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مولف  :پشوتن مشهوری نژاد

جزوه آموزش تحلیل تکنیکال-دوره مقدماتی

تعریف تحلیل تکنیکال :
تحلیل تکنیکال عبارت از علم بررسی نمودار قیمت-زمان است.
تحلیل تکنیکال به معنی بررسی گذشته نمودار سهم ها  ،و سپس پیش بینی آینده آنها  ،و سرانجام تصمیم گیری در لحظه
حال است.
تحلیل تکنیکال به معنی کشف و جستجوی مجموعه ای از الگوها  ،اشکال هندسی  ،فرمول ها و روابط ریاضی است به گونه ای
که بتوان بر مبنای آنها رفتارهای مشخص و پیش بینی پذیری را از قیمت انتظار داشت.
تحلیل تکنیکال دو اصل اساسی دارد :
 )1همه چیز در قیمت نهفته است( .یعنی کلیه اطالعات موردنیاز درون نمودار قیمت-زمان موجود است)
 )2اصل استقرای ریاضی :یعنی هر رخدادی که قبال بارها و بارها اتفاق افتاده و عینا تکرار شده است احتمال اینکه از این
به بعد نیز کماکان رخ بدهد وجود خواهد داشت.

m

نکته  :تمامی قوانین تحلیل تکنیکال همگی از نوع قوانین آمار و احتمالی هستند و هیچ قانون  0یا  100درصد در بازار
وجود ندارد.

o
.c

GAP

x
گفته میشود که در اثر جهش ناگهانی قیمت رخ میدهد .گپ درواقع
گپ ( : )Gapبه ناپیوستگی واقع بر روی نمودار قیمتF
محدوده ای را مشخص میکند که هیچ معامله ای درآن انجامn
نشده باشد.
a
 :Dpsسود نقدی سهم است که در مجمع بین سهامداران تقسیم میشودh.
o
 :Epsسود سالیانه هر سهم است که توسط شرکت حداقل در چهارمقطع زمانی سه ماهه  ،شش ماهه ،نه ماهه و یکساله
K
پیش بینی و به بازار اعالم میگردد.
نکته :اگر سهمی تعدیل مثبت یا منفی بدهد که مقدار آن بیشتر از  10درصد باشد در اینصورت سازمان بورس ابتدا نماد
آنرا میبندد  ،سپس نماد باز میگردد تا قیمت جدید آن توسط خریداران و فروشندگان برمبنای مکانیسم حراج تعیین گردد.
نکته :گپ در بازار بورس ایران به سه دلیل ایجاد میگردد -1 :افزایش سرمایه  -2تقسیم سودنقدی درمجمع  -3تعدیل
مثبت یا منفی بیش از ده درصد .در دوحالت اول مقدار کل پول سهامداران عمال تغییری نمیکند ،اما در حالت سوم(تعدیل
مثبت و منفی) مقدار سرمایه هریک از سهامداران عمال دچار تغییر مثبت یا منفی میگردد.
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جزوه آموزش تحلیل تکنیکال-دوره مقدماتی

نمودار تعدیل شده :
یعنی حذف گپ های ناشی از افزایش سرمایه و تقسیم سودنقدی  ،بگونه ای که این گپ ها تغییری در نمودار ایجاد
نکنند.در شکل زیر پول سهامداران در نقطه  Aبعالوه پولی که در مجمع گرفته اند برابر با نقطه  Bمیشود.
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o
.c
جاذبه را به قیمت وارد میکند که موجب بازگشت قیمت و پر شدن گپ میشود.
میشود که این فضا انگار نوعی از نیروی
x
مثال در شکل زیر مشاهده میشود که گپی بر روی نمودار ظاهر شده پس از مدت اندکی دوباره پر شده است.
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قاعده تجربی  :گپ ها معموال پر میشوند! هنگامی که قیمت بطور طبیعی گپ میزند یک فضای خالی بر روی چارت ایجاد

نکات مربوط به گپ :
در بورس ایران معموال نمودار  1/3تا  1/2گپ را پر میکند و ممکن است بطور کامل پر نشوند .اما در بورس بین الملل معموال
گپ ها بطور کامل پرمیشوند.
سقف و کف گپ معموال نقش سطوح حمایت و مقاومت را ایفا می کنند.
گپ در بازار مشابه عملکرد «خالء» در طبیعت را دارد .یعنی همانطور که طبیعت از «خالء» بیزار است  ،بازار نیز از «گپ» بیزار
است و مایل است با پرکردن آن  ،فضای خالی ایجاد شده توسط گپ را از بین ببرد.
به گپ هایی که در انتهای یک روند رخ میدهند و موجب بازگشت قیمت و معکوس شدن جهت روند میگردند اصطالحا
گپ خستگی یا  Exhausing Gapگفته میشود.

