
 Bollinger Band | اموزش باندهای بولینگر

تفاوت میان. ، میانگین متحرک هستند  (envelop) همانند اندیکاتور انولوپ باندهای بولینگر و انولوپ این است که انولوپ با درصد ثابتی از باال و پایین با  باندهای بولینگر 

چون که انحراف معیار ، مقیاسی برای سنجش پویایی . سطوح انحراف معیار ، از باال و پایین با میانگین متحرک فاصله دارندروی  باندهای بولینگر میانگین متحرک فاصله دارند ، اما

 .بازار است ، باندها خود به خود تنظیم می شوند ، طی دوره نوسانی فاصله شان زیاد و در دوره های آرامتر ، فاصله شان کم می شود

  

موارد زیر مربوط به باندهایی است که روی نمودار قیمت . روی نمودار قیمت نشان داده می شوند ، اما می توان آنها را در پنجره ای جداگانه نیز نشان داد معموال باندهای بولینگر

 .نشان داده می شوند

  

ویژگی خاص. ر باندهای باالیی یا پایینی بماند بدین گونه است که قیمت تمایل دارد د باندهای بولینگر همچون میانگین متحرک انولوپ ، تفسیر پایه ای این است  باندهای بولینگر 

، باندها برای اینکه فضای ( برای نمونه دوره هایی که پویایی باالیی دارند ) طی دوره هایی که قیمت به شدت نوسانی می شود . که فاصله میان باندهای بسته به نوسان قیت ها تغییر می کند 

، باندها تنگتر می شوند تا بتوانند ( برای نمونه هنگامی که پویایی پایین است ) اما طی دوره هایی که قیمت بدون نوسان است . یمت اختصاص دهند ، فاصله بیشتری می گیرند بیشتری را به ق

 .قیمت را در بر بگیرند

  

 : بولینگر ویژگی باندهای بولینگر را اینگونه بیان می کند
  

تند در قیمت ، بیشتر پس از تنگ شدن باندها رخ می دهند ، چرا که پویایی بازار کاهش میابددگرگونی های  ۱٫ .1 . 

 .هنگامی که قیمت ها از باند بیرون می زنند ، نشانگر این است که روند کنونی ادامه پیدا خواهد کرد ۲٫ .2

ه باشند که درون باند رخ داده اند ، نشان دهنده بازگشت روند هستندسقف و کف هایی که بیرون از باند ایجاد شده و پس از سقف و کف هایی پدید آمد ۳٫ .3 . 

این نکته در تعیین هدف حرکت قیمت ، سودمند است. شود ، معموالً تا انتهای باند دیگر ادامه میابد  حرکتی که از یک باند آغاز می ۴٫ .4 . 

  

اند شده باندهای بولینگر از سه باند درست  : 

میانگین متحرک ساده استباند میانی یک  ۱٫ .1  . 

اندازه عدد انحراف معیار جا به جا شده است باند باالیی مانند باند میانی است ، اما به ۲٫ .2  . 

جاشده است طرف پایین جابه باند پایینی نیز میانگین متحرکی است که با همان میزان انحراف معیار به ۳٫ .3 . 

  

 ۱۰هایی که کمتر از  او همچنین دریافته است که میانگین متحرک. بگزاریم و آن را به روش ساده به دست آوریم ۲۰های متحرک را  ی میانگینها کند که تعداد دوره آقای بولینگر پیشنهاد می

باند ها بر اساس فرمول های زیر محاسبه می شوند. کنند  دوره دارند ، خوب کار نمی  : 

  

روز میانگین متحرک ساده ۲۰= باند میانی   – (SMA) 

روز ۲۰= ند باالیی با  – SMA + ( 20 –  ۲* انحراف روز استاندارد قیمت  ) 

روز ۲۰= باند پایینی   – SMA – ( 20 –  ۲* انحراف روز استاندارد قیمت  ) 

http://abcbourse.ir/


 

قیمت برای رشد دارد به فلش سبز دقت کنید ، قیمت در این محدوده بدون نوسان بوده است و باندهای بولینگر تنگ شده اند و این اتفاق نشان از اماده شدن . 

 . به فلش ابی دقت کنید ، در اینجا باندهای بولینگر خیلی از هم باز شده اند و نشان از اماده شدن قیمت برای تغییر روند دارد
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