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 پشوتن مشھوری نژادمولف :   دوره پیشرفته -جزوه آموزش تحلیل تکنیکال

 

 اندیکاتورها : مبانی

 : کمک میکنند تاتحلیلگر ابزارھای ریاضی که به عبارتنداز مجموعه ای از فرمولھا و  اندیکاتورھا

 جھت روندجاری در بازار را بھتر تشخیص بدھد.  -اوال

 نقاط ورود و خروج دقیق تری را شکار نماید.  -دوما

 وباتیک و ماشینی انجام بدھد.از دام عواطف و احساسات انسانی رھا گشته و معامالت خود را حتی االمکان بصورت ر -سوما

 

 انواع اندیکاتورها :

 اندیکاتورھا را میتوان به سه رده اصلی تقسیم نمود :

 )Trend Followerاندیکاتورھای روندنما یا دنبال کننده روند ( -1

 )Oscillatorاندیکاتورھای نوسان نما یا اسیالتور ( -2

 )Volumeاندیکاتورھای حجمی ( -3

 

 : )Follower rendTاندیکاتورهاي روند نما (

میتوانند مشخص کنند که آیا با یک بازار رونددار مواجه ھستیم یا خیر؟ و اگر روندخاصی در بازار وجود  Trendیا  روندنمای اندیکاتورھا

 داشته باشد میتوانند جھت صعودی یا نزولی آنرا مشخص نمایند.

 

معموال توانایی چندان خوبی برای نشان دادن نقاط مناسب جھت ورود و خروج به بازار ندارند و صرفا میتوانند  روندنمااندیکاتورھای 

 مواردی ھمچون جھت روندجاری دربازار، قدرت روند، وجود یا عدم وجود روند، سرعت حرکت قیمت و غیره را مشخص نمایند.

) ، Bollinger Bands(باندبولینگر) ، Moving Average(میانگین ھای متحرکاز برخی از معروف ترین اندیکاتورھای روندنما عبارتند 

 ) و غیره ... .Parabolic SAR(اندیکاتور پارابولیک سار) ، ADI(میانگین متحرک جھت دار

 

 یید.درتصویر زیر میتوانید اندیکاتور میانگین متحرک را که بر روی نمودار قیمت جھانی نفت رسم شده است مالحظه بفرما
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 : )scillatorsOاندیکاتورهاي نوسان نما (

در تشخیص بھترین نقاط جھت ورود و خروج به بازار است. این اندیکاتورھا معموال بھترین  ی نوسان نمااندیکاتورھااصلی مھارت 

سیگنالھای خود را در بازارھای رنج و نوسانی صادر میکنند ھرچند که دربازارھای جھت دار نیز میتوان از آنھا استفاده کرد به این 

 گردد.جھت روند چشم پوشی  شرط که از سیگنالھای خالفِ 

 ) ، Stochastics(اندیکاتور استوکاستیک) ، RSI(اندیکاتور شاخص قدرت نسبیرترین اندیکاتورھای نوسان نما عبارتند از مشھو

 و غیره ... .  CCI اندیکاتور) ، MACD(اندیکاتور مکدی

 

 شده است مشاھده بفرمایید: ترسیمرا که بر روی ھمان نمودار قبلی  RSIدرتصویر زیر میتوانید اندیکاتور 

 

 

اندیکاتورھای نوسان نما معموال برای رسم به یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت احتیاج دارند. این اندیکاتورھا اغلب از دو ناحیه 

) تشکیل میگردند که خروج اندیکاتور از این دو ناحیه به معنی صدور Over Sold(اشباع فروش) و Over Bought(اشباع خریدبنامھای 

 خرید و فروش میباشد.سیگنال 

 

 : )olumeVاندیکاتورهاي حجمی (

حجم معامالتی در بازار را اندازه گیری نموده میزان سعی میکنند ھمانطور که از اسم شان مشخص است  اندیکاتورھای حجمی

ه بسیار خوبی بر میزان نشان ھمواره حجم معامالتتشخیص بدھند. میدانیم که خروج سرمایه از آنرا و تزریق پول به درون بازار ویا 

 بیشتر خواھد بود. نیز چه حجم معامالت در بازار بیشتر باشد به معنی آن است که قدرت روندجاری و ھر قدرت بازار میباشد

کاذب  ا برای تشخیص شکست معتبر از شکستگفتیم که یکی از بھترین معیارھنیز عنوان مثال در مبحث سطوح حمایت و مقاومت  به

 ھای معتبر ھمیشه حجم معامالتی در نقطه شکست به شدت افزایش میابد.  شکست دراین است که 

نیز به تدریج کاھش میابد. سپس یک افزایش شدید  مر خودش نزدیک میشود حجم معامالتمعموال ھنگامیکه یک روند به اواخر ع

 مت ھمراه میگردد. و ناگھانی قی جھت سریعداریم که با تغییردر نقطه بازگشت روند حجم معامالتی را 

 ) و غیره ... .MFI(اندیکاتور شاخص جریان مالی) ، Volume(اندیکاتور حجممشھورترین اندیکاتورھای حجمی عبارتند از : 

 

 : ھرگاه قیمت ھمسو با روندبلندمدت بازار حرکت کند حجم معامالتی نیز افزایش میابد، و ھرگاه قیمت  نکته

 معامالتی نیز کاھش خواھد یافت.برخالف جھت روند حرکت نماید حجم 

 

 استفاده نمود. "حرکتھای اصالحی" از "حرکتھای ھمسو با روند"از نکته فوق میتوان در تشخیص 

3 

 

http://abcbourse.ir/


 پشوتن مشھوری نژادمولف :   دوره پیشرفته -جزوه آموزش تحلیل تکنیکال

 اندیکاتورهاي متقدم و متاخر 

» قیمت«اندیکاتور به دنبال حرکت میکنند. یعنی  »قیمت«عقب تر از اندکی ھمواره   Lagging indicatorsیا متاخر ھایاندیکاتور

رخ  »قیمت« تغییر جھت در روند اینابتدا حرکت میکند و سعی میکند رفتار آنرا تقلید نماید. اگر تغییر جھتی در رونِد بازار رخ بدھد 

 میرسد. » متاخراندیکاتور «نوبت به تغییر جھت  ،اندکی فاصله زمانیسپس با خواھد داد و 

 

حرکت میکنند. به عبارت بھتر این اندیکاتورھا سعی  »قیمت«جلوتر از اندکی ھمواره  Leading indicatorsا ی متقدماتورھای کاندیاما 

سپس ممکن  ویگنال بازگشت روند را صادر میکند را پیش بینی نمایند. بعنوان مثال ابتدا اندیکاتور متقدم س »قیمت«میکنند رفتار آتی 

 بکند. روندجاری در بازار نیز تغییرواقعا است 

 

لیل به داندیکاتورھای متقدم بھتر از اندیکاتورھای متاخر باشند، اما واقعیت این است که اندیکاتورھای متقدم به نظر میرسد ظاھرا 

 درصد خطای بسیار باالیی که دارند چندان مورد اطمینان نیستند.
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 ) Moving Averageاندیکاتور میانگین متحرك (

تشکیل شده است یعنی میانگین » متحرک«و » میانگین«اندیکاتور میانگین متحرک ھمانطور که از اسم آن مشخص است از دو کلمه 

و سپس ھمراه با قیمت به سمت جلو حرکت میکند و با افزوده شدن ھر کندل  نمودهقیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه 

 اسبات خود کنار میگذارد. جدید یکی از داده ھای پیشین را از مح

 

اینصورت  میباشد. به جھت روند بازارحرکت قیمت را مشخص مینماید و مھمترین کاربرد آن در تشخیص  بدنه اصلیدر واقع این اندیکاتور 

به سمت مواجه ھستیم، و ھرگاه شیب اندیکاتور  Bullishو   صعودیکه ھرگاه شیب اندیکاتور به سمت باال باشد یعنی با یک بازار 

 روبرو ھستیم. Bearishو  نزولیپایین باشد یعنی با یک بازار 

 

 روزه را بر روی نمودار زوج ارز یورودالر مشاھده میفرمایید: 20در تصویر زیر نحوه ترسیم اندیکاتور میانگین متحرک 

 

 

خودش تقسیم میکند درآن صورت در اگر فرض کنیم اندیکاتور میانگین متحرک ، فضای نمودار را به دو قسمت باال و پایین 

ور تصعودی ، کندلھا در قسمت باالی میانگین متحرک قرار میگیرند و در روندھای نزولی ، کندلھای قیمت در پایین اندیکا روندھای

 میانگین متحرک تشکیل میشوند.

 

 

 : مت در باالی آن در روندصعودی ، شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت باال بوده و کندلھای قی نکته

  تشکیل میگردند.

 : در روندھای نزولی ، شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت پایین بوده و کندلھای قیمت در زیر  نکته

  اندیکاتور قرار میگیرند.

 : در بازارھای  نکتهRange  و نوسانی ، شیب اندیکاتور حالت افقی پیدا میکند و کندلھا مرتبا از باال به پایین

 ز پایین به باال آنرا قطع میکنند.و ا
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یک سطح حمایت/مقاومت عمل نمایند. میانگین ھای متحرک میتوانند از خودشان خاصیت ساپورت/رزیستنس نشان بدھند و ھمچون 

 به ھمین دلیل اغلب بسیاری از قله ھا و دره ھا ھمواره واقع بر روی میانگین ھای متحرک تشکیل میگردند. 

 

 

 

ر قیمت از درون میانگین متحرک میتواند ھمچون شکسته شدن یک سطح حمایت/مقاومت منجر به آغاز حرکتی بزرگ ھمچنین عبو

میگوییم. بسیاری از  س قیمت و میانگین متحرککراو قدرتمند بشود. به محل تالقی قیمت با میانگین متحرک اصطالحا نقطه 

 بازار استفاده میکنند: ) جھت ورود و خروج بهCross(کراسگران از نقاط  معامله

 

 

 

یک میانگین متحرک بزرگتر انتخاب بشود خاصیت حمایت/مقاومت بزرگتری خواھد داشت. ھمچنین ھرچقدر  که دوره تناوبھرچقدر 

مین ھ قویتری برخوردار خواھند بود. به یخاصیت حمایت/مقاومتاز کار رفته باشند حرک در تایم فریم ھای باالتری بکه میانگین ھای مت

ه مراتب بلندمدت ھمچون میانگین ھای متحرک روزانه و ھفتگی و ماھیانه از اھمیت بدر تایم فریم ھای دلیل معموال میانگین ھای 

و ... در نمودارھای خودشان  200،  150،  100،  50،  20معموال بسیاری از تحلیلگران از پریودھایی مانند  بیشتری برخوردار ھستند.

 و به ھمین دلیل میانگین ھای فوق اغلب از اھمیت بیشتری برخوردار ھستند.استفاده میکنند 
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 تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرك 

که محاسبات اندیکاتور بر روی آن انجام میگیرد. ھرچقدر که پریود یا بازه زمانی عبارت است از : ) Period(دوره تناوب  -1

دوره تناوب اندیکاتور کوچکتر انتخاب بشود، سرعت تغییرات میانگین متحرک بیشتر میشود و اندیکاتور به نمودار قیمت نزدیکتر 

 ه و از کندلھای قیمت دورتر بشود. ندتر گشتندیکاتور کُ عث میشود اویا برعکس ھرچقدر که پریود بزرگتر باشد با میگردد،

 

 داده بشود.در راستای افقی به سمت چپ یا راست انتقال این گزینه باعث میشود کل اندیکاتور  ) :Shiftشیفت ( -2

 

 را مشخص میکند و میتواند یکی از  »میانگین گیری«نوع روش محاسبات   ) :MA Methodروش محاسباتی ( -3

 ھای زیر باشد : روش

محاسبات میانگین گیری بصورت استاندارد. به این  ) :Simple Moving Averageرک ساده (میانگین متح •

 میگویند. SMAروش اصطالحا 

نمایی یا محاسبات میانگین گیری بصورت  ) :Exponential Moving Average( نماییمیانگین متحرک  •

 میگویند.  EMAبه این روش اصطالحا اکسپوننشیال. 

اندیکاتور د تا نحذف میگرداضافی در این روش نویزھا و نوسانات  ) :Smoothed( اسموتمیانگین متحرک  •

 این روش معموال کاربرد چندانی در بین تحلیلگران ندارد. شکل نرمتر و مالیم تری پیدا کند.

