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ه با اعمال یک سری روابط ریاضی مشخص بر روی قيمت سهم و حجم اندیکاتورها ابرازی هستند ک  . 

) نوسان نماها(در کنار مبحث اندیکاتور ها همواره به واژه ای به نام اسيالتورها . معامالت، شکل می گيرند

اسيالتور در حقيقت نوع خاصی از اندیکاتورها هستند که همواره بين دو سطح ثابت . هم اشاره می شود

  .کنند و نام آنها هم به خاطر همين ماهيت نوسانی به صورت نوسان نما انتخاب شده استنوسان می 

امروزه تعداد بيشماری اندیکاتور در تحليل تکنيکال معرفی و ارایه شده است و روز به روز نيز بر تعداد این 

تور مهم و کاربردی ما در ادامه مباحث خود سعی خواهيم کرد به چند اندیکا. اندیکاتور ها اضافه می شود

  .بسنده کنيم

  

  )Moving Average(ميانگين متحرک -١

ميانگين های متحرک یکی از ابتدایی ترین و ساده ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحليل تکنيکال می 

اگر ميانگين متحرک . قيمت قبلی سهم به دست می آید   nميانگين متحرک از ميانگين گيری از . باشند

روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه  nیم فریم روزانه استفاده شود آنگاه ميانگين گيری بر روی در تا

پس با تغيير تایم فریم شکل ميانگين متحرک نيز . ماه قبلی اعمال می شود  nاستفاده شود ميانگين روی 

  .متفاوت خواهد شد 

. انگين های متحرک متفاوتی داشته باشيماز طرف دیگر نوع ميانگين گيری نيز سبب خواهد شد تا ما مي

به طور مثال اگر از ميانگين حسابی استفاده کنيم آنگاه اندیکاتور به دست آمده را ميانگين متحرک ساده 

)Simple Moving Average ( یا به طور اختصاریSMA و اگر از ميانگين نمایی استفاده کنيم . می نامند

. می نامند EMAیا به اختصار ) Exponential Moving Average(ک نماییآنگاه اندیکاتور را ميانگين متحر

  .انواع دیگری نيز از ميانگين های متحرک وجود دارد که ما در مبحث خود به همين دو نوع اکتفا می کنيم 

  :کاربردها

. نگين های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی می باشدیکی از ابتدایی ترین کاربردهای ميا

در . قبال در معرفی سطوح حمایتی و مقاومتی این سطوح را به صورت خطوط افقی و صاف تعریف کردیم

اینجا باید اضافه نمایيم که ميانگين متحرک که به صورت خطوط انحنا دار ظاهر می شود هم قابليت ایفای 

روزه برای طال را  ١۵٠به شکل زیر که ميانگين متحرک ساده . ایت و مقاومت را داردنقش به صورت خط حم

  .نشان می دهد توجه کنيد

اندیکاتور ھا در بحث تحلیل تکنیکال :
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به محل برخورد قيمت به فلشهای آبی رنگ دقت کنيد و ببينيد که منحنی چگونه به صورت یک ناحيه 

  .حمایتی قوی عمل نموده است

گين متحرک ساده به صورت ناحيه حمایتی عمل نموده همچنين به شکل زیر توجه کنيد که چگونه ميان

 است و پس از اینکه این ناحيه حمایتی در محل دایره قرمز رنگ به سمت پایين شکسته شده است در

  .برگشت و در محل فلش قرمز رنگ به ناحيه مقاومتی تبدیل شده است

  

ایتی و مقاومتی عموما از ميانگين توجه کنيد که در استفاده از ميانگين های متحرک به صورت نواحی حم

؛ اعداد پرکاربردتری در این ٢٠٠،  ١۵٠،  ١٠٠همچنين اعدادی نظير . متحرک ساده استفاده می شود

روزه خاصی را پيدا   nهر چند که می توان با روش سعی و خطال ميانگين های متحرک . زمينه می باشند

