
   MACD اطیالتْر

 / Moving average  convergenceایي  اطیالتْر هخفف  

divergence    هیباػذ ّ بزای اّلیي  تْططgerald appel   هؼزفی

 ػذ 

هیباػذ کَ ًْطاًات   centeredایي اطیالتْر اس ًْع  اطیالتْر ُای 

 اى در هحذّدٍ خط هزکشی اًجام هیگیزد 

اًذیکاتْر هْیٌگ  2غ بز اطاص اختالف هابیي درّاق  macdاطیالتْر 

 اّرج با پزیْد سهاًی هتفاّت کار هیکٌذ 

جِت تٌظیوات   22/ 22اطتفادٍ اس دّ هْیٌگ اّرج  با پزیْد سهاًی 

 ایي اطیالتْر تْؿیَ هیؼْد 

اگز یادتاى باػذ ّقتی کَ  ها در بخغ هْیٌگ اّرج  بْدین ، گفتین 

تفادٍ هیکزدین   ّقتی  هْیٌگ اّرج کَ  ّقتی کَ ها اس دّ هْیٌگ اط

با پزیْد سهاًی کوتز  باالی ّهْیٌگ با پزیْد سهاًی بیؼتز قزار داػت  

 ّ ُز دّ ػیب هثبت بْد  هیگفتین کَ رًّذ ها ؿؼْدی هیباػذ 

حال ُز چَ قذرت  رًّذ بیؼتز باػذ هظلوا اختالف بیي ایي دّ 

 هْیٌگ اّرج بیؼتز خْاُذ ػذ 

ّقتی رًّذ ها ًشّل باػذ  هْیٌگ با پزیْد ّ بز ػکض ایي هْضْع 

سهاًی کوتز  سیز هْیٌگ با پزیْد سهاًی بیؼتز قزار دارد  رًّذ ها 

 کواکاى ًشّل هیباػذ 

ها هؼاُذٍ کزدین کَ طیگٌالِای کَ بز اطاص ػکظت هْیٌگ 

اّرج ُا ؿادر هیؼذًذ خیلی دیز بْدًذ ّ ها ًویتْاًظتین بَ درطتی 

 ین اس ایي هْضْع اطتفادٍ کٌ

ّ   macd lineدر اطیالتْر  ها دّ خط هؼخؾ دارین یکی خط  

  signal lineدیگزی خط 
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 چگًَْ بْجْد هی ایذ  ؟  macd lineاها خط 

را اًذاسٍ گیزی هیکٌذ  ّ  اس ایي    22/22قاؿلَ بیي دّ هْیٌگ اّرج 

داػتَ باػین  خط دّم   9خط ها یک هْیٌگ اّرج با پزیْد سهاًی 

 خْاًذٍ خْاُذ ػذ   single lineاؿطالحا 

 

ُواًگًَْ کَ در ػکض هؼاُذٍ هیکٌیذ هي اس دّ هْیٌگ با پزیْد 

  EMAاطتفادٍ ًوْدٍ ام ًْع ایي هْیٌگ ُا اس   22/22سهاًی 

 هیباػذ 

ػوا هؼاُذٍ هیکٌیذ کَ  ّقتی رًّذ ها ؿؼْدی هیباػذ  هْیٌگ 

پزیْد  ( دارد  رّی هْیٌگ اّرج با 22قزهش کَ پزیْد سهاًی کوتز ) 

 ( قزار هیگیزد 22سهاًی بیؼتز ) 

ّقتی رًّذ ها ػذت هیگیزد  فاؿلَ دّ هْیٌگ بیؼتز هیؼْد ّ 

سهاًیکَ بخْاٌُذ   تغیز رًّذ بذُذ  بَ یکذیگز ًشدیک ّ رّی ُن قزار 

 هیگیزًذ ّ اس ُن ػبْر هیکٌٌذ 

  macdحال بزای ایٌکَ ایي تاخیز کاُغ پیذا کٌذ  در اؿل اطیالتْر  

 را اًجام دادٍ اطت ایي کار 
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با پزیْد سهاًی    EMAػوا هؼاُذٍ هیکٌیذ کَ ها دّ هْیٌگ اّرج 