در ضرایب خطی اعمال یکسری  ) :Linear Weighted Moving Average( وزنی خطی متحرک میانگین •

 نسبت به داده ھای قدیمی. به این روش  درنمودار اده ھای پایانیافزایش تاثیر دبه جھت محاسبات 

 میگویند. LWMAاصطالحا 

 

4- Apply to:  این گزینه مشخص میکند که آیا محاسبات باید بر روی کدام نقطه از کندلھا انجام پذیرند. بعنوان مثال

  و ... انجام بشوند. High ،Low  ،Open  ،Closeمحاسبات میانگیری میتواند بر روی نقاط 
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 میانگین متحرك متفاوت   سیستم معامالتی شامل دو

در بسیاری از سیستم ھای معامالتی به جای یک اندیکاتور از دوعدد اندیکاتور میانگین متحرک با پریودھای متفاوت استفاده میشود 

را ایفا می نماید. استفاده از دو اندیکاتور  )Slow(ُکند) و دیگری نقش اندیکاتور Fast(ُتندکه یکی از این دو اندیکاتور نقش اندیکاتور 

بطور ھمزمان باعث میشود سیگنالھای به مراتب دقیق تری حاصل آید. بعنوان مثال در تصویر زیر جھت روند را با استفاده از موقعیت 

 نسبت به یکدیگر مشخص نموده ایم : Slowو  Fastدو اندیکاتور 

 

 

 

انتخاب شده است. میانگین  02) را ایفا نموده و پریود آن برابربا Fastند(تُ نقش ابزار قرمز رنگ در تصویر فوق میانگین متحرک 

انتخاب شده است. ھمانطور که مالحظه میکنید ھرگاه  50) را ایفا میکند و پریود آن برابربا Fastند(زار کُ نیز نقش اب رنگ آبی متحرک

وینگھا مو ھمچنین از نقاط تالقی قرار داشته به معنی صعودی بودن روند بوده است و بالعکس.آبی در باالی اندیکاتور قرمز اندیکاتور 

 .رود و خروج به بازار استفاده کنیمبعنوان نقاط مناسب برای و ستیمبا یکدیگر میتوان

 

 

 

 : ھرگاه اندیکاتور  ،ُکندو تُند معامالتی شامل دو میانگین متحرک ھای در سیستم  نکتهFast در باالی 

ودنقرار داشته باشد به معنی  Slowدیکاتور ان   در باالی  Slowمیباشد. و ھرگاه اندیکاتور روند  صعودی ب

ودنر داشته باشد به معنی قرا Fast اندیکاتور  روند خواھد بود. نزولی ب

   

 : نقاط تالقی مووینگھا با یکدیگر( نکتهCross روند) متناظر با نقاط میباشد و میتوان از آنھا بعنوان نقاط  بازگشت 

به سمت  Slowاز اندیکاتور  Fastمناسب جھت ورود و خروج به بازار استفاده نمود. به اینصورت که ھرگاه اندیکاتور 

د به به سمت پایین عبور نمای Slow از اندیکاتور Fast) وھرگاه اندیکاتور BUY(سیگنال خریدباال عبور نماید به معنی 

شمعنی  فرو ل   ) خواھد بود. SELL(سیگنا
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کنیم،  ادهمتفاوت استفدر تصویر زیر تغییر کوچکی در روش قبلی داده ایم. به اینصورت که بجای آنکه از دو میانگین متحرک با پریودھای 

 شده است :) تعریف EMA(نمایی) و دیگری بصورت SMA(سادهاز پریود یکسان ولی درعوض یکی از مووینگھا بصورت 

 

 

 

و  ندتُ نقش ابزار  EMAانتخاب شده است. اما اندیکاتور  20بصورت یکسان و برابربا اوریج در تصویر فوق دوره تناوب ھردو مووینگ 

به مراتب سریعتری این است که سیگنالھای نسبت به روش قبل را ایفا می نماید. مزیت روش فوق  ندکُ نقش ابزار  SMAاندیکاتور 

 این سیستم میتواند برای معامله گرانی که قصد نوسانگیری به شیوه کوتاه مدت را دارند مفید واقع گردد.بنابراین را صادر میکند. 

 

 

 

 

  1 تمرین

درخواهد آمد؟ اگر پریود انتخاب میکنیم. دراینصورت شکل ظاهري اندیکاتور به چه صورت » 1«سوال : پریود یک میانگین متحرك را برابربا 

 انتخاب کنیم، اندیکاتور چگونه بر روي نمودار رسم خواهد شد؟» بی نهایت«آنرا برابربا 

 (راهنمایی: بی نهایت به معنی یک عدد بسیار بزرگ است.)

 

 

 

  2تمرین 

ه باز خاص را در روزانه یک سهمتلورانس روزانه به معنی متوسط حرکت یک سهم درطول روز میباشد. فرض کنید میخواهیم متوسط حرکت 

یک ماهه اخیر محاسبه نماییم. و از آنجا پیش بینی کنیم که آیا سهم مذکور تقریبا ظرف چه مدت به تارگت مورد انتظار ما خواهد  زمانی

 د؟ را به این منظور پیشنهاد میکنیآیا چه روشی  ؟رسید

 کندلها تعریف شده اند استفاده کنید.)  Lowو  Highروزانه بر روي نقاط  که در تایم فریماز دو میانگین متحرك متفاوت  :(راهنمایی
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 پشوتن مشھوری نژادمولف :   دوره پیشرفته -جزوه آموزش تحلیل تکنیکال

 )Bollinger Bands(باند بولینگر  اندیکاتور

لازمبحث آمار و احتماالت ریاضی به یاد داریم که منحنی  به  دارداشاره  »داده ھای احتمالی«به مجموعه ای از  گاوسییا  نرما

دورتر بشویم از تعداد داده ھا نیز کاسته » میانگین«قرار داشته و ھرچه از » مقدار میانگین«ای که اکثریت داده ھا حول محور  گونه

وسط متمیگردد. بعنوان مثال نمره دانشجویان در یک کالس معموال از منحنی نرمال تبعیت میکند. ھمچنین پدیده ھای دیگری مانند 

 برق شھر، متوسط تعداد برگھای یک درخت و غیره ھمگی ازنوع منحنی گاوسی ھستند.پریز سط ولتاژ بارش باران دریک شھر، متو

 

ز معیار ف ا سیا  انحرا ریان س. را از مقدار میانگین نشان میدھدکمیتی است که متوسط فاصله داده ھا  وا ریان   معموال را وا

محاسبه میکنند.  »وعِ مربعاتِ فاصلِه تک تک داده ھا از مقدار میانگینمجذورِ مجم«نمایش میدھند و آنرا از فرمول ریاضی  σبا نماد 

 با استفاده از فرمولھا و قضایای ریاضی میتوان اثبات نمود که :

 حول مقدار میانگین قرار میگیرند. -σتا   +σاز کل داده ھا در فاصله  %60حدود  :1نکته -

 حول مقدار میانگین قرار میگیرند.  -σ2تا  +σ2از کل داده ھا درفاصله   %90حدود  :2نکته -

 حول مقدار میانگین قرار میگیرند.  -σ3تا    +σ3از کل داده ھا درفاصله   %98حدود  :3نکته -

 

ولینگر کانالسعی کرد با استفاده از قضایای فوق ابزاری بنام بولینگر آقای بنام  شخصی ت را ابداع نموده و در تحلیل رفتار قیم ب

ور باین ابزار تحت عنوان امروزه  بدھد. مورد استفاده قرار ولینگر انداندیکات در میان عموم تحلیلگران از اقبال  )Bollinger Bands(ب

درصد در  98ویا  90، 60روی نمودار مشخص میکند که قیمت به احتمال  ای را بر محدودهبولینگر درواقع  باندفراوانی برخوردار است. 

 قرار خواھد گرفت.  منطقهآن 

 ) رسم شده است مالحظه میفرمایید:GbpUsd(پونددالرتصویر زیر این اندیکاتور را که بر روی نمودار زوج ارز در 
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 پشوتن مشھوری نژادمولف :   دوره پیشرفته -جزوه آموزش تحلیل تکنیکال

تشکیل شده است که به ترتیب  LBو  UBو  MLاز سه خط متفاوت با نام ھای  باندبولینگردر تصویر فوق مشاھده میکنید که 

درواقع یک میانگین  ML ) نامیده میشوند. خط میانیLower Band(باندپایینی) و Upper Band(باندباالیی) ، Mid Line(میانی خط

 را مشخص میکنند.  -σ2تا  +σ2میباشد. باندھای باالیی و پایینی نیز به ترتیب محدوده   SMAساده از نوع   متحرک

 

در تصویر فوق مشاھده میکنید که صرفا تعداد  تشکیل میشوند. منطقهھمین درون ھمانطور که انتظار داشتیم اکثر کندلھا دقیقا در 

 محدودی از کندلھا (که با رنگ قرمز مشخص شده اند) در خارج از باند بولینگر قرار گرفته اند.

 

ثابت نیست و دایما کم یا زیاد میشود. ظاھرا  کانالرا در برمیگرد اما پھنای این  »قیمت«حول  کانالدرواقع باندبولینگر ھمچون یک 

 .پھنای باندبولینگر نیز گسترده تر میشود ،بازار حاکم باشد برو روند قوی تری  باشدر که سرعت حرکات قیمت بیشتر ھرچقد

متراکم  به شدت تنگ ونیز پھنای باندبولینگر  ،و درشرایط تثبیت قیمت به سر ببریم راکد مواجه باشیمبرعکس اگر با یک بازار  یاو

 میشود.

 

 

 باند بولینگرتنظیمات 

خوشبختانه باندبولینگر تنظیمات چندان زیادی ندارد و صرفا دو پارامتر است که معموال میتوان آنھا را در نمودارھای مختلف مورد تغییر 

 قرار داد :

- Period  :ود وبیا  پری آن  در واریانسو  میانگین متحرکبازه زمانی را مشخص میکند که باید محاسبات مربوط به  دوره تنا

مت کندلھای قیو به  نیز کوچکتر خواھدشد بولینگرکوچکتر انتخاب بشود پھنای بانداندازه پریود م پذیرند. ھرچه محدوده انجا

 نزدیکتر میگردد.

-  Deviations  : ساین پارامتر ریان وا باندبولینگر بصورت  واستفاده میکنند  D=2 . معموال تحلیلگران ازکندتعیین میرا  ضریب 

ین کانال مواقع درون ا %90 بیش ازقیمت در بشود. دراینصورترا شامل   -σ2تا  +σ2محدوده  رسم میگردد که  کانالی

 را مشخص خواھد کرد و الی آخر.  -σ3تا  +σ3انتخاب بشود باندبولینگر محدوده   D=3 درصورتیکه .شدمحصور خواھد 
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 پشوتن مشھوری نژادمولف :   دوره پیشرفته -جزوه آموزش تحلیل تکنیکال

 باند بولینگر و ویژگیهاي نکات 

به سمت باال خواھد بود و در  ML) نشان دھنده جھت روندبازار میباشد. دربازارھای صعودی، شیب MLشیب خط میانی بولینگر ( -

 به سمت پایین میباشد.  MLبازارھای نزولی، شیب 

و نوسانی، شیب خط میانی بولینگر حالت تقریبا افقی پیدا میکند که نشاندھنده عدم وجود روند مشخصی   Rangeدر بازارھای  -

 اھد بود.در بازار خو

ساپورت/رزیستانس نشان بدھد و نقش یک سطح حمایت/مقاومت را ایفا نماید. به خط میانی بولینگر میتواند از خودش خاصیت  -

 بر روی خط میانی بولینگر تشکیل میگردند. معموالھمین دلیل بسیاری از قله ھا و دره ھا 

 

انی بولینگر شکسته بشود میتواند حرکت بزرگ و قدرتمندی را در ھمچنین مانند تمامی سطوح حمایت و مقاومت ، اگر خط می -

 ھمان جھت آغاز نماید. 

در نیمه فوقانی بولینگر محصور میگردد. در روندھای نزولی قیمت میروند و  MLبه باالی خط میانی  ، کندل ھادر روندھای صعودی -

میروند و در نیمه تحتانی بولینگر محصور میشوند. بنابراین در روندھای صعودی و نزولی  MLنیز کندلھای قیمت به پایین خط میانی 

 .ندکبولینگر مورد استفاده قرار گرفته و محدوده نوسانات احتمالی قیمت را مشخص میباند دو نیمه باالیی یا پایینی  یکی ازصرفا 
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 پشوتن مشھوری نژادمولف :   دوره پیشرفته -جزوه آموزش تحلیل تکنیکال

نقاط میتوان ازپس بولینگر محصور میگردد، باند در روندھای صعودی در نیمه فوقانی » قیمت«باتوجه به اینکه  -

به ھمین ترتیب در بازارھای  .کرداستفاده  BUY خرید انجام معامالتبعنوان نقاط مناسب جھت ورود به بازار و  ML میانی خط مجاور

جھت  ML خط میانی ر نیمه پایینی باندبولینگر محصور میگردد، از نقاط مجاوردنزولی  روندھایدر ھنگامیکه قیمت دوطرفه میتوان 

 استفاده کرد. SELL فروشثبت سفارش 

 

وسط خط میانی عبور میکند، معموال حداقل تا رسیدن به جدا شده و از  ی باالیی یا پایینیھنگامیکه قیمت از یکی از باندھا - 

 . خواھد دادادامه درھمان جھت ش به حرکت خودبعدی  باند

 

بازارھای رنج و . در کردنج استفاده بازار رِ  سقف و کفمیتوان از اندیکاتور باندبولینگر برای مشخص نمودن  Rangeدر بازارھای  -

د. ھمراستا می شونو بولینگر حالت افقی پیدا میکند و باندھای باالیی و پایینی نیز با یکدیگر موازی خط میانی  نوسانی اغلب

اقدام به  )UB(فوقانی باند خرید نمود و سپس در حوالیمعامله دام به ) اقLB( پایینی بولینگر در مجاورت باندصورت میتوان  دراین

 فروش کرد.
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 پشوتن مشھوری نژادمولف :   دوره پیشرفته -جزوه آموزش تحلیل تکنیکال

 واگرایی در باند بولینگر 

دوقله متوالی داشته باشیم که قله دوم باالتر از قله اول تشکیل شده باشد اما درمقایسه با باندبولینگر  ،اگر در انتھای یک روندصعودی

باندبولینگر قرار  دروناز باندفوقانی بولینگر تشکیل شده است اما قله دوم بطور کامل  خارجشاھد باشیم که انتھای قله اول 

 باندبولینگر شکل گرفته است. برروی  Divergenceیا  اییواگردرآنصورت اصطالحا میگوییم یک  باشد، داشته

 

از خروج زودھنگام خ میدھد و میتواند بعنوان سیگنال میباشد و معموال در اواخر عمر یک روند ر کاھش قدرت بازارواگرایی به معنی 

تشکیل میگردد.  دره ھابر روی  زولینو در روندھای  قله ھابر روی  صعودیمورد استفاده قرار گیرد. واگرایی در روندھای بازار 

به  »عدم ورود«ویا ھشدار » خروج«صرفا میتواند بعنوان سیگنال  واگراییبه بازار استفاده نمود بلکه ھرگز نباید برای ورود  واگرایی از

 بازار مورد استفاده قرار گیرد.

