
 MACD Histogramگرفتن سیگنال های سریعتر با 

اندیکاتور مکدی یکی از قویترین اندیکاتورهای موجود در زمینه تحلیل تکنیکال است. اندیکاتوری که از هر 

 بخش آن می توان استفاده کرد. به عنوان نمونه به چند سیگنال آن اشاره ای میکنم:

 بوجود می آید. Signal Lineو  MACD Lineسیگنال سنتی که از برخورد دو خط  -1

 .Signal Lineو  MACD Lineواگرایی های بوجود آمده روی دو خط  -2

 واگرایی هایی که روی هیستوگرام مکدی شکل میگیرند. -3

 از خط مرکزی این اندیکاتور Signal Lineو  MACD Lineعبور خطوط  -4

 تغییر فاز این اندیکاتور از مثبت به منفی -5

 

شاید یکی از سیگنال هایی که از چشم تریدرها دور میماند و اتفاقا بسیار هم مهم است، مربوط به اما 

 تغییر حالت تدریجی هیستوگرام مکدی باشد. 

بوجود می  Signal Lineو  MACD Lineاول از همه باید بدانیم که هیستوگرام مکدی در واقع از فاصله بین 

باشد، هیستوگرام نیز در باالی خط مرکزی اندیکاتور قرار می  Signal Lineدر باالی  MACD Lineآید. وقتی 

قرار میگیرد، هیستوگرام نیز در پایین  Signal Lineدر زیر  MACD Lineگیرد و در فاز مثبت است. اما وقتی 

 خط مرکزی نمایش داده می شود.

 در تصویر زیر میتوانید موارد گفته شده را مشاهده کنید.
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 باید از سیگنال های هیستوگرام مکدی استفاده کنیم؟ اما چگونه

ز خط مرکزی دور شود. حاال باید روی میله های  به تدریج ا در ابتدا ما باید روند هیستوگرم را زیر نظر داشته باشیم تا 

 هیستوگرام متمرکز باشیم.

مدت مشاهده میکنیم سیگنال فروش: هنگامی که میله ها در باالی خط مرکزی قرار دارند ولی بعد از 

که دیگر از لحاظ ارتفاع رشد نمیکنند این میتواند یک اخطار باشد. میله ای که ارتفاع کمتری نسبت به 

 میله های قبلی پیدا میکند میتواند یک سیگنال فروش باشد.

این  سیگنال خرید: هنگامی که میله ها در زیر خط مرکزی قرار دارند ولی بعد از مدتی دیگر رشد نمیکنند

میتواند یک اخطار باشد. میله ای که ارتفاق کمتری نسبت به میله های قبلی پیدا میکند میتواند یک 

 سیگنال خرید باشد.
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همانطور که مشاهده میکنید، سیگنال هایی که از طریق هیستوگرام مکدی صادر میشوند، بسیار سریع تر از 

می باشند و این باعث میشود که بتوانیم تقریبا از ابتدای  Signal Lineو  MACD Lineسیگنال های صادره از برخورد 

 حرکت مورد نظر با قیمت همراه شویم.

ز یک ابزار اقدام به ورود به معامله  به آن توجه داشته باشید این است که هیچگاه فقط با استفاده ا البته نکته که باید 

 تا سیگنال های بهتر و موثق تری بدست بیاورد.نکنید و حتما ابزارهای مختلف را با یکدیگر ترکیب کرده 
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