  . ن نشان داده استکرد که  در طول زمان، قيمت واکنشهای زیادی به آ

یکی دیگر از روشهای استفاده از ميانگين های . ما کاربرد این اندیکاتور منحصر به مورد فوق نمی شودا

در این روش دو ميانگين متحرک با دوره های زمانی . متحرک، استفاده همزمان از دو ميانگين می باشد
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يانگين متحرک با دوره زمانی کوچکتر ميانگين در این شرایط هرگاه م. مختلف بر روی نمودار رسم می گردد

متحرک با دوره بزرگتر را به سمت باال قطع نماید به معنی احتمال صعود در بازار می باشد و هر گاه عکس 

این قضيه رخ دهد، یعنی ميانگين متحرک با دوره زمانی کوچکتر، ميانگين با دوره بزرگتر را به سمت پایين 

در این روش، هم می توان از ميانگين متحرک ساده و .تمال آغاز نزول می باشدقطع نماید  به معنی اح

به عنوان یک نمونه کاربردی از این روش، به شکل زیر که . هم از ميانگين متحرک نمایی استفاده نمود

  :مربوط به نمودار نفت است توجه کنيد

 

 

 

که  ۵٠یک ميانگين متحرک با دوره زمانی  .در این نمودار از دو ميانگين متحرک ساده استفاده شده است

که با رنگ آبی ترسيم  ٢٠٠با رنگ قرمز بر روی نمودار رسم شده و یک ميانگين متحرک با دوره زمانی 

مشاهده می کنيد که چطور بعد از اینکه در محل نقطه چين اول ميانگين متحرک با دوره کوتاه . شده است

ه طوالنی تر یعنی منحنی آبی را به سمت پایين قطع کرده است یک تر یعنی منحنی قرمز، ميانگين با دور

ریزش ، هر چند مختصر، داشته ایم و در محل نقطه چين دوم هنگامی که عکس این موضوع اتفاق افتاده 

  .دالری را در قيمت نفت شاهد بوده ایم ٣٠است یک صعود 

:چند نکته در مورد ميانگين های متحرک قابل ذکر است  

ینجا به دو کاربرد ميانگين های متحرک اشاره شد، با این وجود روشهای دیگری نيز در استفاده از در ا -١

  . این ميانگين ها وجود دارد  که ذکر همه آنها در این مجال نمی گنجد
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استفاده از ميانگين های متحرک به تنهایی و به روشهایی که در باال اشاره شد ممکن است در برخی  -٢

بهتر است مانند خيلی از ابزار دیگر تحليل تکنيال، استفاده از . الهای اشتباهی به ما بدهدموارد سيگن

  .ميانگين ها را به تنهایی معيار تصميم گيری قرار ندهيم و آن را در کنار سایر ابزار به کار ببریم

نوع ميانگينی و با  اینکه وقتی اشاره به استفاده از ميانگين متحرک برای کاربردی می شود باید از چه -٣

به . تنظيمات  چند روزه استفاده کرد تا حد زیادی بستگی به نوع داده ای که آن را تحليل می کنيم دارد

روزه در نمودار طال به عنوان یک ناحيه حمایتی  ١۵٠طور مثال هنگامی که دیده می شود ميانگين متحرک 

در . هام بازار تهران نيز به همين صورت عمل کندقوی عمل می کند لزومی ندارد که همين ميانگين برای س

برای . اینگونه موارد بهترین راه، استفاده از روش سعی و خطا در به دست آوردن روش بهينه می باشد

مثال اگر قصد داریم ببينيم که یک ميانگين متحرک در نمودار سهام آیا می تواند به عنوان سطح حمایتی 

تنظيمات به ميانگين متحرکی برسيم که قيمت در طول زمان بيشترین واکنش  عمل کند می توانيم با تغيير

برای نمونه به نمودار زیر که قيمت سهام بانک ملت را نشان می دهد توجه . را به آن نشان داده است