 

 یرونداصالحر برخی از روشھای معامالتی، معامله گر سعی میکند از واگرایی برای تشخیص پایان عمر یک د نکته : 

به بازار وارد بشود. این تنھا حالتی است  روندبلندمدتو ھمسو با  رونداصالحیاستفاده نموده و در نقطه انتھای 

 ستفاده نمود.که میتوان از واگرایی جھت ورود به بازار برخالف جھت روندجاری ا

 

 درتصویر زیر وقوع واگرایی را در انتھای روندھای صعودی و نزولی مشاھده میکنید :
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 پشوتن مشھوری نژادمولف :   دوره پیشرفته -جزوه آموزش تحلیل تکنیکال

 باند بولینگر  فشردگی

شان ربه ند! زیرا تجنیشوخوشحال ممشاھده میکنند را بر روی باندبولینگر  تراکمو  فشردگیایجاد یک  اغلب تحلیلگران ھنگامیکه

 اند سودآوریباندبولینگر درنھایت منجر به آغاز حرکت بزرگ و قدرتمندی خواھد شد که میتوو تنگ شدن  فشردگی میدھد که معموال 

 گران به ارمغان بیاورد.  خوبی را برای معامله

 

 »بورسر بازاشاخص کل «ی یک حرکت بزرگ بر رو ایجادمنجر به متعاقبا ه میکنید که ھربار فشردگی باندبولینگر در تصویر زیر مشاھد

فشرده شدن باندبولینگر بیشتر باشد معموال بزرگی حرکت ایجاد شده نیز بیشتر خواھد  مدت زمانتراکم و  میزانده است. ھرچه ش

 میگویند. "قانون طالیی باندبولینگر". به این قانون اصطالحا  شد

 

 

 

 

 

 

 

  1 تمرین

 ؟ توضیح بدهیدبرمبناي باندبولینگر را  معامله گريانواع روشهاي سوال : 

 

 

 2 تمرین

 چرا ؟! و رونددار ؟ Trendو نوسانی کاربرد بیشتري دارد یا در بازارهاي  Rangeباندبولینگر در بازارهاي  آیا به نظر شماسوال : 
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 پشوتن مشھوری نژادمولف :   دوره پیشرفته -جزوه آموزش تحلیل تکنیکال

 ) Relative Strength Index(شاخص قدرت نسبی  اندیکاتور

توسط اقای جی.ولز.وایلدر ابداع شده است. این اندیکاتور میانگین افزایش قیمتھا را در  RSIقدرت نسبی بازار یا اندیکاتور  شاخص

ورت را بصو سپس ماحصل  میکندتقسیم بر میانگین کاھش قیمتھا در ھمان بازه زمانی محاسبه نموده و آنرا یک بازه زمانی مشخص 

 کند:است، ارایه می نوسان  قابل  %100تا  %0بین اخص ریاضی که یک ش

 

 

 RSIشاخص قدرت نسبی =   

  RSبازار =  Gainبازدھی یا  

   

 

 

متناظر با روندصعودی کامل  %100متناظر با روندنزولی کامل و مقدار  %0که مقدار به گونه ای تعریف شده  RSI اندیکاتور فرمول

 ه است مشاھده بفرمایید :را که در زیر نمودار قیمت رسم شد RSIباشد. در تصویر زیر میتوانید اندکاتور 

 

ناحیه  %30و به نواحی پایینتر از  Over Boughtیا  اشباع خریداصطالحا ناحیه  %70 ه نواحی باالیباندیکاتور برطبق پیشنھاد مبدع 

 نیز میخوانند. OSو  OB. ھمچنین این دو ناحیه را به اختصار بصورت گفته میشود  Over Soldیا اشباع فروش

 

 Over Boughtبرای  مناسبیترجمه ھای مطلقا  اشباع فروشو  اشباع خریددقت کنید که ترجمه ھای  نکته : 

ط شرای نامساعد بودنلزوما به معنی  اشباع خرید. بعنوان مثال حضور اندیکاتور در ناحیه نیستند  Over Soldو 

به معنی آن است که  بشود نزدیکتر %100به سطح  RSIنیست! بلکه اتفاقا ھرچقدر که » خرید«بازار برای 

 داشته و احتماال شرایط بھتری برای خرید فراھم است.در بازار وجود  باثبات تریو  تر قویروندصعودی 

 

و  بیش خریداز ترجمه ھای بھتری مانند  اشباع فروشو  اشباع خریدغلط اندازی ھمچون  ترجمه ھایبه جای ھتر بود درواقع ب

امال کدربین اغلب تحلیلگران  اشباع فروشو  اشباع خریداستفاده میکردیم. اما بھرحال باتوجه به اینکه امروزه عبارات  فروش بیش

 .میکنیماستفاده ظور خویش از ھمین معادلھا مرسوم شده است ما نیز از این به بعد برای بیان من

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 100 −  
100

1 + 𝑅𝑅𝑅𝑅 
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 پشوتن مشھوری نژادمولف :   دوره پیشرفته -جزوه آموزش تحلیل تکنیکال

 RSI اندیکاتور خرید و فروش هايسیگنال

از  RSIصادر میگردد. ھمچنین ھنگامیکه  SELLیا  سیگنال فروشخارج میشود یک  اشباع خریدناحیه از  RSIھنگامی که 

بسیار حایز اھمیت بوده و درصد  70و  30سطوح صادر میشود. بنابراین  BUYیا  سیگنال خریدخارج میگردد یک  فروش اشباع ناحیه

 ھستند.  RSIاندیکاتور  مشخص کننده سیگنالھای خرید و فروش

 

درون ناحیه اشباع خرید قرار  مدت زمان بیشتریبرای ، صدور سیگنالصادر میکند ھرچقدر که قبل از  فروشسیگنال  RSIھنگامیکه 

را به  %70سطح خارج گشته و  OBاز ناحیه و سپس نزدیکتر بشود،  %100بسازد، و به سطح را  بزرگتری قله وباشد، داشته 

 خواھد بود. معتبر ترو  قوی ترفروش صادر شده  قطع کند درآنصورت سیگنالسمت پایین 

 درون ناحیه مدت زمان بیشتری، اندیکاتور برای نیز ھرچقدر که قبل از صدور سیگنال خریدبه ھمین ترتیب در مورد سیگنال 

را به  %03سطح خارج گشته و  OSاز ناحیه بسازد و سپس تغییرجھت داده و  دره بزرگتر و عمیق تریفروش حضور داشته و  اشباع

 بیشتر خواھد بود.نیز صادر شده  سیگنال اعتبارو  قدرتسمت باال قطع کند، در آنصورت 

  RSIتنظیمات و نحوه الصاق اندیکاتور 

به سادگی قابل در اکثر نرم افزارھای معامالتی بوده و رایج بسیار اندیکاتورھای استاندارد و  از) RSIاندیکاتور شاخص قدرت نسبی(

طبقه بندی میشود و بنابراین میتوانید آنرا یا نوسان نما  )Oscillator(اندیکاتورھای اسیالتورگروه ر میباشد. این اندیکاتور ددسترسی 

  دلخواه خود رسم کنید.بر روی نمودار از میان اندیکاتورھای اسیالتور به راحتی جستجو نموده و 

 

 ھستند :ختصر بسیار ساده و م RSIاندیکاتور  تنظیمات

Period:  د بایرا نشان میدھد که بازه زمانی  و مشخص میکند تعداد کندلبرحسب را اندیکاتور دوره تناوب این پارامتر

 محاسبات اندیکاتور بر روی آن انجام پذیرد.

 

میشود و تعداد سیگنالھای خرید و فروش بیشتری صادر  تندترانتخاب بشود شدت نوسانات آن  کوچکترھرچقدر که پریود اندیکاتور 

  سیگنالھا نیز به مراتب افزایش خواھد یافت. خطایمیکند اما درعوض میزان 

جھت مشخص نمودن شرایط  50 یا 40تر مانند . پریودھای بزرگشوداستفاده می 20الی  15تناوب از دوره  RSIمعموال برای اندیکاتور 

  ھستند.بلندمدت نمودار مناسب 
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 پشوتن مشھوری نژادمولف :   دوره پیشرفته -جزوه آموزش تحلیل تکنیکال

باشد به معنی  50%باالی سطح  RSIبه این صورت که ھرگاه کننده جھت روند باشد میتواند مشخص  RSIاندیکاتور  در %50سطح 

باشد یعنی روند نزولی است. بعنوان مثال در تصویر زیر جھت روند در نواحی  %50کمتر از  RSIبوده و ھرگاه  صعودی آن است که روند

 اندیکاتور مشخص کرده ایم : %50از سطح  مختلف را با استفاده

 

 

 RSI اندیکاتور سیستم معامالتی

 : بازار فارکسنسخه  -الف 

) میرویم و جھت روند را با استفاده از D1بر روی نمودار الصاق میکنیم. به تایم فریم روزانه( 20با دوره تناوب  RSIیک اندیکاتور 

 مشخص میکنیم: %50 سطح

 

را که ھمسوی با روند مشخص شده  RSI ) میرویم و آندسته از سیگنالھای خرید و فروش اندیکاتورH1یکساعته(سپس به تایم فریم 

 در مرحله قبل ھستند پیدا کرده و بعنوان سیگنال ورود به بازار استفاده میکنیم.

ود به بازار بکار برده شوند. از این باید بعنوان نقطه ورنسیگنالھایی که برخالف جھت روند در تایم فریم روزانه ھستند دقت کنید 

 سیگنالھا صرفا میتوان درواقع لزوم برای خروج از معامالتی که قبال در سود فرو رفته اند استفاده نمود. 
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 پشوتن مشھوری نژادمولف :   دوره پیشرفته -جزوه آموزش تحلیل تکنیکال

تشخیص دادیم. سپس به تایم فریم یکساعته  »صعودی«ابتدا جھت روند را در تایم فریم روزانه بصورت  قبل،بعنوان مثال در تصویر 

 برای ورود به بازار استفاده میکنیم : BUYو در این تایم فریم از سیگنالھای میرویم 

 

برای ورود  SELL، پس نباید از سیگنالھای بصورت صعودی تشخیص داده شده است D1باتوجه به اینکه قبال جھت روند در تایم فریم 

ھرچند که استفاده از این سیگنالھا پوشی قرار بگیرند.  جھت روند باید مورد چشم به بازار استفاده نمود و کلیه سیگنالھای خالفِ 

 برای خروج از معامالت سودآور قبلی مانعی ندارد.

 

 

 

 ھرگز نباید از سیگنالھای خالِف جھت رونِد بلندمدت بعنوان سیگنال ورود به بازار استفاده نمود! نکته : 
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 پشوتن مشھوری نژادمولف :   دوره پیشرفته -جزوه آموزش تحلیل تکنیکال

 :ویژه بورس ایران نسخه  - RSIسیستم معامالتی  – ب

بکار  M15و  D1وجود ندارد بنابراین میتوانیم عینا ھمان سیستم قبلی را در تایم فریمھای  H4میدانیم که در بورس ایران تایم فریم 

 : مشخص میکنیم %50ببریم، به اینصورت که ابتدا جھت روند را در تایم فریم روزانه با استفاده از سطح 

 

 

 

را  RSIاندیکاتور  BUYبرویم و سیگنالھای  M15باشد میتوانیم به تایم فریم » صعودی«فریم  درصورتیکه روند در این تایمسپس و 

 قطه ورود به بازار استفاده کنیم :بعنوان ن

 

بدیھی است که در بورس ایران (باتوجه به از سیگنالھای خالف روند نیز میتوان برای خروج از بازار در مواقع لزوم استفاده کرد. ضمنا 

  پایینتر اقدام به معامله خرید نمود. فریمِ  ھرگز نباید در تایم D1) درصورت نزولی بودن روند SELL از نوع د معامالتعدم وجو
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 پشوتن مشھوری نژادمولف :   دوره پیشرفته -جزوه آموزش تحلیل تکنیکال

 ) Failure Swingسیگنال نوسان ناقص (

میتواند صادر نماید. از این سیگنال نیز میتوان در  RSIیکی از انواع سیگنالھایی است که اندیکاتور  Failure Swingنوسان ناقص یا 

 وم جھت خرید و فروش استفاده نمود. مواقع لز

ابتدا یک دره در ناحیه اشباع فروش بسازد و از درون این ناحیه خارج بشود، سپس  RSIنوسان ناقص به معنی آن است که اندیکاتور 

به زیر آن نفوذ کند تغییرجھت بدھد و یک دره جدید بسازد و مجددا حرکت حرکت نموده اما قبل از آنکه  %30مجددا به سمت سطح 

صعودی خودش را به سمت باال ادامه بدھد. در اینصورت ھنگامی که اندیکاتور از کنار آخرین قله خودش به سمت باال عبور میکند 

 آن بعنوان سیگنال خرید استفاده کنیم.  انجام گشته است و میتوانیم از Failure Swingیا  نوسان ناقصاصطالحا میگوییم یک 

 

از نوسان ناقص ھمچنین میتوان بعنوان سیگنال فروش استفاده نمود، به اینصورت که ھرگاه اندیکاتور در مجاورت ناحیه اشباع خرید، 

ن ناحیه واقع باشد در آنصورت دو قله بسازد که قله اول درون ناحیه اشباع خرید قرار داشته و قله دوم پایینتر از قله اول وخارج از ای

 صادر خواھد شد. SELLاز نوع  سیگنال نوسان ناقصھنگام شکسته شدن آخرین دره به سمت پایین، یک 

 

یکند لذا صادر م استانداردابتدا یک سیگنال خرید یا فروش ازنوع ، سیگنال نوسان ناقصھمواره قبل از صدور باتوجه به اینکه اندیکاتور 

ضاعفیا  متاخرا عنوان سیگنال خرید یا فروش ب نوسان ناقصاز  دارد  نسبت به سیگنالھای استانمیتوان از آن  ونیز نام برده میشود  م

 با اطمینان بیشتری جھت ورود و خروج به بازار استفاده نمود.

