت در حال کاُػَ ّلی اضیالتْر در حال افسایػَ ّ هؼٌای ایي کَ دیگَ از ایي هطیر رًّذ ًسّلی حوایت ًویػَ تطیاری از 

ُن اضتفادٍ تکٌین کَ اّى ُن  RSI لف هیتًْین ازایي هْرد ُا هیتًْین تْی غکل پیذا تکٌین کَ در حال حرکتَ تْی اجسای هخت

راحت تر ُطت ّلی خْب فرلی ًویکٌَ ایي جا تَ ػٌْاى هثال کاُع رّ  MACD هیتًَْ ایي ُا رّ تَ ها ًػْى تذٍ الثتَ

 .تیي ایي دّ درٍ داغتین ّلی در هْرد هػاتَ اظ در ایي جا غاُذ افسایع درٍ ُا ُطتین
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در ایي جا دّتارٍ کاُع رّ داغتین ّلی در هْرد هػاتَ اظ تا افسایع تْدٍ یا در ایٌجا ها افسایع یا تَ ػٌْاى هثال  RSI تْی

رّ دارین ّلی در ایي جا غاُذ ایي ُطتین کَ درٍ ُا ّ للَ ُای تؼذی از للَ ُای لثلی پاییي تر در حال تػکیل ُطتي ترای 

غتَ تاغین ًیاز تَ یَ ضری تاییذات دیگَ ای دارین کَ از اّى ُا تریذ کٌین یا هؼاهالتی رّ دا Divergence ایي کَ تتًْین تا

 .تاییذ هٌاضثی در الگْ ُااضتفادٍ کٌین هثل ایي کَ ایي ّاگرایی ُوراٍ هیػَ تا 

داریم الگوی دو قله دو دره سه قله سه دره گوه تشکیل شه تاییداتی که بر اساس  Divergence یعنی به عنوان مثال در اون قسمتی که

باع هستن اشباع از خرید یا اشباع از فروش تایید برای خروج از معامالت که اگر معامله ای کردیم میتونیم اون رو ببندیم تایید اش

برای پیدا کردن نقاط مناسب معامالت در جهت و اضافه کردن معامالت هست تایید با کندل های برگشتی هست که اگر جایی واگرایی 

در  فیبوناچیخوب باشیم که با اون اقدام به در واقع معامالت خالف جهت کنیم استفاده از  Candle Stick یهرو دیدیم میتونیم دنبال 

حمایت و مقاومت لول هایی که لول های مهمی هست اگر واگرایی داریم میتونیم شروع به ترید کنیم و در جاهایی که لول یا خطوط 

 .اقدام به خرید و فروش بکنیمای داریم با واگرایی ترکیب میشه میتونیم  قوی
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 نتیجه

حاال که مفهوم واگرایی برایمان روشن شد ولی هنوز دچار تردید هستید که شاید نتوانید دقیق واگرایی ها را تشخیص بدهید نگران 

توماتیک برایتان انجام استفاده می کنید اندیکاتوری که داخل پوشه همین فایل موجود می باشد این کار را ا 5نباشید اگر از مفید تریدر 

 می دهد

برای نصب ان کافیست اندیکاتور را از همین پوشه کپی کرده و بعد از ان برنامه مفید ترید یا همان متاتریدر را باز کرده و از منوی 

ا باز می ر Indicatorsمی شویم و از این پوشه  پوشه  mql5فایل  روی منوی بازکردن پوشه داده ها کلیک کنید سپس وارد پوشه 

 را می زنیم  pastکلیک راست کرده و گزینه  Marketکنیم حال داخل این پوشه  روی پوشه دیگری بنام 

 Awesome Divergenceیعنی اینکه اندیکاتور مذکور داخل این پوشه کپی شود حال به قسمت اندیکاتورهای سفارشی رفته و  اسم 

 توانید واگرایی را که مشخص شده مشاهده نمایید را پیدا کرده و رویش کلیک می کنیم حاال شما می
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(MACD-Classic)و(MACD)و(RSI:)ترینوکارامدترینابزارنمایشواگراییاندیکاتورهایرایج

.هستند

–MACDاندیکاتور

وذام از اًَاع هْوترٗي هطىلٖ وِ در تحل٘ل تىٌ٘ىٖ تا آى هَاجِ هٖ ضَٗن اٗي است وِ چِ زهاًٖ تاٗستٖ ّر 

