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به صورت  تجربه كه دارن حتي احتماال با و به نسبت تازه كارافراد سالم. شايد براي شما هم جالب باشه بدونيد خيلي از 
 tsetmcفروش سهام انجام ميدن نميدونن كه در سايت شركت مديريت فناوري تهران يا همون  آنالين خريد و

خودمون، امكانات زيادي از جمله انديكاتورهاي مختلف حاضر و آماده وجود دارن كه براي تحليل روند و آينده ي سهام 
و  معموال پركاربردتر كه تاشون 5استفاده كرد! به همين خاطر بنده سعي دارم در اين مقاله  به راحتي ميشه ازشون

 شه. مفيد واقع ب به صورت مختصر و مفيد خدمت دوستان معرفي كنم. اميدوارم رو هستن پرطرفدارتر

 چند نكته :*

ته دس سعي شده تا حد امكان آموزش ها مختصر و كاربردي باشه به همين منظور از توضيحات تاريخچه و ) 1
نحوه محاسبه و... چشم پوشي شده كه دوستان خودشون ميتونن مطالب تكميلي رو از طرق مختلف  و بندي

 بيارن و ياد بگيرن.به دست 

 اي مختلف تحليل بوسيله انديكاتورها فقط اصلي ترين اونها مطرح شده.در مورد انواع كاربردها و روشه ) 2

البته معموال همين ترتيب مورد عالقه ي  ( ترتيب معرفي به علت عالقه ي شخصي ميباشد و ديگر هيچ ) 3
    )  2و  1عموم هست به جز موردهاي 

(يعني اگه شغل اول و تمام وقتتون  پيشنهاد ميشه اگر به صورت دائمي پيگير معامالتتون هستين ) 4
به موقع از سهم خارج شده و روي سهم ديگري كه فكر ميكنين  راضي باشين و به سود اندك هست!!!)

 )شخصيپتانسيل رشد داره تحليل وبررسي براي خريد انجام بدين. (نظر 
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 ابتدا بدون شرح : 

 
 

ميتونيد از اينجايي كه در شكل زير نشون داده شده انديكاتور مورد نظرتون رو به صورت دائمي پيوست صفحه 
 تون بكنيد : خود
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  RSI (Relative Strength Index)يك :انديكاتور شماره ي  *

  
 صفر بين. محدوده ي است 100 تا صفر از آن تغييرات رنج به انديكاتور قدرت نسبي معروف است و  RSIانديكاتور

   .نامند مي خريد بيش ي محدوده را  100تا 70ي  محدوده و فروش بيش ي محدوده به  30تا

افراطي و غير عادي خريداري مي شود معامله   هم يا نماد به صورتزماني كه يك س  : "خريد بيش“ مفهوم
احتمال كاهش قيمت شده است. در اين زمان ” بيش خريد“گران در اين شرايط به اصطالح مي گويند سهم 

 .ها وجود دارد

دي فروخته مي شود معامله افراطي و غير عا  سهم يا نماد به صورت زماني كه يك:  "شبيش فرو“ مفهوم
  احتمال افزايش قيمتاين زمان در شده است.” بيش فروش“ي گويند سهم اين شرايط به اصطالح مگران در

 .ها وجود دارد

و در نقطه  ٧٠به سمت باال و نزديک شدن به  ٣٠در دو نقطه خروج از محدوده  RSI رتونديکاا
می تواند سيگنال ورود و خروج به ما  ٣٠و نزديک شدن به  به سمت پايين ٧٠خروج از محدوده 

 ،بدهد
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نزديک شد و توانست از  ٣٠از محدوده صفر جدا شد و به خط   RSIهرگاه انديکاتور  : عنیي * 

باشد ، و در اين حالت ممکن است نمودار قيمت سهم سيگنال خريد عبور کند ممکن است  ٣٠خط 
 نزديک شد ٣٠عبور کرده و به سمت  ٧٠از خط   RSIوارد روند صعودی شود و هرگاه انديکاتور

 .باشد يعنی قيمت در حال نزول استسيگنال فروش تواند يک مي

 

  :در دو حالت استپيش بينی روند قيمت در  RSI م ترين توانايی انديکاتورمه

(كه   ييهمگرا با اما شود تشكيل RSI و قيمت نمودار در دوقلو كف الگوي كه حالتي در سيگنال خريد:)  ١
  نمودار يعني ،)"دو خط قرمزرنگ به هم نزديك شده اند، همگرا"معموال اشتباها واگرايي ناميده ميشود! 