 

 را بر روی سھام فملی مشاھده میکنید : Failure Swingدر تصویر زیر صدور سیگنال فروش از نوع 
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 پشوتن مشھوری نژادمولف :   دوره پیشرفته -جزوه آموزش تحلیل تکنیکال

در کنار یکدیگر استفاده کنند به گونه ای که یکی از آنھا  RSIبرخی از تحلیلگران ترجیح میدھند به جای یک اندیکاتور از دو اندیکاتور 

 ) را ایفا نماید.Slow(ُکند) و دیگری نقش اندیکاتور Fast(ُتندنقش اندیکاتور 

 

ال و روبه پایین دو اندیکاتور بعنوان سیگنال خرید و فروش استفاده رو به با کراسھمانطور که در تصویر فوق مشخص است میتوان از 

ه ایم بکار برد» سیستم معامالتی شامل دو میانگین متحرک با پریودھای متفاوت«نمود. باتوجه به اینکه قبال مشابه این روش را در 

میکنیم که مسلما سیگنالھای صادر شده با  لذا در اینجا ذکر توضیحات بیشتر ضروری به نظر نمیرسد و صرفا به ھمین حد اکتفا

، از سرعت و دقت باالتری برخوردارند. این روش بویژه برای افرادی که قصد نوسانگیری  RSIسیستم فوق نسبت به یک اندیکاتور منفرد 

 به شیوه کوتاه مدت را دارند کارایی مطلوبی خواھد داشت.

 

وط ھمچون خط -از الگوھای تکنیکال را  باید برایتان بگویم این است که این اندیکاتور میتواند بسیاری RSIآخرین نکته ای که درمورد 

بوضوح بر روی خودش به نمایش دربیاورد. بعنوان مثال در تصویر  -دوقله و دو دره و غیره الگوھای ،  ھای صعودی و نزولیروند، کانال

مشاھده کنید. درحالیکه قله ھای قیمت مطلقا با یکدیگر ھم راستا  RSIر روی اندیکاتور زیر میتوانید تشکیل یک خط روند نزولی را ب

 چیدهفرضی  بایکدیگر ھم راستا بوده و بر روی یک خط روند نزولیِ ھمگی نیستند اما کامال مشخص است که قله ھای اندیکاتور 

 م روندنزولی استفاده نمود.اتما ی برایمیتوان از شکسته شدن این خط روند بعنوان ھشدارشده اند. 
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  RSIتمرینهاي ویژه اندیکاتور 

 

 

  1 تمرین

 چه کاربردهایی دارد؟ RSIاندیکاتور  %50سطح  -اوال سوال : 

 درکنار سایر سطوح استاندارد رسم بشود؟ نیز %50 چگونه میتوان تنظیمات اندیکاتور را به گونه اي تغییر داد که سطح –ثانیا 

 

 

 

 

 2 تمرین

 RSIنمونه از سهم هایی را پیدا کنید که میتوانستیم با استفاده از سیستم معامالتی 5تاریخچه نمودارهاي بورس ایران را جستجو نمایید و 

 معامالت موفقی را بر روي آنها انجام بدهیم.

 

 

 

 

 3 تمرین

را بر روي یکدیگر و در پنجره اي یکسان ترسیم نمود؟ (راهنمایی: این کار در نرم افزارهاي مفیدتریدر و  RSIچگونه میتوان دو اندیکاتور 

 متاتریدر  به ترفند خاصی نیاز دارد ،  بر روي این موضوع تحقیق نموده و آنرا پیدا کنید)
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 ) Stochastic Oscillator(استوکاستیک  اندیکاتور

در روندھای صعودی تمایل دارد خودش را به سقف بازار  »قیمت«اندیکاتور استوکاستیک ، معتقد بود که آقای جورج سی.لین ، مبدع 

بعنوان مثال قبال دیده اید که  تمایل به نزدیک شدن به کف بازار را دارد.» قیمت«، ویا بالعکس در روندھای نزولی ھمواره نزدیک کند

اندیکاتور خود را برطبق آقای سی.لین  به ھمین جھتندل میچسبد ویا بالعکس. به سقف ک» قیمت«درکندلھای مارابوزوی صعودی، 

 فرمول زیر تعریف نمود :

 

 K%=  مقدار استوکاستیک  

  C=  قیمتِ بسته شدن بازار 

  H=  بیشترین قیمت طی یک دوره زمانی مشخص 

  L=  کمترین قیمت طی یک دوره زمانی مشخص 

 

 

کندل متوالی محاسبه میگردند. ھمچنین میتوان یک  nھمگی در یک دوره زمانی مشخص شامل  C,H,Lدر فرمول فوق مقادیر 

 ویا خط سگینال میگویند.  D% متغیراعمال نمود که به این میانگین متحرک اصطالحا  K% متغیرمیانگین متحرک ساده را بر روی 

 نمایش میدھیم. قرمز ) را با رنگ D%و خط سیگنال(آبی ) را با رنگ K%معموال اندیکاتور استوکاستیک(

 

 در تصیور زیر میتوانید اندیکاتور استوکاستیک را بھمراه خط سیگنال آن مشاھده بفرمایید:

 

 

سیگنالھای درصد تعریف میشوند. نحوه صدور  80و  20نواحی اشباع فروش و اشباع خرید برطبق توصیه مبدع اندیکاتور بر روی سطوح 

خرید و فروش نیز برمبنای تالقی استوکاستیک با خط سیگنال آن است به اینصورت که ھرگاه اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش قرار 

%داشته و سپس خط آبی رنگ( K)از خط قرمز رنگ (% D یا  سیگنال خرید) به سمت باال عبور نماید میگوییم یکBUY  صادر شده

آنرا درصورتیکه در باالی ناحیه اشباع خرید رخ داده باشد  خط سیگنالو  اندیکاتورقی به سمت پایین است. به ھمین ترتیب تال

 نامیم. می SELLیا  سیگنال فروشاصطالحا 

 میباشد. RSIسایر نکات و ویژگیھای اندیکاتور استوکاستیک کامال مشابه اندیکاتور 

%𝐾𝐾 =
𝐶𝐶 − 𝐿𝐿
𝐻𝐻 − 𝐿𝐿  × 100 
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 تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک :

 پارامتر اصلی بیشتر ندارد که عبارتند از : 3استوکاستیک صرفا اندیکاتور 

- % K Period  :متغیر دوره تناوب  ھمانطور که از اسم آن مشخص است این پارامتر%K  یا درواقع ھمان اندیکاتور

ود شاستوکاستیک را مشخص می نماید. ھرچقدر که این پارامتر بزرگتر انتخاب بشود میزان خطای اندیکاتور کمتر می

 اما درعوض تعداد سیگنال خرید و فروش کمتری نیز صادر میکند.

- %D Period :  متغیر این پارامتر نیز دوره تناوب%D  ھمان خط سیگنال استوکاستیک را مشخص میکند که درواقع

تا و نتیج است. ھرچقدر که این پارامتر بزرگتر انتخاب بشود فاصله میان خط قرمز رنگ از خط آبی رنگ بیشتر خواھد شد

 سیگنالھای اندیکاتور با تاخیر بیشتری صادر خواھند شد.

- Slowing :  این پارامتر باعث میشود شکل ظاھری اندیکاتور حالت نرم تر و مالیم تری پیدا کند. انتخاب مقادیر بزرگتر

 باعث حذف نویزھا و نوسانات شدید و کوتاه مدت اندیکاتور میگردد.

 

معموال  10،5،5میباشد. اما تجربه نشان میدھد که در بازار بورس ایران اعداد  5،3،3تنظیمات بصورت  مقادیر پیش فرش برای این

پاسخگویی بھتری دارند، با اینحال انتخاب بھترین اعداد مسلما برعھده خود تحلیلگر میباشد و ھرکس میتواند برطبق سلیقه و تجربه 

 شخصی خودش از اعداد متفاوتی استفاده نماید.

بلکه بھتر است آنرا در کنار یک اندیکاتور جانبی دیگر (مانند میانگین ھای  نماییداندیکاتور استوکاستیک نباید به تنھایی استفاده  از

متحرک) به کار برده و ابتدا جھت روند را با کمک اندیکاتور روندنما مشخص نمایید و سپس صرفا آن دسته از سیگنالھای استوکاستیک 

بعنوان مثال در تصویر زیر مشاھده میکنید  ید که با روند نشان داده شده توسط ابزار روندنما ھمخوانی داشته باشند. را معتبر بشمار

 ھمگی نادرست از آب درآمده اند:بوده اند روند جھتِ  خالفِ استوکاستیک که برکه سیگنالھای 
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 :  Popularسیستم معامالتی 

محبوب در بین بسیاری از معامله گران است به گونه ای که حتی در برخی از ین سیستم یکی از سیستم ھای معامالتی ا

 ) برای آن تدارک دیده اند. Templateافزارھای معامالتی (مانند متاتریدر و مفیدتریدر وغیره) یک تمپلیت ویژه را ( نرم

 

 از سه اندیکاتور مجزا بصورت زیر تعریف میگردد : Popularسیستم معامالتی 

نقش ابزار روندنما را ایفا میکند و تحلیلگر باید ابتدا با استفاده این اندیکاتور  ) :Emaور میانگین متحرک(اندیکات -

 از این ابزار، جھت روند را در تایم فریمھای بلندمدت تعیین نماید.

این اندیکاتور نقش ابزار ماشه چکانی را داشته و جھت صدور  ) :Stochasticاندیکاتور استوکاستیک( -

 بکار میرود.در تایم فریم ھای پایینتر سیگنالھای خرید و فروش 

این اندیکاتور نقش ابزار قدرت سنج را داشته و جھت تشخیص میزان  ) :RSIاندیکاتور شاخص قدرت نسبی( -

سایر مواقعی که قدرت بازار درحال کاھش است جلوگیری  یاقدرت بازار بکار میرود تا از ورود در انتھای روند و

 به عمل آورد. 

 

 در تصویر زیر میتوانید نمایی کلی از این سیستم را مشاھده بفرمایید :

 

 

  1 تمرین

از اندیکاتور  موقعیت مناسب را پیدا کنید که میتوانستیم با استفاده 5تاریخچه سهم هاي مختلف را در بورس ایران جستجو نموده و حداقل 

 استوکاستیک معامالت موفقی را بر روي آنها انجام بدهیم.

 

 

  2 تمرین

 ) اعمال نمود؟!RSIچگونه میتوان یک میانگین متحرك را بر روي یک اندیکاتور دیگر (مثال سوال : 
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 ) MACD(مکدي  اندیکاتور

ھمگرایی و «یا بعبارت دیگر ا Moving Average Convergence/Divergenceمخفف عبارت نسبتا طوالنی  MACD نام اندیکاتور

از مشھورترین تحلیگران و نظریه پردازان بیل ویلیامز  دکتر توسط آقاینخستین بار این اندیکاتور  .ستا »واگرایی میانگین ھای متحرک

ند و ُکند با پریودھای تحرک تُ ھای معامالتی شامل دومیانگین مفه طراحی این اندیکاتور به سیستمفلساست.  شده معاصر ابداع

سعی میکردیم فاصله دو میانگین متحرک از یکدیگر را بعنوان نمادی برای قدرت  آنجادر که دارید؟!) میگردد(آیا آنرا بخاطر متفاوت بر

به اینصورت که ھرگاه میانگینھای متحرک درحال دور شدن از یکدیگر باشند به معنی آن است که قدرت بازار درحال  .تصور نماییمبازار 

 . خواھد بود افولکه قدرت بازار رو به  ویا برعکس ھرگاه فاصله میانگینھا درحال کاھش باشد به معنی آن است ،افزایش است

درت عنوان معیاری برای تشخیص میزان قگر را بنسبت به یکدیاین دو میانگین متحرک  »ییھمگرا«یا  »واگرایی«میزان بنابراین میتوان 

 را بصورت زیر تعریف نماید : MACDروند جاری درنظر گرفت. این ایده موجب شد که دکتر بیل ویلیامز اندیکاتور 

 

مت ترسیم میگردد. باتوجه به اینکه طول ھریک بصورت یک ھیستوگرام (نمودار میله ای) در زیرنمودار قی MACDیا  مکدیاندیکاتور 

صفردو میانگین متحرک از یکدیگر است بنابراین انتظار داریم که بین درواقع نشانگر فاصله  مکدیاز میله ھای  ط  کاتور مکدی اندی نقا

 نقاطی را نمایش میدھند کهقله ھا و دره ھای مکدی طبیعتا دو میانگین متحرک با یکدیگر باشند. ھمچنین  تالقیمتناظر با نقاط 

 فاصله بین دو میانگین متحرک درآنجا به بیشترین مقدار خود رسیده باشد.
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باشد به معنی آن  مثبتعالمت جبری مکدی نیز جھت روند بازار را تعیین خواھد نمود به اینصورت که ھرگاه عالمت جبری مکدی 

 است.روند نزولی باشد به معنی آن است که نفی مھرگاه عالمت جبری مکدی  بوده ویا روند صعودیاست که 

 MACDپارامترها و تنظیمات اندیکاتور 
که دارای پریودھای متفاوتی  تعریف میگردد Emaھمانطور که گفتیم اندیکاتور مکدی بصورت فاصله میان دو میانگین متحرک از نوع 

 صورت زیر باشند :پارامترھای اصلی این اندیکاتور به . بنابراین طبیعی است که ھستند

- Fast EMA  :.این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تُند با دوره تناوب کوچکتر را تعیین میکند 

- Slow EMA : .این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند با دوره تناوب بزرگتر را تعیین میکند 

- MACD SMA :  دوره تناوب خط سیگنال مکدی که عبارت است از یک میانگین متحرک ساده که بر روی

 مقادیر اندیکاتور مکدی اعمال میگردد.