دقت کنيد که چگونه اینبار یک ميانگين ) نمودار با اعمال افزایش سرمایه و سود نقدی می باشد.(کنيد

  .روزه به عنوان سطح حمایتی عمل کرده است ١١٠متحرک 
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  :MACDاندیکاتور  -٢

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسيالتورها قرار می گيرد چرا که 

نحوه شکل گيری این اندیکاتور هم با استفاده از . همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است

روزه نمایی را از  ٢۶به این صورت که اگر مقادیر یک ميانگين متحرک .ين های متحرک می باشدميانگ

  :روزه نمایی برای یک سهم کم نمایيم اندیکاتور شکل گرفته مکدی خواهد بود ١٢مقادیر ميانگين متحرک 

MACD=12 EMA-26 EMA 

یکی نمودار خط سيگنال . شود در کنار نمودار اصلی مکدی همواره دو منحنی دیگر نيز استفاده می

)signal line (و دیگری نمودار هيستو گرام)MACD histogram .( خط سيگنال خود تشکيل شده از ميانگين

. روزه مک دی و نمودار هيستوگرام تفاوت بين مکدی و نمودار خط سيگنال می باشد ٩متحرک نمایی 

در شکل زیر نمودار .نين خط سيگنال می باشدمعموال در تحليلها تمرکز ما بيشتر بر روی مکدی و همچ

  . سهم خبهمن را همراه با اندیکاتور مکدی و خط سينگال مشاهد می کنيد
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  :MACDکاربردهای اسيالتور 

یکی از پرکاربردترین موارد به کارگيری اسيالتور مکدی استفاده در مبحث واگرایيها است که به موقع به 

اما جدای از بحث واگرایيها، این اندیکاتور . يل تکنيکال خواهيم پرداختآموزش این مبحث مهم در تحل

  .کاربردهای دیگری نيز دارد

یکی از کاربردهای مک دی به همراه خط سيگنال، زمانهایی است که این دو منحنی همدیگر را قطع می  - 

مود به معنی وجود به این صورت که هرگاه نمودار مکدی، خط سيگنال را به سمت باال قطع ن. نمایند

شرایط صعودی در سهم و هر گاه مکدی خط سيگنال را به سمت پایين قطع نمود به معنی شرایط نزولی 

به عنوان مثال به شکل زیر که نمودار قيمتی سهم ماشين سازی اراک با نماد فاراک . در سهم می باشد

  .را نشان می دهد توجه کنيد

  

  

  

ه می کنيد مکان هایی که با نقطه چين نمایش داده شده اند مکانهایی همانطور که در این نمودار مشاهد

در محل هایی که با فلش مشکی رنگ بر . بوده اند که مکدی با منحنی خط سيگنال تالقی پيدا کرده اند

روی اندیکاتور نمایش داده شده اند، منحنی مکدی خط سيگنال را به سمت باال قطع کرده است و پس از 

عود سهم را داشته ایم و در نقاطی که با فلش قرمز رنگ نمایش داده شده است عکس این آن انتظار ص

اتفاق رخ داده است یعنی منحنی مکدی خط سيگنال را به سمت پایين قطع نموده و انتظار افت قيمت را 
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است که  هر چند در مواردی مانند دایره قرمز رنگ به دليل ماهيت نوسانی بازار امکان داشته. داشته ایم

این روش چندان دقيق عمل نکند، اما همانطور که دیده می شود در اکثر موارد این طریقه استفاده از 

  . مکدی نتيجه قابل قبولی داشته است

به . یک روش دیگر استفاده از مکدی هنگامی است که این اسيالتور سطح صفر را قطع می نماید - 

روزه ميانگين  ١٢ به این معنی است که ميانگين متحرک عبارتی عبور مکدی از سطح صفر به سمت باال

روزه را به سمت باال قطع کرده که به معنی احتمال صعود سهم می باشد و عبور مکدی به زیر سطح  ٢۶

روزه را به سمت پایين قطع کرده که و  ٢۶روز ميانگين  ١٢صفر به این معنی است که ميانگين متحرک 