  در خود نزول دومين در RSI نمودار كه حالي در كند كامل قبلي كف از تر پايين را خود نزول دومين قيمت
 : است خريد يگنالس كه رددبرگ باال سمت به و دهش قفمتو قبلي نزول از بيش اي محدوده

 

بار قيمت به مقداري افت كرده كه براي معامله گران جذاب  سير اين اتفاق به اين صورت مي باشد كه اينتف
 .)!شده (در افت قبلي اين جذابيت وجود نداشته
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   واگراييتشكيل شود اما با  RSI در حالتي كه الگوي سقف دوقلو در نمودار قيمت و سيگنال خروج: ) ٢
موفق به فتح قله باالتر نشود كه سيگنال  RSIيعني نمودار قيمتي بتواند قله باالتري بزند در حالي كه نمودار 

 : خروج مي باشد

  

  شده بليق سقف از عبور و رفتن باال به موفق قيمت است درست كه باشد مي صورت اين به اتفاق اين تفسير
 .ارندند ار متقي ناي رد يدخر هب يلتما قبل دفعه اندازه به گران معامله اين بار اما

 

 

 

 

 

 

 

 

http://abcbourse.ir/


Page | 6 

 MACD (Moving Average Convergence Divergence)اتور شماره ي دو : انديك *

  

از تركيب يك نمودار ميله اي (هيستوگرام) و يك منحني سيگنال تشكيل شده است. نمودار ميله  MACD كاتوراندي
دوره اي) بدست مي آيد. منحني سيگنال  26دوره اي) و كند ( 12اي از تفاضل مقادير دو ميانگين متحرك سريع (

  .است اي ميله نمودار	دوره اي) از تغييرات  9ميانگين متحرك سريع (
است نمودار ميله ای در متحرک کند (آبی) باالتر از ميانگين متحرک سريع (قرمز) هر کجا که ميانگين  .١

 است (باالی خط صفر) مثبت MACD انديکاتور

عبور می کند (مقدار هر دو متحرک کند (آبی) از روی ميانگين متحرک سريع (قرمز) هر کجا که ميانگين  .٢
 صفر است (روی خط صفر) MACD مساوی است) نمودار ميله ای در انديکاتور

 است نمودار ميله ای درمتحرک کند (آبی) پايين تر از ميانگين متحرک سريع (قرمز) هر کجا که ميانگين  .٣
 است (پايين خط صفر) منفی MACD انديکاتور

اين ابزار براي تشخيص ميانگين هاي متحركي كه يك روند صعودي يا نزولي را مشخص مي كنند به كار مي 
را كه تنها جايي است كه مي توان بيشترين سود را رود. هدف شماره يك ما درنهايت تشخيص روند است . چ

 . بدست آورد
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 اين سايت، شما از اين موهبت در  ظاهرا نيز ميباشد كه دوره اي) 9شامل يك منحني سيگنال (  MACD البته انديكاتور
ي از معموال اين منحن ويد!محروم هستيد و مي توانيد با استفاده از مفيدتريدر و يا تريدرهاي ديگر از اين نعمت بهره مند ش

 شكل زير: يك خط چين قرمز رنگ تشكيل شده است.

  
 ميله نمودار كه زماني يعني. MACD در صفر سطح و اي ميله نمودار صعودي تقاطع : ١سيگنال خريد +
  )مثبت به منفي از MACD مقدار تغيير( ميكندحركت  صفر سطح باالي سمت به پايين از اي
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 هاي كف قيمت نمودار در كه زماني ، يعني MACD و قيمت نمودار ميان همگرايي:  ٢سيگنال خريد +
 .شود مي تشكيل صعودي هاي كف MACD در و نزولي

  