 

 تعیین میگردند و تقریبا اکثر تحلیلگران از ھمین مقادیر استفاده میکنند. 12،26،9معموال بصورت پیش فرض پارامترھای مکدی بصورت 

نماید و ھریک از قله ھا و دره ھای مکدی میتوانند ھر مقدار ی بینھایت را اختیار کلیه مقادیر بین مثبت تا منفمیتوند اندیکاتور مکدی 

به ھمین دلیل اندیکاتور مکدی شد و دلخواھی داشته باشند بنابراین نمی توان ھیچ سقف و کف خاصی را برای این اندیکاتور متصور

 یای قبلمیله ھاندازه با در مقایسه صرفا باید  ھریک از میله ھای آن نیزو  تور نسبی استیک اندیکاتور مطلق نیست بلکه یک اندیکا

 مورد بررسی قرار بگیرند.

 استفاده از مکدی بعنوان سیگنال خروج :

ھرگاه طول میله ھای مکدی نسبت به یکدیگر درحال کاھش باشند به معنی آن است که قدرت بازار رو به کاھش بوده و بنابراین 

 استفاده کنیم: ھشدار عدم ورود به بازارویا بعنوان  سیگنال خروج از بازارمیتوانیم از آن بعنوان 
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 خط سیگنال مکدي :
اعمال  MACDتعریف میشود که بر روی مقدار  SMAھمانطور که در باال گفتیم خط سیگنال مکدی بصورت یک میانگین متحرک از نوع 

 خط یا خطچین قرمز رنگ نمایش میدھیم: شده باشد. معموال خط سیگنال را با

 

 
 سیگنال خرید و فروش مکدي :

ھرگاه میله ھای تعریف میگردند. به اینصورت که  خط سیگنالبا  میله ھای مکدیبرمبنای تالقی  MACDسیگنالھای خرید و فروش 

ک د میگوییم ینقطع کن به سمت باالا غییر جھت داده و خط سیگنال رمکدی یک دره بزرگ و واضح در زیر خط صفر بسازند و سپس ت

ترتیب درصورتیکه میله ھای مکدی یک قله واضح در باالی خط صفر بسازند و صادر شده است. به ھمین  BUYیا  خرید سیگنال

 صادر گشته است. SELLیا  فروشبروند میگوییم یک سیگنال  به زیر خط سیگنالسپس با خط سیگنال تالقی نموده و 

صادر مینماید.  نوسانیو  Rangeنیز مانند تمامی اسیالتورھای دیگر ھمواره بھترین سیگنالھای خود را در بازارھای  اندیکاتور مکدی

 ھمچنین در مورد مکدی نیز باید ھمیشه از سیگنالھایی که برخالِف جھت رونِد بلندمدت بازار صادر میگردند چشم پوشی نماییم.

 

 سیستم معامالتی مکدي :
 ) مشخص میکنیم، به این منظور از عالمت جبری مکدی برای تشخص روند کمک میگیریمH1روند را در تایم فریم یکساعته(ابتدا جھت 
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مکدی اقدام به ورود به بازار میکنیم. دقت  SELLو   BUY) میرویم و با استفاده از سیگنالھای M15سپس به تایم فریم پانزده دقیقه(

ه باید صرفا آندسته از سیگنالھای اندیکاتور را برای ورود به بازار استفاده کنیم که ھمسوی با روندبلندمدت کنید در تایم فریم پانزده دقیق

 پوشی قرار بگیرند. ھستند باید بطور کامل مورد چشم  H1باشند، و کلیه سیگنالھایی مکدی که برخالِف جھت روند  H1در تایم فریم 

 

برای خروج از بازار استفاده میکنیم.  M5) میرویم و از سیگنالھای M5فریم یک درجه پایینتر (یعنی سرانجام برای خروج از بازار به تایم 

موجب حفظ شدن بخش عمده ای از سود  M15 نسبت به M5 مزیت این روش در آن است که خروج از بازار برمبنای سیگنالھای

 معامالت میگردد.

 

طراحی (بازار فارکس) له گران خارجی و جھت استفاده در بازار بورس بین الملل البته سیستم معامالتی مکدی در اصل توسط معام

 ، بصورت زیر در بورس ایران نیز بکار ببریم :جزیی شده است اما میتوانیم آنرا با اندکی تغییرات

 

 بازار بورس ایران بازار فارکس سیستم معامالتی مکدی

 𝐻𝐻1 𝐷𝐷1 تشخیص روند

 𝑀𝑀15 𝐻𝐻1 بازارتشخیص نقطه ورود به 

 𝑀𝑀5 𝑀𝑀15 تشخیص نقطه خروج از بازار
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 )Divergence(واگرایی 
اگر در انتھای یک روندصعودی شاھد تشکیل دو قله متوالی بر روی نمودار قیمت باشیم که طبیعتا قله دوم باالتر از قله اول تشکیل 

ین تر از قله اول قرار گرفته باشد، درآنصورت اصطالحا شده است، اما قله ھای متناظر مکدی به گونه ای باشند که قله دوم پای

 بر روی اندیکاتور مکدی تشکیل شده است.  Divergence یا واگراییمیگوییم یک 

 

وقوع واگرایی به معنی آن است که قدرت بازار درحال کاھش بوده و احتماال در اواخر عمر یک روند قرار داریم. بنابراین از واگرایی 

 استفاده نمود. به بازار عدم ورودھشدار ویا  سیگنال خروج از بازارمیتوان بعنوان 

 

 : نکته  

 زار برخالف جھت روند جاری استفاده نمود!ورود به با برایدقت کنید که ھرگز نباید از واگرایی 

 

مشاھده نمود و در ھر دو حالت نشانه  دره ھابر روی  نزولی، و در روندھای  قله ھابر روی  صعودیواگرایی را میتوان در روندھای 

 د.و حتی احتمال معکوس شدن آن میباشاتمام احتمالی عمر روندجاری 
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قله ھا(یا دره ھای) مکدی بیشتر باشد میزان قدرت و اعتبار واگرایی نیز ارتفاع عمودی  ھنگام وقوع واگرایی ھرچقدر که اختالف

 بیشتر خواھد بود.

 

 یگردقله ھا(یا دره ھای) مکدی نیز نباید بیش از حد زیاد بشود وگرنه اعتبار واگرایی از بین خواھد رفت. بعبارت فاصله افقی ھمچنین 

ده رسیصفر اندازه مکدی به باید بین ھر دو قله متوالی مکدی حداقل یکبار  )یک روندصعودی در(بعنوان مثال ھنگام وقوع واگرایی 

دی بین دوقله متوالی مکفاصله  یک دره کوچک را در بین دو قله مذکور تشکیل داده باشد. ازطرف دیگر نبایدمکدی باشد، ویا ترجیحا 

 دو قله اصلی قرار بگیرند.در میان تعداد چندین قله و دره کوچک آنقدر زیاد بشود که 

 

 

 

تشخیص داده شده است زیرا اندازه مکدی در بین دو قله(یا در بین دو دره) باید حداقل اشتباه بعنوان مثال در تصویر زیر واگرایی به 

 برسد :صفر یکبار به 
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و سرشانه معکوس باید حتما شاھد وقوع  مستقیم دو قله، دو دره، سروشانه مانند الگوی الگوھای بازگشتیدر تمامی  نکته :

 بعنوان مثال در تصویر زیر تشکیل واگرایی را بر روی الگوی دوقله مشاھده میکنید: واگرایی بر روی اندیکاتور مکدی باشیم. یک

 

 

 

 داشته باشد.وجود » شانه چپ«و » سر«بین  واگراییباید ھمواره یک  سروشانه معکوس وسروشانه مستقیم در الگوھای  نکته :

» شانه چپ«و » شانه راست«مکدی بین  عالمت جبریحتما باید  معکوسسروشانه و  سروشانه مستقیمالگوھای  در  نکته :

 تغییرفاز بدھد.
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 :نقض شدن واگرایی 
دقیقا چه وقت به اتمام میرسد باید به روش زیر  واگراییمدت زمان عمر نسبتا محدودی دارد. برای آنکه بدانیم عمر یک  واگراییھر 

 عمل نماییم:

 در ھمان راستارا بر روی دو قله (یا دو دره) مکدی که واگرایی را تشکیل داده اند رسم میکنیم. سپس این خط را  خط راستابتدا یک 

ه ھای مکدی (یا خط سیگنال آن) با یکی از میله ھای مکدی تالقی نماید. ھرگاه میل الخره باامتداد میدھیم تا زمانیکه با

و به محل تالقی  نقض شده استاصطالحا میگوییم واگرایی مذکور تالقی نماید اتصال دھنده قله ھا یا دره ھای مکدی  خطِ امتداد

 میگوییم.  »شکستِ واگرایی نقطه«خط مذکور با میله ھای مکدی 

 

دیگر الزم نیست به پایان رسیده است و  آن است که عمر واگرایی به معنی شدن واگرایی FAILیا اصطالحا  نقض شدن واگرایی

 نگران احتمال تغییر جھت روند بازار باشیم. 

ا محسوب میگردد، ام )اتمام روندیا بعبارت بھتر یک سیگنال ( بازگشتیبه خودی خودش یک سیگنال  واگراییھمانطور که میدانید 

بسیار قدرتمندی خواھد شد که موجب  ادامه دھندهتبدیل به سیگنال ورت درآنص )FAIL(بشود نقضدرصورتیکه یک واگرایی 

گران  ز معاملهشدن واگرایی بقدری سیگنال معتبری است که حتی بسیاری ا نقضروند جاری در ھمان جھت خواھد شد.  یافتنِ  ادامه

ھنگام بفوق مشاھده میکنید که معامله گر صویر در ت .میکنندنیز استفاده  )ھمسوی با روندجاری( ورود به بازاراز آن بعنوان سیگنال 

 ) نموده است.Buy، اقدام به معامله خرید(نقض شدن واگرایی 

ھمگی  و غیره CCI ،MFI ،ADX، استوکاستیک، RSIنیست بلکه سایر اندیکاتورھا نیز مانند  مکدیصرفا مربوط به اندیکاتور  واگرایی

و سپس نقض شدن آنرا  RSIرا بر روی  واگراییرا به نمایش بگذارند. بعنوان مثال در تصویر زیر وقوع  واگراییمیتوانند به انحاء مختلف 

 که تولید یک سیگنال خرید نموده است مشاھده میکنید:
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 سایر اندیکاتورهاي تکمیلی 

 )Parabolic SARاندیکاتور پارابولیک سار (

دارد. زمانی که به چارت الصاق می شود نقاطی بوجود می آید که در روند صعودی این این اندیکاتور بیشتر برای خروج از بازار کاربرد 

 نقاط زیر کندلھا قرار میگیرند و در روند نزولی باالی کندلھا قرار میگیرند.

رخورد کند باید این نقاط در واقع حد ضرر را در آن لحظه نشان می دھند مثال در یک روند صعودی اگر قیمت نزول کرده و با اندیکاتور ب

 از معامله خارج شد.

مالحظه میکنید که فاصله نقاط مشخص کرده ایم. با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار در تصویر زیر جھت روند صعودی و نزولی را 

وند ھرچقدر که قدرت رآغاز میگردد در ابتدا فاصله این نقاط اندک است اما به تدریج روند از یکدیگر ثابت نیست بلکه ھنگامیکه یک 

 افزایش میابد فاصله این نقاط از یکدیگر نیز بیشتر میشود. بعبارت بھتر فاصله نقاط ازھمدیگر نشانه ای برای میزان قدرت بازار میباشد.

 

ن آ از پایین کندل به باالی پارابولیک خروج در روند صعودی ھنگامی صادر می شود که نقطه رسم شده توسط اندیکاتور سیگنال

به ھمین ترتیب در روندنزولی نیز ھنگامیکه اندیکاتور از باالی کندلھا به پایین آنھا جھش نماید به معنی سیگنال  منتقل می گردد.

 خروج خواھد بود.

لحظه خروج از بازار و نقطه انتھای روندصعودی را مشخص  Bت و نقطه نشانگر لحظه آغاز روندصعودی اس Aنقطه  زیر،در تصویر 

بلکه مھمترین کاربرد آن خروج از بازار و بویژه انتخاب حدضرر لحظه استفاده نمی شود  بازاربرای ورود به از این اندیکاتور معموال  د.میکن

 ای و کوچک کردن حدضرر بصورت کندل به کندل میباشد.
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 )Average True Range )ATR اندیکاتور

بازار  متوسط طول کندلھا را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه میکند. باتوجه به اینکه طول کندلھا معموال متناظر با قدرتاین اندیکاتور 

میتواند بعنوان یک ابزار قدرت سنج و برای تشخیص میزان قدرت روند جاری مورد  ATRو سرعت حرکت قیمت است بنابراین اندیکاتور 

میتوان به محاسبه متوسط حرکت روزانه قیمت برای یک زوج ارز یا سھام  ATRاربردھای رایج اندیکاتور استفاده قرار بگیرد. از سایر ک

 خاص (تلورانس حرکت روزانه) نام برد. 
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 ) Fibonacci Theory(ظریه فیبوناچی ن

میالدی  12است که در قرن مشھور ایتالیایی ریاضی دان و دانشمند  فیبوناچیلئوناردو 

زندگی میکرده است. از این دانشمند فعالیتھای گسترده ای در زمینه ریاضیات کاربردی 

معرفی سیستم اعداد اعشاری به جا مانده است که بعنوان مثال یکی از مھمترین آنھا 

 است. بوده اعداد رومی سیستم به جای 

ای از اعداد  به سبب تعریف مجموعهی که امروزه او را میشناسیم اما مھمترین دلیل

 مشھور میباشند. دنباله فیبوناچییا سری فیبوناچی  بناماست که 

مختلف پیدا کرده است و بعنوان علوم اھمیت ویژه ای در بسیاری از فیبوناچی  سری

اقتصاد، نجوم ، زیست شناسی ، مثال در عرصه ھای گوناگونی ھمچون علم 

ه کررات مورد استفاده بغیره حتی ھنر و نقاشی و ھواشناسی ، ژنتیک ، کشاورژی و 

  قرار میگیرد.