در ٗه رًٍذ پرلذرت صؼَدٕ ، ه٘اًگ٘ي ّإ هتحرن ت٘طتر اًذٗىاتَرّإ دٗگر را از . اًذٗىاتَرّا را تِ وار تثرٗن

در ٗه تازار ًَساًٖ، زهاًٖ وِ ل٘وت تاال پاٗ٘ي هٖ رٍد ٍ رًٍذٕ ًذارد، اس٘التَر تس٘ار تْتر . دٍر خارج هٖ وٌٌذ

ٍضثختاًِ، ٗه اًذٗىاتَرٕ ٍجَد دارد وِ ترو٘ثٖ از ّر دٍٕ اٌْٗاست ٍ خ. از ه٘اًگ٘ي هتحرن ّا وار هٖ وٌٌذ

اٗي اًذٗىاتَر از ه٘اًگ٘ي ّإ هتحرن ترإ تَل٘ذ . ّن دارإ س٘ستن دًثالگر رًٍذ است ٍ ّن ٗه اس٘التَر است

رٍش س٘گٌال ّإ دًثالگر رًٍذ استفالدُ هٖ وٌذ، ّوچٌ٘ي تِ ضٌاساٖٗ زهاًٖ وِ تازار در هٌغمِ خرٗذ ٗا ف

ّوچٌ٘ي ترإ ضٌاساٖٗ ٍاگراٖٗ ّا وِ ٗىٖ از فَائذ ٗه اس٘التَر است ً٘س تس٘ار  .ّ٘جاًٖ است ً٘س هٖ پردازد
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رٍضٖ هٌاسة ترإ استفادُ تٌِْ٘ از آى را . تؼذ از اٌٗىِ ًحَُ استفادُ از آى را تِ ضوا آهَزش دادٗن. هف٘ذ است

 .صحثت هٖ وٌ٘نMACD ٗاًگ٘ي هتحرن ّوگرا ٍاگراها درتارُ اًذٗىاتَر م. ً٘س تِ ضوا ًطاى خَاّ٘ن داد

 MACD ساختار

هغرح ضذ ٍ از سِ ه٘اًگ٘ي هتحرن در ساختارش تْرُ هٖ Gerald Appel اٗي اًذٗىاتَر، تَسظ جرالذ اپل

اختالف ت٘ي دٍ ( ًاه٘ذُ هٖ ضَدMACDخظ )خظ اٍل . ترد اها تٌْا دٍ خظ در ًوَدار آى هطخص است

را از ( 26)ًرم افسار ه٘اًگ٘ي تلٌذتر (. 26ٍ  12هؼوَال )صاف را ًطاى هٖ دّذ  ه٘اًگ٘ي هتحرن ل٘وت ًواٖٗ

( 9هؼوَال تا تازُ )ٗه ه٘اًگ٘ي هتحرن دٗگر ً٘س. تذست آٗذMACD ون هٖ وٌذ تا خظ( 12)ه٘اًگ٘ي وَتاّتر 

ٍ  تٌذترMACD خظ. ًت٘جِ ًْاٖٗ ضاهل دٍ خظ در ًوَدار است. استفادُ هٖ ضَد( س٘گٌال)ترإ خظ دٍم 

تؼضٖ از تحل٘لگراى ترج٘ح هٖ دٌّذ وِ ترإ س٘گٌال خرٗذ از ٗه (. را تثٌ٘٘ذ 1ضىل )خظ س٘گٌال وٌذتر 

سرٕ اػذاد ه٘اًگ٘ي هتحرن استفادُ وٌٌذ ٍ ترإ س٘گٌال فرٍش از اػذاد هتفاٍت دٗگرٕ استفادُ وٌٌذ ، جرالذ 

 ست وِ ضوا احت٘اج تِ دٍ ساختار هتفاٍتهطىلٖ وِ اٗي رٍش دارد اٗي ا. اپل ً٘س ّو٘ي پ٘طٌْاد را دادُ است

MACDضاٗذ تِ ّو٘ي خاعر ٗا ضاٗذ تِ خاعر راحتٖ وار ، ت٘طتر تحل٘لگراى ترج٘ح هٖ دٌّذ وِ از ٗه . دارٗذ