برای مثال به شکل زیر که نمودار سهم گروه بهمن با نماد خبهمن را نشان . احتمال نزول سهم وجود دارد

  :می دهد توجه کنيد

  

  

  

همانطور که دیده می شود با عبور مکدی از منطقه صفر به سمت باال سهم وارد روند صعودی شده است 

  .و با عبور مکدی به سمت پایين منطقه صفر شاهد نزول سهم بوده ایم

ت که همانطور که قبال در مورد ميانگين متحرک نيز اشاره شد استفاده از روشهای فوق الزم به ذکر اس

برای اسيالتور مکدی به تنهایی ممکن است با خطا همراه باشد که برای فيلتر کردن این خطاها الزم 

  .است تا در تصميم گيریها از ابزاری دیگری نيز همزمان استفاده کنيم
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 :RSIاندیکاتور  -٣

در این . قبلی به معرفی دو اندیکاتور در تحليل تکنيکال یعنی ميانگين متحرک و مکدی پرداختيم ثمباحدر 

بپردازیم که یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزار تحليل تکنيکال  RSIقصد داریم به معرفی اندیکاتور  قسمت

می باشد با روابط  Relative Strength Indexکه مخفف  RSIاندیکاتور  .در بازارهای مالی به شمار می آید

 RSIدر تنظيمات  .پيچيده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد

مانند مکدی در زمره اسيالتورها طبقه بندی هاین اندیکاتور . روزه استفاده می شود ١۴نيز عموما از تنظيم 

  .در حال نوسان می باشد ١٠٠و  ٠می شود چراکه همواره بين دو سطح 

  :RSIکاربردهای 

دو سطح  ،در این بين. در نوسان می باشد ١٠٠و  ٠همانطور که گفته شد این اندیکاتور بين دو سطح  - 

به این معنی که هر . را به ترتيب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند ٧٠و  ٣٠کليدی 

ه این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستيم و کمتر شود ب ٣٠از عدد  RSIگاه مقدار 

به سمت باال به  ٧٠از سطح  RSIبر عکس، عبور . دارد فشار فروش و صعود قيمت وجودلذا امکان کاهش 

به پایان  لحظهمعنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر 

  .قيمت باشيمرسيده و شاهد نزول 

نمودار (برای مثال به شکل زیر که نمودار قيمتی سهام فوالد مبارکه اصفهان را نشان می دهد توجه کنيد

همانطور که مشاهده می کنيم در نقاطی که ). با اعمال افزایش سرمایه و سود نقدی ترسيم شده است

اشباع خرید یا اشباع فروش  به مناطق RSIبا خطوط نقطه چين نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن 

بوده ایم که همين خرید و فروشهای افراطی به معنی عالمتی برای تغيير جهت قيمت به شمار می آمده 

کاهش پيدا  ٣٠به کمتر از  RSIبرای مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار . اند

قيمت ی شاهد کاهش فشار فروش و رشد کرده که به معنی فروش افراطی بوده است و پس از مدت

به بيش  RSIرنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش  آبیو در نقطه بعدی که با فلش . سهم بوده ایم

بوده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قيمت بوده  ٧٠از 

  . ایم
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بدون  ،از مناطق اشباع RSIتوجه نمود این است که ممکن است خروج  باید به آن RSIنکته ای که در مورد 

برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار . افت یا صعود قيمت و فقط با نوسان قيمتی صورت بگيرد

وارد  RSIقيمتی فوالد توجه کنيم می بينيم که در محلی که با نقطه چين قرمز رنگ مشخص شده است 

تنها با  ،اما پس از مدتی بدون اینکه قيمت نزول چندانی داشته باشد ،شده استمنطقه اشباع خرید 

این موضوع یادآور . از منطقه اشباع خرید خارج شده است RSI ،نوسان قيمتی در منطقه دایره قرمز رنگ