باز کرده است و امروزه اکثر تحلیلگران تکنیکال از نظریه جای خودش را فیبوناچی در عرصه تحلیل بازار نیز  سریمدتی است که 

ه میکند نام میبرند. در ادامه ب و پشت پرده رفتار قیمت را بخوبی توصیفمترین نظریه ھایی که ماھیت فیبوناچی بعنوان یکی از مھ

 معرفی دنباله فیبوناچی و سپس ذکر ارتباط آن با تحلیل تکنیکال می پردازیم.

 

 

 دنباله فیبوناچی :

دو عدد برابربا عدد سوم میشود. به عبارت دیگر به مجموعه ای از اعداد میگویند که جمع ھر  سری فیبوناچییا  فیبوناچیدنباله 

ھریک از اعداد این دنباله از مجموع دو عدد قبل از خودش بدست آمده است. (البته به شرط آنکه دو رقم نخست ھردو مساوی و 

 فرض بشوند) 1برابر 

 

 

 

 

 را میدھند : سری فیبوناچیبعنوان مثال مجموعه اعداد متوالی زیر تشکیل یک 

 

 

 

ت مرا بریکدیگر تقسیم نماییم حاصل قس از این مجموعهیکی از ویژگیھای مھم اعداد فیبوناچی این است که اگر ھر دو عدد متوالی 

 دقت بیشتری خواھد داشت. بشوند نتیجه نیزبزرگتر انتخاب  مذکورو ھرچقدر دو عدد  خواھد شد 1.618عددی نزدیک به 
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 و امواج اصالحی : ایمپالسیوامواج 
ای  عهمجمو در قالب و ییک مسیر زیگزاگحرکت خود را در بلکه  نیستمیدانیم حرکت قیمت در بازار بصورت یک خط راست و مستقیم 

مجموعه ای از حرکات رفت و برگشتی قیمت را درطول یک روندصعودی  زیر،انجام میدھد. بعنوان مثال تصویر رفت و برگشتی حرکات  از

ست قرار داده شده اصعودی مقایسه نمود. فرض کنید فنری در پایین یک پلکان  »فنر«ت قیمت را با یک انمایش میدھد. میتوان حرک

 را کامال فشرده و متراکم نماییمو سپس این فنر 

و ھنگامیکه به اوج فشردگی خودش رسید ناگھان 

ضامن فنر را رھا سازیم تا فنر تحت تاثیر انرژی 

که درون آن انباشته شده است به  یپتانسیل

اندازه یک پله به سمت باال جھش نماید. سپس 

و ھمین  ودهمجددا شروع به متراکم نمودن فنر نم

توالی فشردگی ، جھش ، فشردگی ، جھش ، ... 

را تا زمان دستیابی قیمت به تارگت نھایی خودش 

قیمت در بازار نیز درواقع نوع رفتار ادامه بدھیم. 

ابه ھمین ماجرا است. به اینصورت که کامال مش

اصلی بازار صورت ھمسو با روند ی کهحرکتھای

مان فشردگی مشابه ھانجام میشوند برخالف جھت روند  ی کهدرواقع مشابه جھش فنر به سمت باال ھستند و حرکتھای میپذیرند

قدر کافی تجدید قوا نموده و انرژی الزم را جھت . ھربار که فنر قیمت متراکم میگردد موجب میشود تا قیمت به فنر ھستند و تراکم

 آغاز جھش صعودی بعدی پیدا  بکند.

 

 وبنابراین حرکت قیمت در بازار درقالب مجموعه ای از امواج رفت و برگشتی انجام میپذیرد که نیمی از آنھا ھمسو با رونداصلی بازار 

ا روند اصلی بازار ھستند ه ھمسو بک آن دسته از امواج. به میباشندنیمی دیگر برخالف جھت روند 

بر خالف جھت روند اصلی امواجی که میگوییم. و به  »پیش رو«) یا Impulsive( ایمپالسیو امواج اصطالحا

 میگوییم.  Correctiveیا   Retracementیا اصالحی امواج ھستند

قیمت ، و برعکس ھنگامیکه حرکت میکند به تدریج انرژی خودش را از دست میدھد اصلی بازار با روند  ھنگامیکه قیمت ھمسو

ھنگامیکه به انتھای فازاصالحی  .برخالف جھت رونداصلی بازار حرکت میکند به تدریج انرژی از دست رفته خود را مجددا بدست میاورد

ماید. به ھمین سبب به حرکات اصالحی خود را آغاز نحرکت تا فاز بعدی  شده استآماده  میرسیم قیمت بطور کامل

 نیز میگوییم. فاز استراحتویا  قیمت تثبیت فاز اصطالحا

 

اصلی بازار باشند خالف جھت روند ی که برو در ھردوحالت به حرکات ،فرقی نمیکند که آیا روند بازار بصورت صعودی باشد یا نزولی

کلیه بنابراین است  »نزولی«بصورت امواج اصالحی میگوییم. بعنوان مثال در تصویر زیر باتوجه به اینکه رونداصلی بازار 

 را ایفا می نمایند: Correctiveا نقش امواج اصالحی ی »صعودی« حرکات
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 کاربرد فیبوناچی در بازار:
 کند.نزول  Cباشد، و سپس شروع به استراحت نموده و تا نقطه  رفته Bبه نقطه  Aفرض کنید قیمت در یک روندصعودی از نقطه 

 صعود نماید.  Dسپس جھش صعودی بعدی خود را آغاز نموده و تا نقطه 

؟ را پیش بینی نماییم BCیم نقطه پایان احتمالی فاز اصالحی میتوان Bو  Aحاال سوال این است که آیا درصورت دراختیار داشتن نقاط 

 را پیش بینی کنیم؟  Cمیتوانیم موقعیت احتمالی نقطه قرار داشته باشیم آیا  BCموج  یعنی اگر در اوایل

قرار داشته باشیم ، آیا  CDدر اوایل موج ته باشیم ، یعنی اگر را در اختیار داش Cو  Bو  Aھمچنین سوال دوم این است که اگر نقاط 

 را پیش بینی کنیم؟ CDراھی وجود دارد که بتوانیم نقطه پایان احتمالی موج 

 

 ابزاری بنام ابزار فیبوناچی میتوان نقاطبا استفاده از لگران تکنیکال معتقدند ھردو سوال فوق مثبت است، و تحلی خوشبختانه پاسخ

 فوق را با تقریب نسبتا خوبی پیش بینی نمود! ذیال روش این کار را خدمت تان آموزش خواھیم داد.

 

 

 

 معرفی ابزار فیبوناچی :
 ابزار فیبوناچی که امروز مورد استفاده عموم تحلیلگران قرار میگیرد شامل سطوح زیر میباشد :

 

را بر روی دو انتھای موج  %100و  %0و نحوه قرار دادن آن به اینصورت است که نقاط سطوح فیبوناچی برحسب درصد بیان میگردند 

AB اند به ترتیب انتھای موج اصالحی قرار میدھیم و سپس ھریک از سایر سطوح فیبوناچی میتوBC  ویا انتھای جھش ثانویه قیمت

CD  مجاورت قیمت به ھریک  و نمایدمیایفا ک سطح حمایت/مقاومت را سطوح فیبوناچی نقش یھریک از را پیش بینی نماید. درواقع

 از این سطوح ممکن است موجب توقف قیمت ویا حتی معکوس شدن جھت حرکت آن بشود. 

 

 Fibonacci Retracementیا ریتریسمنت فیبوناچی ند اصطالحا سطوح قرار دار %100تا  %0 از سطوح فیبوناچی که بین هدستبه آن 

واقع اند اصطالحا  %100باالتر از سطوحی که به یباشد. م BCاین سطوح جھت پیش بینی پایان موج اصالحی کاربرد اصلی میگوییم. 

ثانویه قیمت ، یعنی  نیز جھت پیش بینی انتھای جھشمیگوییم. این سطوح  Fibonacci Extensionیا بسط یافته فیبوناچی سطوح 

 ، مورد استفاده قرار میگیرند. CDانتھای موج 
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 تقارن ابزار فیبوناچی :
ن سطوح دوبه قرار دارند مراجعه کنید مالحظه میکنید که ای 100تا  0ابزار فیبوناچی یک ابزار متقارن است و اگر به سطوحی که بین 

ا چه بدو بایکدیگر متقارن ھستند. بنابراین ھنگام قرار دادن این ابزار بر روی نمودار تفاوتی نمی کند که آیا دو انتھای ابزار فیبوناچی را 

قرار بدھیم. اگرچه معموال در بین تحلیلگران بدینصورت مرسوم شده است که ھنگامیکه قصد  ABترتیبی بر روی دو انتھای موج 

قرار میدھند،  Bرا بر روی نقطه  %0را دارند ، نقطه  BCستفاده از سطوح ریتریسمنت فیبوناچی و پیش بینی انتھای موج اصالحی ا

وبرعکس ھنگامیکه قصد 

استفاده از سطوح بسط یافته 

فیبو و پیش بینی انتھای موج 

CD  را دارند ، ابزار فیبوناچی را

به گونه ای بر روی نمودار قرار 

بر  %100که سطح  میدھند

الصاق گردد. اما  Bروی نقطه 

ھمانطور که گفتیم ابزار 

فیبوناچی یک ابزار کامال متقارن 

است و بنابراین قاعده فوق 

ا یک عرف رایج میباشد و صرف

تفاوتی در نوع تحلیل ایجاد 

 نخواھد کرد.

 

 

 

 مثالی از نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی :

یک سیگنال خرید داده اند. در آنصورت آیا چه تارگتی را میتوان برای این معامله  Cفرض کنید در نمودار مقابل، اندیکاتورھا در نقطه 

 پیش بینی نمود؟

قرار بدھیم. در  »موج اولیه«یعنی بر روی دو انتھای  Bو  Aھمانطور که مالحظه میکنید باید ابتدا یک ابزار فیبوناچی را بر روی نقاط 

فیبو تشکیل  76.4خواھد شد که ھمانطور که مالحظه میشود در حوالی سطح  »فاز اصالحی«معادل آخرین نقطه از  Cاینصورت نقطه 

نیز  CDشده است. موج 

قیمت » جھش ثانویه«

است که میتوانیم از 

ویا  %131.8سطوح 

فیبوناچی  161.8%

بعنوان موقعیت احتمالی 

ببریم.  نام Dتشکیل نقطه 

ھمانطور که مشاھده 

میشود در واقعیت نیز 

قیمت پس از رسیدن به 

فیبو متوقف  161.8سطح 

گشته است و بنابراین 

پیش بینی ما با تقریب 

نسبتا خوبی درست از آب 

  درآمده است.
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 فیبوناچی و قدرت امواج :
ز ندارند لذا حداکثر تا سطوح اول یا دوم فیبو بیشتر امواج قوی معموال ھنگامیکه وارد فاز استراحت میشوند به اصالح چندانی نیا

بازگشت نمیکنند و بالفاصله ادامه مسیر اصلی خود را از سر میگیرند. این امواج معموال در جھش ثانویه خود نیز حداقل تا سطح 

اما امواج ضعیف معموال به استراحت زیادی نیاز دارند و ممکن است در فاز استراحت به اندازه  فیبو پیش خواھند رفت. 161.8%

از مسیر رفته خود را مجددا بازگشت  3/2چندین سطح فیبو مجددا به عقب برگردند. امواج ضعیف معموال در فاز استراحت بیش از 

یند در جھش ثانویه خودشان نیز معموال نمی توانند بیشتر از سطح میکنند. این امواج که اغلب در اواخر عمر یک روند بوجود میا

 به جلو بروند.  131.8%

 

 

 :از فیبوناچی و قدرت امواجمثال 

یک سیگنال  Cرا نمایش میدھد. فرض کنید اندیکاتورھا در نقطه  (واتی)شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوندتصویر زیر نمودار سھام 

 صورت چه آینده ای را برای سھم پیش بینی میکنید؟خرید داده اند. آیا در این

 

ابتدا باید یک ابزار فیبوناچی را بر روی 

قرار بدھیم. ھمانطور که  Bو  Aنقاط 

مالحظه میشود فاز استراحت درحوالی 

به پایان رسیده است  61.8سطح 

بنابراین با یک موج قوی مواجه ھستیم 

که احتماال در صعود بعدی خودش 

پیش خواھد  161.8طح حداقل تا س

 رفت. 