تا اًجام اٌٗىار س٘گٌال ّإ خرٗذ ٍ . ترإ توام ٍضؼ٘ت ّا استفادُ وٌٌذMACD(9،12  ٍ26 ) اًذٗىاتَر

 .رن ترإ تواهٖ ًوَدارّإ رٍزاًِ ّفتگٖ ٍ هاّاًِ تذست هٖ آٗذفرٍش تَسظ ّواى ه٘اًگ٘ي ّإ هتح

MACDتِ ػٌَاى اًذٗىاتَر دًثالگر رًٍذ 

تِ ت٘اى دٗگر، س٘گٌال ّإ خرٗذ . تس٘ار آساى است ٍ از تىٌ٘ه ػثَر استفادُ هٖ ضَدMACD تفس٘ر خغَط

س٘گٌال ّإ فرٍش زهاًٖ . تٌذتر تِ تاالٕ خظ س٘گٌال وٌذتر ػثَر وٌذMACD زهاًٖ ثثت هٖ ضًَذ وِ خظ

تا استفادُ از اٗي رٍش ، س٘گٌال ّإ هؼاهالتٖ . رخ هٖ دٌّذ وِ خظ تٌذتر تِ پاٗ٘ي خظ وٌذتر ػثَر وٌذ

تِ ػٌَاى هثال س٘گٌال خرٗذ در تازار صؼَدٕ ٍ س٘گٌال )ارزضوٌذٕ در جْت صح٘ح رًٍذ تازار تذست هٖ آٗذ

ٖٗ وِ در ًوَدار رٍزاًِ تذست هٖ آٗذ تس٘ار ت٘طتر است ٍ در تِ عَر عث٘ؼٖ، س٘گٌال ّا(. فرٍش در تازار ًسٍلٖ

تِ ّو٘ي خاعر است وِ س٘گٌال ّاٖٗ . تازُ وَتاُ ترٕ در هماٗسِ تا س٘گٌال ّإ ًوَدار ّفتگٖ ػول هٖ وٌٌذ

وِ از ًوَدار ّفتگٖ تذست هٖ آٗذ اػتثار تس٘ار ت٘طترٕ دارد، ٍ از ًوَدار رٍزاًِ هٖ تَاى ترإ زهاى تٌذٕ ٗا 

 رإ س٘گٌال ّإ وَتاُ هذت استفادُ وردب

تِ اٗي صَرت وِ اگر همادٗر ٗه . ّإ هتحرن است اًذٗىاتَر ّن تا استفادُ از ه٘اًگ٘ي  گ٘رٕ اٗي ًحَُ ضىل

اًذٗىاتَر  رٍزُ ًواٖٗ ترإ ٗه سْن ون وٌ٘ن 12رٍزُ ًواٖٗ را از همادٗر ه٘اًگ٘ي هتحرن  26ه٘اًگ٘ي هتحرن 

 :ٍدضىل گرفتِ هىذٕ خَاّذ ب

MACD=12 EMA-26 EMA 

 signal) ٗىٖ ًوَدار خظ س٘گٌال. ضَد در وٌار ًوَدار اصلٖ هىذٕ ّوَارُ دٍ هٌحٌٖ دٗگر ً٘س استفادُ هٖ
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line) دٗگرٕ ًوَدار ّ٘ستَ گرام ٍ(MACD histogram).  خظ س٘گٌال خَد تطى٘ل ضذُ از ه٘اًگ٘ي

  .هىذٕ ٍ ًوَدار خظ س٘گٌال استرٍزُ هه دٕ ٍ ًوَدار ّ٘ستَگرام تفاٍت ت٘ي  9هتحرن ًواٖٗ 

در ضىل زٗر ًوَدار سْن . ّا توروس ها ت٘طتر رٍٕ هىذٕ ٍ ّوچٌ٘ي خظ س٘گٌال است هؼوَال در تحل٘ل

 .وٌ٘ذ اًذٗىاتَر هىذٕ ٍ خظ سٌ٘گال هطاّذ هٖ را ّوراُ تا« خثْوي»

 