  دارنمو كه يزمان يعني. MACD در سيگنال منحني و اي ميله نمودار صعودي تقاطع:  ٣سيگنال خريد +
 .كند مي حركت سيگنال منحني باالي سمت به ايينپ از اي ميله
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 ميله نمودار كه زماني يعني. MACD در صفر سطح و اي ميله نمودار نزولي تقاطع : ١سيگنال فروش -
 ).منفي به مثبت از MACD مقدار تغيير( كند مي حركت صفر سطح پايين سمت به باال از اي

  

  هاي قله قيمت نمودار در كه زماني يعني. MACD و قيمت نمودار ميان واگرايي : ٢سيگنال فروش -
 .شود مي تشكيل نزولي هاي قله MACD در و صعودي
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 نمودار كه زماني يعني. MACD در سيگنال منحني و اي ميله نمودار نزولي تقاطع : ٣سيگنال فروش -
 .كند مي حركت سيگنال منحني پايين سمت به باال از اي ميله

  

افراطي و غير عادي خريداري مي شود معامله   زماني كه يك سهم يا نماد به صورت  : "خريد بيش“مفهوم 
شده است. در اين زمان احتمال كاهش قيمت ” بيش خريد“ط به اصطالح مي گويند سهم گران در اين شراي

 .ها وجود دارد

افراطي و غير عادي فروخته مي شود معامله   زماني كه يك سهم يا نماد به صورت:  "شبيش فرو“مفهوم 
شده است. در اين زمان احتمال افزايش قيمت ” بيش فروش“گران در اين شرايط به اصطالح مي گويند سهم 

 .ها وجود دارد

حد باال و پايين ندارد و به همين خاطر براي تعيين سطوح  RSI بر خالف انديكاتور MACD انديكاتور
بيش خريد و بيش فروش استفاده محدودي دارد. با اين حال از نحوه تغييرات نمودار ميله اي مي توان براي 

ت كه افزايش شديد و ناگهاني نمودار ميله اي نشانه بيش تشخيص اين سطح كمك گرفت به اين صور
 .خريد و كاهش شديد و ناگهاني نمودار ميله اي نشانه بيش فروش است
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 Bollinger Bandsانديكاتور شماره ي سه :   *

  
 باند بولينگر تشكيل شده از:

 روزه است 20ميانگين متحرك كه معموال ميانگين متحرك  خط مياني

 ي ميانگين متحرك استكه معادل دو برابر انحراف معيار باال باند بااليي

 كه معادل دو برابر انحراف معيار پايين ميانگين متحرك استباند پاييني 

  چند نكته : *

و بيش خريد شدن در نظر گرفت  سطوح مقاومترا ميتوان به صورت تقريبي به عنوان باندهاي بااليي  ) 1
 ايتسطوح حم به عنوانباندهاي پايين  ) وشسيگنال فرو( كه احتمال كاهش قيمت در آنها بيشتر مي شود

ط خ ) در نظر گرفت.سيگنال خريد( و بيش فروش شدن كه احتمال افزايش قيمت در آنها بيشتر است
 در نظر گرفت. سطوح مقاومت و حمايت خفيف مياني در وسط باند را ميتوان به صورت تقريبي به عنوان

ن سه خط رو به عنوان خط هاي يك اتوبان يك طرفه در نظر شما اي خوش ذوق قول يكي از دوستان به)  2
هرجا كه جاده بپيچه  بگيريد و قيمت سهم هم به عنوان اتومبيل! اين ماشين در حال حركت در اين اتوبان

ماشين هم مي پيچه، اما گاهي اين اتومبيل از خط هاي اتوبان خارج ميشه كه بايد برگرده به داخل جاده! 
 كرد. يچه از باال و چه از پايين. اينطوري ميشه روند سهم رو به صورت تقريبي پيش بين
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 به نمودار زير و توضيحات مربوط به اون هم نگاه بفرماييد: *

  

يمت كم ق وقتي شدت تغييراتوند. بسته مي ش باندهاي بولينگر بر اساس ميزان تغييرات قيمت باز و +
ابد. ياحتمال شروع روند جديد افزايش ميفاصله ي بين باندها كاهش مي يابد (باندها فشرده ميشوند)  و شودمي

 ) 1(قسمت شماره كه در اين نمودار افزايشي است 

در باند بااليي و همراه آن حركت مي كند، پيشنهاد ميشود با سهم همراه باشيد و به محض  وقتي قيمت +
 ) 2ماره (قسمت شبازگشت قيمت به داخل باند از آن خارج شويد 