ھمانطور که مشاھده میکنید آینده 

نمودار نیز صحت این پیش بینی را 

 بوضوح تایید کرده است.
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 AB=CDالگوي هارمونیک 

دقیقا نیز و سپس در جھش بعدی کند اصالح  %50استراحت دقیقا تا سطح در فاز این الگو حالت خاصی را نشان میدھد که قیمت 

 بایکدیگر مساوی میشوند لذا اصطالحا به آن CDو  AB موجھایاندازه  یحالت چنینرود. باتوجه به اینکه در پیش ب %150تا سطح 

رمونیک   میگویند. AB=CDالگوی ھا

 

 استفاده میکنند. صعودی یا نزولیمعموال معامله گران در بازار فارکس از این الگو جھت سوار شدن بر روی آخرین قله و دره از یک روند

 Buy Limitدره متوالی را مشاھده کنند اقدام به ثبت سفارش از نوع یک قله و به اینصورت که بعنوان مثال در یک روندصعودی، ھرگاه 

ز برای حدسود نیمنتظر میمانند تا درصورت بازگشت احتمالی قیمت تا این نقطه ، وارد بازار بشوند. فیبوناچی نموده و  %50در نقطه 

ان در وعکس این کار را نیز میت ناچی استفاده میکنند که درواقع ھم اندازه با فاصله قله و دره از یکدیگر میگردد.وفیب %150از سطح 

 انجام داد. Sell Limitاز نوع  روند نزولی و برای معامله گری

 

باید بایکدیگر مساوی باشد، و لزومی ندارد که این دو موج  CDو  ABصرفا اندازه عمودی امواج  AB=CDدر الگوی ھارمونیک  نکته :

نیز دقیقا مشابه باھمدیگر باشند. بعنوان مثال در تصویر زیر ھر دو الگوی نشان داده شده در  »تعداد کندل تشکیل دھنده«به لحاظ 

 محسوب میشوند : AB=CDسمت چپ و راست ھردو از نوع ھارمونیک 
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 : يو اندیکاتور مکد فیبوناچی
معموال یکی از مھمترین مشکالت نوآموزان به ھنگام استفاده از ابزار فیبوناچی این است که نمیدانند آیا باید دو انتھای این ابزار را 

 یبر روی نمودار قرار بدھند؟! پاسخ این است که باید دو انتھای ابزار فیبوناچی را بر روی دو سر یکواقع دقیقا بر روی کدام دو نقطه 

صلی و بویژه تفکیک آنھا از ممکن است چشمان یک نوآموز ھنوز عادت به پیدا کردن امواج ااما  .قرار بدھیدامواج اصلی بازار از 

 کمک بگیرید:در این صورت میتوانید از اندیکاتور مکدی و عالمت جبری آن  .فرعی نکرده باشد امواج

 

اندیکاتور مکدی ، قله ھا و دره ھای اصلی در نمودار را تشخیص داده و  عالمت جبری سعی کرده ایم با استفاده از فوقدر تصویر 

 : میکنیماستفاده زیر . برای تشخیص قله ھا و دره ھای اصلی از قاعده کنیممسیر اصلی قیمت را رسم 

 

 قاعده تشخیص قله ھا و دره ھای اصلی در یک نمودار با استفاده از عالمت جبری مکدی

ر د ترتیب ھمینمیباشد. به  »قله اصلی«باالترین قله درواقع یک  ،جبری مکدی مثبت استالمت ناحیه ای که عدر 

 خواھد بود.» دره اصلی«یک ترین دره معادل با  پایین ،ای که عالمت جبری مکدی منفی استناحیه 

 

دره ھای اصلی را اصطالحا ا و قله ھ( ه سادگی تشخیص بدھیمبمیتوانیم قله ھا و دره ھای اصلی در یک نمودار را  با این روش

بنابراین با ھا و دره ھا درواقع یکی از امواج اصلی بازار را نشان میدھد و  ھریک از این قله )نیز مینامند »ماژور«ھا و دره ھای  قله

 ترسیم نماییم.اصلی قیمت را نیز  به یکدیگر میتوانیم مسیرآنھا اتصال 

 مواجبا ااصلی بازار قرار بدھیم ، میتوانیم مشاھده کنیم که بین ھریک از امواج دره متوالی  قله و حال اگر ابزار فیبوناچی را بر روی ھر

 قبل و بعد از خودش معموال یکی از نسبت ھای فیبوناچی برقرار میباشد.
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 مقاومت :-استفاده از فیبوناچی برای تعیین سطوح حمایت مثال :
و صدور سیگنال فروش توسط  شته باشیمقرار دا Aدرحوالی نقطه کنید فرض تصویر زیر نمودار بھای جھانی طال را نمایش میدھد. 

ببریم. آیا کدام سطوح میتوانند بعنوان سطوح حمایت اصلی در بازار باعث شده پی به آغاز فاز اصالحی در این نقطه مکدی اندیکاتور 

 قیمت بشوند؟بیشتر ریزش و مانع از نمودار ایفای نقش نموده 

 

 ابتدا با استفاده از عالمت جبری اندیکاتور مکدی دو انتھای موج اصلی در نمودار را پیدا میکنیم و ابزار فیبوناچی را بر روی دوسر این

جلوی ریزش قیمت را ھریک از سطوح ریترسمنت فیبوناچی میتوانند بعنوان یک سطح حمایت عمل نموده و  اکنونموج قرار میدھیم. 

اھند خواصلی نمودار ت حمایپیشنھادی ما بعنوان سطوح دالر به ترتیب سطوح  1285.20و  1296.40و  1310.0بگیرند. بنابراین سطوح 

کاتور که پایین تر از اندی یھرچند که طبیعتا آن دسته از سطوح د.ند نقطه پایان فاز اصالحی قیمت را رقم بزننو ھریک از آنھا میتوان بود

 در این مورد درمثال بعدی توضیح بیشتری خواھیم داد. خواھند بود.میانگین متحرک قرار گرفته اند از درجه مطلوبیت کمتری برخوردار 

 
 حذف سطوح اضافی فیبوناچی : مثال :

م. آیا کدامیک از سطوح فیبو به این منظور فرض کنید در تصویر زیر میخواھیم یک سفارش خرید در اواخر فاز اصالحی انجام بدھی

 خواھند بود؟ تر مناسب

 

از تصویر فوق) ھردو برای خرید مناسب میباشند، اما سطوح چھارم و  61.8و  76.4سطوح اول و دوم فیبوناچی (یعنی سطح 

اگر یک موج بیش از دوسوم از از تصویر فوق) ھیچکدام برای خرید مناسب نیستند زیرا میدانیم  23.6و  38.2(یعنی سطوح  پنجم
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است و  گشتهروند واقع ستیم که احتماال در اواخر عمر مسیر رفت خود را مجددا بازگشت نماید یعنی با یک موج ضعیف مواجه ھ

 بنابراین ارزش ورود به بازار را نخواھد داشت!

) زیرا این سطح در زیر میانگین متحرک قرار درصد50ھمچنین در تصویر فوق میتوانیم سطح سوم فیبو را نیز حذف کنیم(یعنی سطح 

ایین تر از سطوح پقیمت به  بنابراین نزول ایفا مینمایداندیکاتور میانگین متحرک نقش ابزار روندنما را  باتوجه به اینکهگرفته است و 

 روند و نامساعد شدن شرایط بازار برای خرید خواھد بود.جھت این اندیکاتور به معنی معکوس شدن 

ی برای پیش بینی انتھاز بین پنج سطح مختلف فیبوناچی صرفا دو سطح نخست را بعنوان اھداف مناسب ین ترتیب توانستیم ابد

 در این نقاط گلچین نموده و سایر سطوح اضافی فیبو را از تحلیل خودمان حذف کنیم.ثبت سفارش خرید فاز اصالحی و 

 

 فیبوناچی ھای ترکیبی :

پیش بینی را ) CDیعنی انتھای موج (واھیم انتھای جھش ثانویه قیمت قرار داریم و میخ Cفرض کنید در تصویر زیر درحوالی نقطه 

  نیم:کبصورت زیر استفاده متفاوت از دو ابزار فیبوناچی برای افزایش دقت محاسباتمان به جای یک ابزار کنیم. به این منظور میتوانیم 

 

قرار داده ایم (فیبوی سبزرنگ) سپس یک ابزار فیبوناچی  ABدر تصویر فوق یک ابزارفیبوناچی از نوع فیبوناچی اکستنش را بر روی موج 

قرار بگیرند. (فیبوی قرمزرنگ) در  Bقرار میدھیم به گونه ای که سطوح بسطه یافته آن باالتر از قله  BCدیگر را بر روی دو انتھای موج 

توانیم از ترکیب این دو ابزار برای افزایش دقت پیش بینی خودمان استفاده کنیم. اما قبل از ادامه بحث باید ابتدا مفھومی اینصورت می

 بنام کالستر را خدمت تان معرفی نمایم.

 

 کالستر : 

ای  لهویا اینکه در فاص( میگردندبر روی یکدیگر منطبق بطور کامل به مناطقی که سطوح ھر دو ابزار فیبوناچی 

صلی  اصطالحاھم قرار میگیرند) بسیار نزدیک از  ترین  میگوییم. کالسترھا درواقع محتمل Clusterیا  کالستر ا

 تشکیل میدھند. نقاط را بعنوان تارگت نھایی قیمت

 

صلیبه تشخیص ترکیبی ، موفق فیبوناچی ھای با استفاده از روش توانستیم فوق  نموداربنابراین در  در  کالستر ا

قرار محدوده در ھمین  CDانتھای موج  یش بینی بعنوانمحتل ترین تارگت مورد پ بشویم و بنابراین 1.3285-1.3275 محدوده

 خواھد داشت. که ھمانطور که مالحظه میشود پیش بینی فوق با دقت بسیار خوبی درست از آب درآمده است.

 

میباشد، و  ABCD سری امواجقیمت در یک  نھایی تارگت تعیینبرای  لیی تحلیروش فیبوناچی ھای ترکیبی یکی از بھترین روشھا

صرف وقت و حوصله و بویژه با تمرین کافی اندکی  اما مسلما بادشوار به نظرتان برسد در ابتدا اندکی این روش اگرچه ممکن است 

 در آینده توسط آن انجام بدھید. میتوانید به سھولت بر روی این روش بطور کامل مسلط گشته و تحلیلھای بسیاری خوبی را
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 انواع ابزارهاي فیبوناچی :
 : ھستندبرخوردار بیشترین کاربرد بطور کلی سه نوع ابزار فیبوناچی وجود دارد که معموال در بین تحلیلگران از 

وناچی ریتریسمنت ( -1  جھت تعیین انتھای فاز اصالحی.) : Fibonacci Retracementفیب

وناچی اکستنشن ( -2  جھت تعیین انتھای جھش ثانویه قیمت.) : Fibonacci Extentionفیب

/پروجکشن ( -3 وناچی اکسپنشن  جھت تعیین انتھای جھش ثانویه.) : Fibonacci Expansion/Projectionفیب

 

یک  فیبوناچی اکسپنشنابزارھای نوع اول و دوم را که قبال دیدیم و مفصال در مورد آنھا صحبت کردیم. ابزار نوع سوم یعنی 

است که کاربرد اصلی آن مشابه نوع دوم میباشد با این تفاوت که باید سه انتھای این ابزار را به ترتیب بر روی سه  »سر سه« ابزار

 را پیش بینی کنیم. CDبگذاریم و سپس سعی کنیم انتھای موج  CوBوAنقطه 

درصد میباشد و ھریک از این سطوح میتوانند یک تارگت  FE161.8و  FE100و   FE61.8این ابزار صرفا شامل سه سطح با عناوین 

باشند. از این ابزار میتوان به تنھایی ویا در ترکیب با یک فیبوناچی اکستنشن به جھت تعیین » بسط قیمت«مناسب برای انتھای فاز 

 کالسترھای اصلی استفاده نمود.

 

 

 

 

 

 

  1 تمرین

 داشته باشیم و اندیکاتورها یک سیگنال خرید بدهند. قرار  Bفرض کنید در نمودار زیر درحوالی نقطه 

 آیا از این سیگنال خرید استفاده میکنید یا خیر؟  -اوال

 آیا چه تارگتی را براي این معامله ، پیشنهاد مینمایید؟  -دوما

 را پیش بینی کنید؟ DE قرار داشته باشیم، آیا میتوانید موقعیت احتمالی انتهاي موج Dفرض کنید اینبار در حوالی نقطه  -سوما
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 ) Elliot Waves Theoryتئوري امواج الیوت (

یکی از مھمترین نظریه ھایی است که به بررسی پشت پرده حرکات بازار میپردازد و سعی میکند نوع و ماھیت امواج الیوت تئوری 

رفتار قیمت را توصیف نماید. این نظریه که تا حد زیادی با تجربیات کاربردی نیز سازگاری دارد به بررسی ساختار امواج و ریزموجھا 

امروزه اکثر تحلیلگران بطور ای مشخص و قابل تکراری را برای این امواج درنظر بگیرد. درون بازار میپردازد و سعی میکند ساختارھ

ات ذیال به بررسی برخی از مھمترین نکمستقیم یا غیرمستقیم سعی میکنند از نظریه الیوت در تحلیلھای خودشان استفاده نمایند. 

قعیت بسیار گسترده تر از آن است که بتوان آنرا در قالب چندصفحه نین تئوری امواج الیوت میپردازیم ھرچند که این تئوری درواو قوا

  بطور کامل توضیح داد.

 

 : تایی الیوت  5امواج سلسله 

را داشته باشد. الیوت معتقد است که این حرکت درقالب  Bو  Aفرض کنید قیمت در یک روندصعودی قصد پیمودن فاصله میان نقاط 

ر بازار متعلق د حجم معامالتسه پله اصلی انجام خواھد شد که مھمترین و بزرگترین پله ھمواره پله وسطی خواھد بود. بیشترین 

 .نیز درھمین پله حاصل میگرددو ھمچنین بیشترین امکان سودآوری  به ھمین پله است

 

 

 

ھمسو  5و3و1تشکیل میگردد که امواج شماره  پنج موج اصلیدرواقع از  اصلی دربازاربه عبارت بھتر میتوان چنین گفت که ھر روند 

 برخالف جھت روند میباشند.  4و2با رونداصلی بازار بوده و امواج شماره 

و به امواجی که ھمسو با رونداصلی ھستند اصطالحا امواج و«یا  ایمپالسی ش ر یگوییم و امواجی که برخالف جھت روند م »پی

صالحییا  Correctiveھستند اصطالحا امواج   گفته میشوند. ا

 

در بازار و بیشترین ھمواره بزرگترین و قوی ترین موج در میان تمامی امواج الیوت میباشد، بیشترین حجم معامالت  3موج شماره 

و بنابراین  داراست. موج سوم ھمواره قوی ترین شیب را نسبت به سایر امواج الیوت میباشدموج ھمین امکان سودآوری متعلق به 

ان آرزوی تمامی تحلیلگربطور خالصه میتوان گفت که رواقع سرعت حرکت قیمت در این موج به مراتب بیشتر از سایر مواقع میباشد. د

 .از آن ببرندبھترین استفاده را  وم را به موقع تشخیص داده و این است که بتوانند موج س» الیوت کار«
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 الیوت :امواج چرخه کامل 
 5و3و1موج متوالی انجام میپذیرد که موجھای  5در قالب  Bتا نقطه  Aگفتیم که برطبق نظریه الیوت ، حرکت صعودی قیمت از نقطه 

میرسد روندصعودی  Bه نقطه از نوع اصالحی و خالف روند ھستند. سپس ھنگامیکه قیمت ب 4و2ھمسو با روند بوده و موجھای 