 :MACD وارتردّإ اس٘التَر

ّا است وِ تِ هَلغ تِ  هىذٕ استفادُ در هثحث ٍاگراٖٗٗىٖ از پروارتردترٗي هَارد تِ وارگ٘رٕ اس٘التَر 

اًذٗىاتَر  ّا، اٗي آهَزش اٗي هثحث هْن در تحل٘ل تىٌ٘ىال خَاّ٘ن پرداخت، اها جذإ از تحث ٍاگراٖٗ

 .وارتردّإ دٗگرٕ ً٘س دارد

ع ّاٖٗ است وِ اٗي دٍ هٌحٌٖ ّوذٗگر را لظ ٗىٖ از وارتردّإ هه دٕ تِ ّوراُ خظ س٘گٌال، زهاى -

تِ اٗي صَرت وِ ّرگاُ ًوَدار هىذٕ، خظ س٘گٌال را تِ سوت تاال لغغ ًوَد تِ هؼٌٖ ٍجَد ضراٗظ . ًواٌٗذ هٖ

صؼَدٕ در سْن ٍ ّر گاُ هىذٕ خظ س٘گٌال را تِ سوت پاٗ٘ي لغغ ًوَد؛ تِ هؼٌٖ ضراٗظ ًسٍلٖ در سْن 

دّذ تَجِ  تا ًواد فاران را ًطاى هٖتِ ػٌَاى هثال تِ ضىل زٗر وِ ًوَدار ل٘وتٖ سْن هاض٘ي سازٕ اران . است

 .وٌ٘ذ
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اًذ  ّاٖٗ تَدُ اًذ هىاى ّاٖٗ وِ تا ًمغِ چ٘ي ًواٗص دادُ ضذُ وٌ٘ذ هىاى عَر وِ در اٗي ًوَدار هطاّذُ هٖ ّواى

اًذٗىاتَر   ّاٖٗ وِ تا فلص هطىٖ رًگ رٍٕ در هحل. اًذ وِ هىذٕ تا هٌحٌٖ خظ س٘گٌال تاللٖ پ٘ذا وردُ

ًذ، هٌحٌٖ هىذٕ خظ س٘گٌال را تِ سوت تاال لغغ وردُ است ٍ پس از آى اًتظار صؼَد سْن ا ًواٗص دادُ ضذُ

اٗن ٍ در ًماعٖ وِ تا فلص لرهس رًگ ًواٗص دادُ ضذُ است ػىس اٗي اتفاق رخ دادُ است، ٗؼٌٖ  را داضتِ

چٌذ در هَاردٕ ّر . اٗن هٌحٌٖ هىذٕ خظ س٘گٌال را تِ سوت پاٗ٘ي لغغ ًوَدُ ٍ اًتظار افت ل٘وت را داضتِ

هاًٌذ داٗرُ لرهس رًگ تِ دل٘ل هاّ٘ت ًَساًٖ تازار اهىاى داضتِ است وِ اٗي رٍش چٌذاى دل٘ك ػول ًىٌذ؛ اها 

  .ضَد در اوثر هَارد اٗي عرٗمِ استفادُ از هىذٕ ًت٘جِ لاتل لثَلٖ داضتِ است عَر وِ دٗذُ هٖ ّواى

تِ ػثارتٖ ػثَر . ًواٗذ س٘التَر سغح صفر را لغغ هٖاست وِ اٗي ا ٗه رٍش دٗگر استفادُ از هىذٕ ٌّگاهٖ -

رٍزُ را تِ سوت  26رٍزُ ه٘اًگ٘ي  12هىذٕ از سغح صفر تِ سوت تاال تِ اٗي هؼٌٖ است وِ ه٘اًگ٘ي هتحرن 

تاال لغغ وردُ وِ تِ هؼٌٖ احتوال صؼَد سْن است ٍ ػثَر هىذٕ تِ زٗر سغح صفر تِ اٗي هؼٌٖ است وِ 

ترإ  .رٍزُ را تِ سوت پاٗ٘ي لغغ وردُ وِ احتوال ًسٍل سْن ٍجَد دارد 26ٗاًگ٘ي رٍز م 12ه٘اًگ٘ي هتحرن 