 دارین   22/ 22

 دارین  macdبز اطاص   sma 9ّ دیگزی هْیٌگ اّرج 

ّقتی ها اطیالتْر را ًـب کٌین ُواًٌذ ػکل سیز  یک  ًوْدار اضافَ 

 خْاُذ ػذ 
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هیباػذ   macd lineخط طبش رًگ کَ هؼاُذٍ هیکٌیذ  ُواى خط  

 کَ اس اختالف دّ هْیٌگ اّرج اطتفادٍ هیکٌذ 

چْى دارد اختالف را هحاطبَ هیکٌذ خاؿیت تاخیزی کوتزی ًظبت 

 بَ  دّ هْیٌگ اّرج بز رّی ًوْدار دارد 

خط سرد رًگ کَ هؼاُذٍ هیکٌیذ در ّاقغ یک ًْع هْیٌگ اّرج 

 دطتْر هیگیزد    macd lineهیباػذ کَ اس خْد  

را بـْرت هیلَ هؼاُذٍ هیکٌین  ُز چَ اًذاسٍ   macd lineها خْد 

 اًِا بیؼتز ػْد یؼٌی اختالف دّ هْیٌگ  اّرج بیؼتز هیؼْد 

تا سهاًیکَ  خط طبش رًگ باالی خط هزکشی قزار دارد یؼٌی  هْیٌگ 

 قزار دارد   22حتوا باالی  هْیٌگ اّرج  22اّرج 

ار دارًذ یؼٌی  سهاًیکَ  هیلَ ُای طبش رًگ سیز  خط هزکشی قز

 قزار دارًذ  22ها سیز  هْیٌگ اّرج  22هْیٌگ اّرج 

پض ها بجائی ایٌکَ خْاطتَ باػین اختالف دّ هْیٌگ را چؼوی 

 ًگاٍ کٌین با اطتٌاد بَ  اطیالتْر هیتْاًین پیگیزی کٌین 

 

 

  MACDکاربزد اطیالتْر 

ًْع طیگٌال خزیذ ّ یا فزّع بزای ها بْجْد هی  3ایي اطیالتْر 

 ّرد ا

سیز   signal lineّ ُن    macd lineیکی اس اًْاع ایي هیباػذ کَ ُن 

 خط هزکشی قزار دارًذ 

 هارا هیؼکٌٌذ ّ ُز   signal lineخط    macd lineئ در ًِایت خط 

 دّ ػیب  هثبت بَ طوت باال هیگیزًذ 
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 در ایي حالت هیتْاى گفت کَ طیگٌال خزیذ ایجاد ػذٍ اطت  

 

 طیگٌال فزّع  

سيز خط هزکشی ّاقغ   macd line   ّsignal lineهاًیکَ  دّ خط س

ػذٍ باػٌذ ّ  ُز دّ   اس خط هزکشی بَ طوت پائیي  ػبْر کٌٌذ ها 

 هیتْاًین  ّارد طیگٌال فزّع ػْین 

 تذکز :  هزّر ػزایط دیگز الشاهی  هیباػذ  

 

 

 ًْع دّم طیگٌال : 

 طیگٌال خزیذ : 

 signalّ خط   macd lineدّ خط ایي ًْع طیگٌال بز اطاص ػبْر 

line   هیباػذ 

سهاًیکَ  هیلَ ُای  هکذی الیي  کْتاٍ ػذ بَ ػکلی کَ  باالی 

خط طیگٌال الیي قزار بگیزًذ ُواًٌذ ػکض هیتْاًین ّارد طیگٌال 

 خزیذ ػْین 

http://abcbourse.ir/


 

 طیگٌال فزّع 

سهاًیکَ  هیلَ ُای  هکذی الیي  کْتاٍ ػذ بَ ػکلی کَ  سیز خط 

زار بگیزًذ ُواًٌذ ػکض هیتْاًین ّارد طیگٌال فزّع  طیگٌال الیي ق

 ػْین 

 

 ًْع طْم طیگٌال 

 دایْر جٌض 

با تْجَ بَ ایٌکَ اػٌائی کافی در خـْؽ دایْر جٌض داریذ فقط بَ  

 گذاػتي ػکض جِت یاد اّری اکتفا هیکٌن 
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