وقتي شدت تغييرات قيمت زياد ميشود و فاصله ي بين باندها افزايش مي يابد (باندها گسترده ميشوند)  +
 ) 3(قسمت شماره احتمال پايان روند قبلي افزايش مي يابد 

روزه (خط آبي) حركت كند روند را صعودي قوي  20در صورتي كه قيمت در ميان باند بااليي و ميانگين  +
و در هر دو حالت خط مياني  ) 3و  2(قسمت شماره و برعكس آن را روند نزولي قوي در نظر مي گيريم 

 در نظر خواهيم گرفت. ومتخطوط حمايت و مقارا به عنوان روزه)  20(ميانگين 
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 Stochastic Oscillatorانديكاتور شماره چهار :    *

 
ش مي توان براي پيش بيني تغيير روند قيمت ها و يا مشخص كردن زمان بي Stochastic از انديكاتور 

  .كمك گرفت خريد و بيش فروش شدن يك سهم

تشكيل شده كه  )(قرمز يك منحني سيگنالو  (سبز) يك منحني اصلياز  Stochastic انديكاتور
درصد دارد كه نشان  80درصد و  20اين انديكاتور دو سطح مهم  .نوسان مي كند 100تا  0مقادير آن بين 
 .اطي) است(خريد افر” بيش خريد“(فروش افراطي) و ” بيش فروش“دهنده سطوح 

افراطي و غير عادي خريداري مي شود معامله گران  	زماني كه يك سهم يا نماد به صورت:  ”بيش خريد“مفهوم 
شده است. در اين زمان احتمال كاهش قيمت ها وجود دارد. در ” بيش خريد“در اين شرايط به اصطالح مي گويند سهم 

 .درصد نشانه بيش خريد شدن نماد است	80	به سطحمنحني اصلي  صعود  Stochasticانديكاتور

افراطي و غير عادي فروخته مي شود معامله گران  	اد به صورتزماني كه يك سهم يا نم : "بيش فروش“مفهوم 
شده است. در اين زمان احتمال افزايش قيمت ها وجود دارد. ” بيش فروش“در اين شرايط به اصطالح مي گويند سهم 

 .درصد نشانه بيش فروش شدن نماد است	20	به سطحمنحني اصلي  سقوط  Stochasticدر انديكاتور
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درصد نشانه بيش  20به محدوده  Stochastic : ورود منحني اصلي زمان بيش فروش شدن : ١سيگنال خريد +
مدت بيشتري در محدوده بيش فروش (زير  Stochastic فروش شدن نماد و احتمال افزايش قيمت ها است. هر چه

 .درصد) باقي بماند احتمال تغيير روند نزولي بازار و درنتيجه افزايش قيمت ها نيز بيشتر مي شود 20

 

: عبور صعودي منحني  (سيگنال ضعيف)سيگنال  منحني تقاطع صعودي منحني اصلي و : ٢سيگنال خريد +
    .به باالي منحني سيگنال نشانه اي از احتمال تغيير روند نزولي بازار ورشد آتي قيمت ها است  Stochastic اصلي
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در نمودار قيمت كف هاي يعني زماني كه .  Stochastic همگرايي نمودار قيمت و:  ٣سيگنال خريد +
 .كف هاي صعودي تشكيل شود Stochastic نزولي و در منحني

 
 نشانه درصد 80 محدوده به Stochastic اصلي منحني ورود:  شدن خريد بيش زمان : ١سيگنال فروش -

  بيش درمحدوده بيشتري مدت Stochastic هرچه. است ها قيمت كاهش احتمال و نماد شدن خريد بيش
 .ودشيم نيزبيشتر ها قيمت كاهش ودرنتيجه بازار صعودي روند تغيير احتمال بماند باقي)درصد 80باالي(خريد
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 نحنيم نزولي عبور:  )ضعيف سيگنال( سيگنالمنحني  و اصلي منحني نزولي تقاطع : ٢سيگنال فروش -
 يمتق آتي كاهش و بازار صعودي روند تغيير احتمال از اي نشانه سيگنال منحني زير به Stochastic اصلي

 .است ها

 