به  اندیکاتوراست که در چند جلسه آموزشی قبل به آن اشاره کردیم که استفاده از  ایهمان نکته 

حتما باید در کنار سایر ابزار به شود و در تصميم گيری باعث ایجاد خطا در برخی موارد یی می تواند تنها

  .کاربرده شوند

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

ت استفاده می کنيم به طریق مشابه می توان به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قيم

برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم زامياد می باشد .  نيز استفاده کرد RSIهمان خطوط را در مورد 

  :توجه کنيد
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رسم  RSIهمانطور که در این شکل دیده می شود می توانيم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور 

نيم چگونه پس از اینکه این خط روند به سمت پایين شکسته شد و پول بک نمود مشاهده می ک.نمایيم

  . بوده ایم همزمان شاهد نزول قيمت بعد از خط نقطه چين

  :به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم سرمایه گذاری بوعلی می باشد توجه کنيد
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شاهد صعود  RSIروی اندیکاتور  مشاهده می کنيد که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر

  .تومان بوده ایم ٨٣تومان تا  ۶۵قيمت سهم  از حوالی قيمت 

نکته ای دیگری که در مورد اندیکاتور وجود دارد و قبال هم چندین بار به آن اشاره کرده ایم استفاده از 

وان به جای استفاده از برا مثال می ت. ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از ميزان خطاهاست

به تنهای، هزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این  MACDیا  RSIهر یک از اندیکاتورهای 

به طور مثال به نمودار زیر که مربوط به قيمت طال در تایم . ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند

  .ساعته است توجه کنيد ۴فریم 

  

  

به مناطق اشباع خرید و فروش  RSIن در بين مطالب آموزشی مطرح شده آموخته ایم که وارد شدن تا کنو

همچنين یاد گرفته ایم که اگر اندیکاتور . می تواند نشانه ای از عوض شدن جهت حرکت قيمت باشد

MACD دن خط سيگنال خود را قطع نماید نيز یک سيگنال در جهت خرید یا فروش بسته به نوع قطع کر

وارد  RSIحال اگر این اتقاق برای برای کاال یا سهم به صورت هزمان رخ دهد یعنی هم . صادر می شود
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خط سيگنال را قطع نماید از آنجا که دو سيگنال همزمان صادر شده است  MACDنقاط اشباع شود و هم 

ش آبی رنگ از سمت برای مثال به اولين فل.این به معنی اخظاری جدی تر برای خرید یا فروش می باشد

نيز خط سيگنال  MACDوارد منطقه اشباع خرید شده است   RSIچپ توجه کنيد می بينيد که بعد از اینکه 

حال . خود را به سمت پایين قطع نموده است که این می توانسته است اخطار خوبی برای فروش باشد

در اینجا اندیکاتور پس از ورود به . کنيد عالمت گذاری شده توجه RSIبه نقطه ای که با دایره قرمز رنگ روی 

ناحيه اشباع خرید در حال خارج شدن از این منطقه است که می تواند به عنوان نشانه فروش باشد اما 

دالر را تجربه کرده است در حاليکه در  ٣٠می بينيم که قيمت مجددا از این ناحيه یک رشد نزدیک به 

از منطقه اشباع با شکستن خط سيگنال توسط  RSIخروج  منطقه دومين فلش آبی رنگ از سمت چپ،

MACD به همين . نيز همراه بوده است و شاهد هستيم که اینبار دیگر قيمت با ریزش همراه شده است

دقت کنيم می بينيم که علی رغم اینکه خط سيگنال به سمت  MACDنحو اگر به فلش قرمز رنگ روی 

مخلص کالم اینکه هر گاه دو اندیکاتور به . د ادامه داده استپایين شکسته است اما قيمت به رشد خو

صورت همزمان حکم به نزول یا صعود قيمت داده اند این اتفاق افتاده است اما وقتی سيگنال صعود یا نزول 

  .به تنهایی از جانب یک اندیکاتور صادر شده در برخی موارد شاهد بروز خطا بوده ایم
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