 :دّذ تَجِ وٌ٘ذ را ًطاى هٖ« خثْوي»هثال تِ ضىل زٗر وِ ًوَدار سْن گرٍُ تْوي تا ًواد 
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ضَد تا ػثَر هىذٕ از هٌغمِ صفر تِ سوت تاال سْن ٍارد رًٍذ صؼَدٕ ضذُ است ٍ تا  عَر وِ دٗذُ هٖ ّواى

 .اٗن ٍر هىذٕ تِ سوت پاٗ٘ي هٌغمِ صفر ضاّذ ًسٍل سْن تَدُػة

 نوسانگر مهیة  | Awesome نوسانگر

ٗه اًذٗىاتَر ضتاب حروت است وِ تغ٘٘رات دل٘ك در ً٘رٍٕ هحرن تازار را تازتاب  (Awesome Oscillator) ًَساى گر هْ٘ة

 .تي ٗا اصالح ووه هٖ وٌذهٖ دّذ ٍ تِ تطخ٘ص لذرت رًٍذ ترإ رس٘ذى تِ حذاوثر ًماط ضىل ٗاف

 کارترد

 :سِ س٘گٌال اصلٖ لاتل رٍٗت ٍجَد دارًذ

ستَى دٍم تاٗذ وَتاُ تر از ستَى اٍل )از سِ ستَى پطت سر ّن تاالٕ خظ صفر، دٍ ستَى اٍل تاٗذ لرهس رًگ تاضٌذ  .تشقاب .1

چٌ٘ي آراٗطٖ ٗه س٘گٌال ٍاضح خرٗذ است . تاضذ( ستَى دٍهٖ)ٍ ستَى سَم تاٗذ سثس رًگ تَدُ ٍ تاالتر از ستَى لثلٖ اش ( تاضذ

 .ٍ اگر ّو٘ي الگَ تغَر ترػىس در ستَى ّإ زٗر خظ صفر ضىل تگ٘رد، تِ ػٌَاى س٘گٌال خرٗذ در ًظر گرفتِ هٖ ضَد

اگر ستًَٖ خظ صفر را تغَر صؼَدٕ لغغ وٌذ ٍ از آى ػثَر وٌذ، ارزش خَد را از حالت هٌفٖ تِ هثثت  .قطع کردن خط صفر .2

اگر حروت ًوَدار ستًَٖ در جْت ػىس رخ دّذ، س٘گٌال فرٍش . ها تِ چٌ٘ي حالتٖ، ٗه س٘گٌال خرٗذ هٖ گَٗ٘ن. ّذتغ٘٘ر هٖ د

 .اٗجاد هٖ ضَد

اگر ستَى ّا در زٗر خظ صفر، پطت سر ّن دٍ ًَن، ضثِ٘ تِ دٍ للٔ ٍاشگَى ضذُ را تطى٘ل دٌّذ تغَرٗىِ ًَن دٍهٖ از  .دو نوک .3

س٘گٌال فرٍش ّن ٌّگاهٖ خَاّذ تَد وِ آراٗطٖ  .اضذ، ٗه س٘گٌال خرٗذ ضىل گرفتِ استًَن اٍلٖ تِ خظ صفر ًسدٗه تر ب

 .هطاتِ در تاالٕ خظ صفر ضىل تگ٘رد
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 محاسثه

دٍرُ إ است وِ از عرٗك ًماط هروسٕ  34ٗه ه٘اًگ٘ي حروتٖ سادٓ  (Awesome Oscillator) ضاخص ًَساى گر هْ٘ة

دٍرُ إ تفرٗك هٖ ضَد سپس در عَل ًماط هروسٕ ًَار  5ه٘اًگ٘ي حروتٖ سادٓ عراحٖ هٖ ضَد ٍ از  (H+L)/2 ًَارّا

 .تا ًوَدار ًطاى دادُ هٖ ضَد (2/(H+L)ّا

 2(/پاٗ٘ي+تاال= )ل٘وت هتَسظ 

SMA = AO(5, ل٘وت هتَسظ)-SMA( 34, ل٘وت هتَسظ) 

 وِ در اٌٗجا

SMA - ُخظ ه٘اًگ٘ي حروتٖ ساد. 

 







 

https://www.ifcmir.asia/fa/ntx-indicators/moving-average
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 ّاگرایی در تحلیل تکٌیکال اهْزظ ُای حرفَ ای تْرش ترای اّلیي تار در ایراى
 

 