بازار در قالب سه موج اصلی با حرکت اصالحی نظریه الیوت متوقف گشته و بازار وارد فاز نزولی و اصالحی میگردد. برطبق 

موج اصالحی میباشد که  3موج اصلی و سپس  5انجام خواھد پذیرفت. بنابراین یک سیکل کامل ایوت مجموعا شامل  cوbوa نامھای

 کال یک چرخه کامل را تشکیل میدھد و سپس میتواند مجددا چرخه بعدی باساختاری مشابه آغاز گردد. این توالی

 

موج اصلی منجر به نزول قیمت  5 اینبار . با این تفاوت کهکار بردفوق را عینا ب قواعددر روندھای نزولی نیز میتوان تمامی نکات و 

 میکنند. تصویر زیر یک چرخه کامل الیوت را در روند نزولی به نمایش میگذارد.میشوند و سپس سه موج اصالحی حالت صعودی پیدا 
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 بررسی ریزموجها در یک چرخه کامل :

ھستند. این امواج ھرکدام به نوبه خودشان  ایمپالسیوھمگی ھمسو با رونداصلی بازار بوده و از نوع  1,3,5گفتیم که موجھای شماره 

c و a به شمار میروند(چرا؟) بنابراین امواج ایمپالسیونیز از نوع امواج  cو  aھمچنین موجھای  .ندکوچکتر تشکیل میگرد ریزموج 5از 

 خواھند بود: تایی5نیز ھرکدام دارای یک ساختار 

 

 

 b به ھمین ترتیب موج .کوچکتر تشکیل شده اند ریزموج 3 ھستند ھرکدام صرفا از اصالحیکه از نوع امواج   4و 2اما امواج شماره 

 خواھد بود: تایی3دارای یک ساختار  4 و2نیز مشابه موجھای  b بنابراین موجمحسوب میگردد. و خالف روند اصالحینیز یک موج 
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را درکنار ھمدیگر مورد توجه قرار بدھیم مالحظه خواھیم کرد که ریزموجھای این دو موج به  4و 3از نگاھی دیگر درصورتیکه امواج 

 امواج الیوت مواجه ھستیم: چرخه کاملگونه ای درکنار یکدیگر چیده شده اند که گویی با یک 

 

 را میدھند: چرخه کامل نزولیک درکنار یدیگر تشکیل یb  وaبه ھمین ترتیب موجھای 

 

جزء ھریک از امواج الیوت به نوبه خودش ھستند و و متداخل تو که امواج الیوت دارای یک ساختار کامال تودرنشان میدھد  بررسیاین 

بعبارت بھتر ھر چرخه کامل الیوت درواقع بخش کوچکی از یک چرخه بزرگتر  میباشد.کوچکی از یک مجموعه بزرگتر از امواج الیوت 

 و M1ھمچون  یز تایم فریم ھای بسیار کوچکاین توالی تو در تو ا... باالتر و الی آخرچرخه یک است، و چرخه بزرگتر نیز بخشی از 

M5  ھر یک از امواج در که  – متداخلآغاز میگردد و تا تایم فریمھای بلندمدت ھمچون ماھیانه و ھفتگی ادامه میابد. به این ساختار

 ساختار فراکتالی امواج الیوت میگویند. اصطالحا - میباشدحکم ریزموج کوچکی از امواج باالتر 
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 : شمارش ریزموجھا. مثال

ریزموج نزولی را شمارش نموده و پشت سرگذاشته ایم. 3ریزموج صعودی و سپس 5یک روندصعودی قرار داریم و میانه فرض کنید در 

 باشیم؟مجموعه امواج الیوت قرار داشته آیا حدس میزنید در کدام نقطه از  –اوال  در اینصورت :

با صبر  ؟ یا اینکهاز بازار خارج بشویدو  تثبیت نمودهسود خود را باتوجه به پاسخ قسمت قبل، آیا ترجیح میدھید ھرچه سریعتر  –ثانیا 

 ؟آغاز فاز صعودی احتمالی بعدی باقی بمانیدو حوصله بیشتر منتظر 

 ریزموج نزولی باشیم مجددا پاسخ بدھید. 5پس ریزموج صعودی و س 5ھمین مثال را برای حالتی که ابتدا شاھد  –ثالثا 

 پاسخ :

قرار داریم یا اینکه در  2باتوجه به شکل زیر و برطبق مجموعه نکاتی که قبال گفته شد، مشخص میشود که یا در انتھای موج –اوال 

 واقع ھستیم. 4انتھای موج 

 

قرار داریم بنابراین در ھر دو حالت میتوانیم منتظر آغاز  4یا  2 باتوجه به اینکه درحال حاضر در نقطه انتھای یکی از دو موج -ثانیا

باقی بمانیم و بنابراین در ھر دو حالت جای نگرانی  –خواھد بود  5یا  3که قاعدتا یکی از موج ھای شماره  –صعودی بعدی  موج

 خاصی برای خروج سریع و زودھنگام از بازار وجود نخواھد داشت.

قرار داریم و روند بازار  aدر انتھای موج اصالحیریزموج صعودی نشان میدھد که اینبار  5متعاقب ریزموج نزولی  5مشاھده  –ثالثا 

را ببندیم و با خروج زودھنگام از خود درحال معکوس شدن است. بنابراین اقدام منطقی این است که ھرچه سریعتر معامالت قبلی 

 ت مفی آتی جلوگیری نماییم.بازار ، از فرو افتادن در نوسانا

 ترسیم و شمارش امواج الیوت. مثال :

 و رسم کرده ایم :مشخص بر روی آن تصویر زیر یک چرخه کامل الیوت را در روند صعودی نمایش میدھد. مجموعه امواج الیوت را 
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نمایش میدھیم. در تصویر زیر موجھای الیوت را در ) 5)،(4)،(3)،(2)،(1و ریزموجھا را بصورت ( 1،2،3،4،5معموال امواج الیوت را با ارقام 

 یک چرخه کامل نزولی و ھمچنین ریزموجھای تشکیل دھنده موج سوم را مشاھده میکنید.

 

 

 

 

 

بگونه ای درکنار یکدیگر چیده شوند که یکی از الگوھای بازگشتی تکنیکال  bوaو5و4و3در برخی از حاالت خاص ممکن است موجھای 

 ذارند:را به نمایش بگ
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 الیوت و نسبتهاي فیبوناچی :امواج 
معموال برخی از نسبتھای رایج فیبوناچی در بین امواج الیوت به چشم میخورند. بعنوان مثال موج سوم که ھمواره قوی ترین و 

 موج اول باشد. از  %161.8بسط حداقل قاعدتا بزرگترین موج در میان سایر امواج الیوت است ، باید 

بعنوان مثال در تصویر زیر مجموعه امواج الیوت را بر روی نمودار سھام شرکت دوده صنعتی پارس(شدوص) مشاھده میکنید. ھمانطور 

 موج اول میباشد: %261.8معادل بسط  3موج که مالحظه میشود

 

ر انتھای روند تشکیل میگردد و سپس اما موج پنجم معموال یکی از ضعیف ترین امواج در میان سلسله امواج الیوت است. موج پنجم د

از موج سوم باشد. در  %131.8بازار وارد فاز اصالحی میگردد. بنابراین انتظار داریم که موج پنجم معموال یک بسط ضعیف و حداکثر 

 را در ھمان نمودار قبلی مشاھده میکنید : 5و3تصویر زیر ارتباط بین موجھای 
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 امواج الیوت : موج شماري نکات و قواعد
الزاما بزرگتر از تمامی موجھای دیگر  3د که اندازه موجانجام بشوبگونه ای ھنگام شمارش امواج الیوت ، موج شماری باید  -1نکته 

 باشد. بعنوان مثال در تصویر زیر یک شماره گذاری صحیح را درکنار یک شماره گذاری نادرست مشاھده میکنید: 5و1بویژه موجھای 

 

است دلیل شماره گذاری نادرست این باشد که تحلیلگر به اشتباه برخی از ریزموجھا را بعنوان امواج اصلی تلقی نموده است. ممکن 

 بعنوان مثال در تصویر زیر توانسته ایم یک شماره گذاری نادرست را تبدیل به شمارش صحیح نماییم :

 

خارج از محدوده موج اول قرار بگیرد. بعبارت دیگر موجھای اصالحی  4وجھنگام شمارش امواج الیوت باید حتما انتھای م - 2نکته 

 نباید بایکدیگر ھیچگونه اشتراک قیمت داشته باشند: 4و  2شماره 
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 باید حتما یک واگرایی واضح بر روی اندیکاتور مکدی قابل مشاھده باشد: 5و  3بین دو انتھای موجھای  -3نکته 

 

 

وقوع واگرایی بین موجھای سوم و پنجم را بر روی نمودار سھام شرکت نفت و گاز پارسیان(پارسان) مشاھده بعنوان مثال در تصویر زیر 

 میکنید:
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 روش موج شماري امواج الیوت بصورت چشمی :
ش و غیره برای شمار AdvancedGET  ،Elliot Wave Analyzerامروزه معموال اغلب تحلیلگران از نرم افزارھای پیچیده ای مانند 

لیوت را بصورت چشمی امکان شمارش امواج انسبتا خوبی الیوت استفاده میکنند. اما با این وجود روش زیر میتواند تا حد  امواج

 فراھم بیاورد:

 

 کندل متوالی باشد درنظر میگیریم. 140که حداقل شامل  از نمودار راابتدا بازه ای  -1

از موج سوم) میباشد. به  3(یا بعبارت دقیقتر انتھای ریزموج موج سوم میدانیم بلندترین میله مکدی ھمواره نشانگر انتھای -2

 این ترتیب میتوانیم انتھای موج سوم را مشخص نماییم.

 را نیز پیدا کنیم. 5واگرایی بین موجھای سوم و پنجم میتوانیم به سادگی انتھای موج شمارهوقوع با استفاده از  -3

 خواھد بود و به این ترتیب موج چھارم نیز مشخص میگردد. 4نشاندھنده انتھای موج  5و 3پایین ترین دره بین موجھای  -4

از  1را پیدا کنیم. برای پیدا کردن انتھای موج 2و 1را مشخص کرده ایم و صرفا باید موجھای  5و4و3تا اینجا ھمگی موجھای  -5

 ترکیب ھمزمان سه نکته زیر استفاده میکنیم :

 ھمه موجھای دیگر باشد.باید بزرگتر از  3اندازه موج •

 تقریبا با یکدیگر مساوی است. 5و  1معموال اندازه عمودی موجھای  •

 ھرگز نباید با یکدیگر اشتراک قیمت داشته باشند. 2و  4موجھای  •

 

ید عنوان گرد» روندصعودی«البته روش فوق با فرض وجود بطور کامل تشخیص داده مشوند.  5تا  1به این ترتیب کلیه موجھای شماره 

 اما برای روندنزولی نیز میتوانید مشابه ھمین مراحل را عینا انجام بدھید.

در سایر نمودارھای اما نماید. نیاز تحلیلگر را به شمارش امواج الیوت تا حد زیادی برآورده این روش معموال در بسیاری از موارد میتواند 

 .جھت تشخیص و شماره گذاری امواج الیوت استفاده کنید» شمار تالیو« پیچیده تر ھمانطور که عنوان شد باید از نرم افزارھای ویژه

 

 امواج الیوت نماییم :و شمارش وق اقدام به تشخیص فبعنوان مثال در نمودار زیر سعی کرده ایم با استفاده از روش 
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 ماینر: –روش الیوت 
یبوناچی و روشی که تحت عنوان ترکیب فیبوناچی ھا معرفی برای پیش بینی نقطه انتھای ھریک از امواج الیوت میتوانیم از ابزارف

شد استفاده نماییم. بعنوان مثال فرض کنید در اوایل موج سوم قرار داشته باشیم و بخواھیم تارگت احتمالی انتھای این موج را پیش 

ابزار فیبوناچی دیگر را بر روی موج دوم بینی نماییم. به این منظور میتوانیم یک ابزار فیبوناچی بر روی موج اول قرار بدھیم و یک 

 انتھای موج سوم استفاده کنیم:بگذاریم و سپس کالستر ناشی از این دو ابزار را پیدا کرده و بعنوان تارگت احتمالی 

 

 

قرار به ھمین ترتیب میتوان برای پیش بینی انتھای موج پنجم از ترکیب ھمزمان دو فیبوناچی که بر روی موجھای سوم و چھارم 

 گرفته اند استفاده نمود و الی آخر :

 

البته برای مشخص نمودن انتھای موج پنجم میتوان از ترکیب یک ابزار فیبوناچی اکسپنشن و یک ابزار فیبوناچی اکستنشن نیز 

وی کل مجموعه نیز میتوانیم از یک ابزار فیبوناچی ریترسمنت که بر ر bاستفاده نمود. ھمچنین برای تشخیص انتھای موج اصالحی 

 قرار داده شه است استفاده کنیم ویا ھم میتوانیم از فیبوناچی اکستنشن موجھای اصالحی قبلی کمک بگیریم. 5تا1امواج 

ماینر -به روش فوق که از ترکیب ھمزمان فیبوناچی و نکات و قوانین تئوری امواج الیوت بدست آمده است اصطالحا روش الیوت

 میگویند.

شد تئوری امواج الیوت بسیار گسترده تر از چیزی است که در اینجا عنوان شد و عالقمندان میتوانند درصورت تمایل  ھمانطور که گفته

 به کتب و منابع تخصصی فراوانی که در این زمینه وجود دارند مراجعه نمایند.
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 تمرین هاي ویژه شماره گذاري امواج الیوت :

 

  1 تمرین

 تشخیص داده و شماره گذاري نمایید:امواج الیوت را در نمودار زیر 

 

 

 

 

 

 2 تمرین

بکار برده ایم.  به این منظور کدام ابزارهاي فیبوناچی و  cدر تصویر زیر روش ماینر را براي پیش بینی نقطه تشکیل انتهاي موج اصالحی 

  چگونه مورد استفاده قرار گرفته اند؟
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