  هاي قله قيمت نمودار در كه زماني يعني . Stochastic و قيمت نمودار يواگراي : ٣سيگنال فروش -
 .شود تشكيل نزولي هاي قله Stochastic منحني در و صعودي
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 Ichimoku Cloudsانديكاتور شماره  پنج :   *

 
 به تبديل آنها تمامي است ممكن كه است شده تشكيل خط پنج از) Ichimoku( "ايچيموكو" انديكاتور
  ارك به اضافي هاي سيگنال عنوان به تواند مي نيز آنها تقاطع كه شوند مقاومت خطوط يا و حمايت خطوط
 :شوند گرفته

 Tenkan Sen –خط واگرداني  –) خط آبي  1

 Kijun Sen –خط پايه  –) خط قرمز  2

 Senkou Span A – الفمحدوده راهبردي  –) مرز سبز ابر  3

 Senkou Span B – بمحدوده راهبردي  –) مرز قرمز ابر  4

 Chikou Span – محدوده چيكو –) مرز آهسته  5

  طهمحو نمايانگر و است "ايچيموكو" سيستم مركزي عنصر ،)  ابر ( - Kumo – "كومو"
  محدودة" و "الف سنوكوي محدودة" توسط ابر اين. است حمايت و مقاومت هاي

 .گيرد مي شكل "ب سنوكوي
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 :روند اصالحات و پايداري تعيين*

 .است صعودي روند نشانة ابر، باالي قيمت حركت +

 .است نزولي روند نشانة ابر، پايين قيمت حركت +

 .است طرفه يك روند نشانة ابر، درون قيمت حركت +

 .است صعودي روندي در اصالحي حركتي نشانة قرمز به سبز از ابر داخل رنگ تغيير +

 .است نزولي روندي در اصالحي حركتي نشانة سبز به قرمز از ابر داخل رنگ تغيير +

 :تعيين حمايت*

 .است صعودي روند يك براي حمايت خط اولين دهندة نشان  : الف راهبردي محدودة

 .است صعودي روند يك براي حمايت خط دومين دهندة نشان  : ب راهبردي محدودة

 :مقاومتتعيين *

 .است نزولي روند كي براي مقاومت خط اولين دهندة نشان : الف  راهبردي محدودة

 .است نزولي روند يك براي مقاومت خط دومين دهندة نشان : ب  راهبردي محدودة
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  ندته باشداش رارق مان ابر)(ه كومو باالي ها كندل كه وضعيتي در خريد :سيگنال طاليي *

 باال سمت از پايين به را (قرمز)پايه خط ،واگرداني(آبي) خط اگر ،)عوديص كوموي مخصوصا(
 : خريد براي قوي است سيگنالي كند، قطع

 
  نالسيگ و نيست طاليي ولي شده صادر خريد سيگنال بده، رخ (ابر) كومو و يا داخل زير در اتفاق اين اگر

 .است خريد ضعيف

  امخصوص( باشند داشته قرار (همان ابر) كومو زير ها كندل در وضعيتي كه! :  سيگنال مرگ*

 ،كند قطع پايين سمت از باال به را ايه(قرمز)پ خط ،واگرداني(آبي) خطاگر  ،)نزولي كوموي
 فروش : براي قوي است سيگنالي
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  رخ وقتي سيگنالي چنين و سيگنال بي اهميت: اگر.ضعيفه نزولي سيگنال يك كومو باالي در اتفاقي چنين
 .گيريم نمي جدي رو سيگنال اين باشند، داشته قرار كومو درون در ها كندل كه بده

 *پايان آموزش انديكاتورها*

 

 

)  Zaitun Time Series(، پيشنهاد ميشه از نرم افزار زيتون در كنار استفاده از اين انديكاتورها

ليل قيمت حت سهام با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي است براي تكه نرم افزار پيش بيني قيم
 زا استفاده كنيد كه به همراه آموزش اون مي تونيد )روزه 5- 4سهام در كوتاه مدت (
 لينك زير دانلود كنيد:

 http://hunterfile.ir/file/38 

 

  http://www.sahamyab.com/stocktwits/idea/75555669                  :هديه اي از 

 

http://www.sahamyab.com/stocktwits/user/ahmad8 

 

 

 موفق و سعادتمند باشيد...
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