3

مولف  :پشوتن مشهوری نژاد
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مثال  -گپ بر روی نمودار سهام وصندوق:
در نمودار زیر میتوانستیم به محض بازشدن سهم پس از تعدیل مثبت اقدام به فروش نماییم و سپس منتظر بمانیم تا پس از
حدود سه هفته مجددا در حوالی کف گپ و در قیمتهای به مراتب ارزانتر اقدام به خرید مجدد سهم نماییم.
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که از نوع شرکتهای سرمایه گذاری باشند یعنی مانند بانکها ،موسسات مالی  ،صندوق های سرمایه گذاری ،
o
واسطه گری های مالی  ،هلدینگ ها و  . ...در بورس ایران معموال نماد چنین شرکتهایی با حرف «و» شروع میشود مانند
K
وغدیر ،وصندوق ،ومعادن  ،وپترو  ،وامید  ،وغیره . ...
 : NAVبه ارزش خالص دارایی های یک شرکت اصطالحا ناو یا  Navمیگویند .ناو صرفا برای شرکتهایی تعریف میشود

نکته  :با قیمت یک سهم در بورس ایران معموال حدود  00الی 00درصد ناو آن میباشد .بنابراین با دراختیار داشتن ناو
یک سهم و ضرب آن در  0/0یا  0/0میتوان تارگت احتمالی قیمت سهم را محاسبه کرد.
 : EPSسود سالیانه سهم را میگویند که مخصوص شرکتهای تولیدی  ،خدماتی و  .....میباشد.
با داشتن ای پی اس یک سهم و ضرب آن در  p/eگروه میتوان قیمت سهم را محاسبه کرد.
نکته  :برای محاسبه  Navیک سهم باید علم تحلیل فاندامنتال را آموخت .هرچند که میتوان از طریق عضویت در برخی
گروه ها و سایتهای تخصصی ویا همچنین از طریق نرم افزارهایی مانند ره آوردنوین نیز به ناو سهم های مختلف دسترسی
داشت.
نکته  :به عنوان یک قاعده تجربی در بورس ایران میتوان گفت که معموال اگر قیمت یک سهم کمتر از  00الی  00درصد
ناو آن باشد (یعنی نسبت  p/navکمتر از  0.0الی  0.0باشد) درآنصورت احتمال رشد سهم وجود دارد.
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الگوهای کندل استیک :
تعریف کندل استیک  :تصویر زیر یک کندل استیک یا شمع ژاپنی را نشان میدهد:
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هر کندل ازچهار سطح قیمت تشکیل میگردد که این چهار سطح عبارت از ( )O,H,L,Cمیباشند و به ترتیب اشاره به نقاط
بازشدن  ،باالترین  ،پایین ترین  ،و آخرین قیمت در طی یک کندل دارند.
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نکته  :توجه کنید که در بورس ایران قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله متفاوت میباشد .آخرین معامله برابر با همان نقطه
 Closeاست درحالیکه قیمت پایانی صرفا متوسط وزنی معامالت است که درانتهای روز توسط سازمان بورس محاسبه میگردد
تا از طریق آن نقطه صفر درصد فردا  ،و همچنین محدوده نوسانات مجازقیمت تعیین بشوند .به عبارت دیگر قیمت پایانی درواقع
نقطه صفر درصد فردا را نشان می دهد.
در نرم افزارهای مفیدتریدر و متاتریدر برای نمایش  OHLCدر گوشه یک نمودار کافیست مطابق تصویر زیر عمل نماییم :

5

K

مولف  :پشوتن مشهوری نژاد

جزوه آموزش تحلیل تکنیکال-دوره مقدماتی

نحوه نمایش کندلها :
کندلهای صعودی را با رنگ سفید یا سبز و کندلهای نزولی را با رنگ سیاه یا قرمز نمایش میدهیم:
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به بازارهای صعودی که قیمت دایما تمایل به گرانتر شدن دارد اصطالحا بازارصعودی یا ( Bullishگاوی!) میگوییم
و به بازارهای نزولی که قیمت تمایل به ارزانتر شدن دارد اصطالحا بازار نزولی یا ( Bearishخرسی!) میگوییم.

برای تغییر رنگ کندل ها در نرم افزار مفیدتریدر میتوانید مانند شکل زیر عمل کنید o:
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الگوی چکش (: )HAMMER
این الگو یک الگوی بازگشتی صعودی است و میتواند موجب تغییر جهت روند از نزولی به صعودی بشود.
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الگوی چکش از یک بدنه کوچک و مربعی شکل و یک دم بلند و کشیده تشکیل شده است که اندازه دم حداقل  2الی  3برابر
اندازه بدنه میباشد .این الگو یا شاخ ندارد یا اگر داشته باشد اندازه آن بسیار کوچک و ناچیز خواهد بود(.نداشتن شاخ به معنی
رشد قیمت تا آخرین لحظات قبل از بسته شدن کندل میباشد)
رنگ بدنه الگوی  Hammerمی تواند هم سبز و هم قرمز باشد اگرچه صعودی بودن آن مسلما اعتبار الگو را افزایش خواهدداد.
این الگو زمانی ایجاد می شود که قیمت در انتهای یک روندنزولی با یک سطح حمایت مستحکم برخورد نماید.

o

اگر قیمت در کندل بعدی  ،از سقف چکش باالتر برود میتوان یک سفارش خرید انجام داد:

در اکثر هشدارهای درست بعد از چکش  ،کندل بعدی از بدنه چکش پایین تر نمی رود.
0
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x
الگوی مردآویخته (: )HANGING MAN

F
صعودی ظاهر می شود و روند را نزولی میکند:
این الگو یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای یک روندn
a
h
o
K
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m

o
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F

الگوی مرد به دار آویخته وارونه نیز یک الگوی بازگشتی نزولی است .اگر رنگ بدنه آن قرمز باشد اعتبار آن بیشتر خواهدشد.

n

a
جمع بندی  :از بین انواع الگوهایی که گفتیم معموال الگوهای  Hammerو h
 Inverted Hangingmanاز اعتبار بیشتری
oوارونه را در کنار یکدیگر مشاهده
برخوردارند و میزان کاربرد آنها نیز بیشتر است .در شکل زیر الگوهای چکش و مردآویخته
K
مشاهده میگردد:
میکنید .میخ نوک تیز رو به باال اغلب در قله ها و میخ نوک تیز رو به پایین اغلب در انتهای دره ها
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الگوی مارابوزو (: )MARUBOZO
الگوی مارابوزو یک کندل قدرتمند با بدنه بلند و کشیده است .این الگو یا اصال شاخ و دم ندارد یا اگر داشته باشد اندازه آنها
بسیار کوچک و قابل اغماض خواهد بود .الگوی مارابوزوی صعودی دارای رنگ بدنه سبز میباشد .مشاهده مارابوزوی صعودی در
میانه یک روندصعودی نشاندهنده میزان قدرت باالی روندصعودی بوده و فزونی قدرت خریداران را درمقابل فروشندگان نشان
میدهد .هروقت یک الگوی مارابوزو را در میانه یک روندصعودی مشاهده کنیم میتوانیم احتمال بدهیم که روندصعودی جاری
کماکان برای کندلهای بعدی نیز ادامه پیدا کند.
الگوی مارابوزو یک الگوی ادامه دهنده است و از آن برای پیش بینی «ادامه دار بودن» روندجاری استفاده میکنیم.
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نکته  :درصورتیکه دو الی سه کندل قبل از مارابوزو دارای ترتیب پلکانی صعودی بوده و اندازه طول آنها نیز درحال افزایش باشد،
میزان اعتبار مارابوزو به مراتب افزایش خواهد یافت .به این حالت خاص یعنی اگر سه کندل مارابوزو در مجاورت یکدیگر قرار
داشته واوال کف آنها یک به یک باالتر بیاید ودوما اندازه طولشان نیز مرتبا بزرگتر بشود اصطالحا سه سرباز سپیدپوش یا
سه ابرسفید نیز میگوییم که یک الگوی صعودی بسیار قدرتمند است.
نکته  :متاسفانه بدلیل محدودیت نوسانات روزانه قیمت در بورس ایران اغلب الگوهای کندل استیک در تایم فریم روزانه قابل
مشاهده نیستند .بنابراین برای مشاهده الگوهای کندل استیک در بورس ایران میتوانید از تایم فریم های هفتگی یا ماهیانه و یا
حتی بعضا ساعتی و  30دقیقه ای و غیره استفاده کنید.
نحوه معامله گری بر روی الگوی مارابوزو:
هنگام مشاهده الگوی مارابوزو نیز نباید بالفاصله به بازار وارد بشویم بلکه باید صبر کنیم تا ابتدا قیمت در کندل بعدی از سقف
مارابوزو باالتر برود و سپس اندکی باالتر از سقف مارابوزو میتوانیم اقدام به خرید نماییم.
در ماروبوزو های قدرتمند معموال کندل بعدی حتی به نقطه میانی بدنه مارابوزو نیز نمی رسد .از این نکته میتوان در بازارفارکس
برای انتخاب حدضرر استفاده کرد .یعنی میتوان نقطه  %50ماروبوزو را بعنوان  Stop Lossمورد استفاده قرار داد.
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الگوی ابر سفید پوشاننده (: )BULLISH ENGULFING
این الگو یک الگوی بازگشتی صعودی است یعنی در انتهای روند نزولی ظاهر شده و باعث صعودی شدن بازار می گردد .این الگو از دو کندل متوالی
و مجاور بهم تشکیل شده که کندل اول نزولی با بدنه مشکی و کندل دوم صعودی و سفید است .اندازه کندل دوم به مراتب بزرگتر از کندل اول
است به گونه ای که کل بدنه و شاخ و دم کندل اول در درون کندل دوم جای میگیرد.
بهتر است شاخ و دم کندل اول از بدنه کندل دوم فراتر نرود .همچنین وجود گپ بین نقطه  Closeکندل نخست با نقطه  Openکندل دوم حایز
اهمیت میباشد:
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یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای روند صعودی تشکیل شده و روند را نزولی می کند:
K

الگوی ابرسیاه پوشاننده (: )BEARISH ENGULFING
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الگوی هارامی (: )HARAMI
این الگو از دو کندل مجاور تشکیل شده که کندل اول نزولی و بلند و کشیده است ولی کندل دوم کوچک و مربعی شکل بوده
و بطور کامل در دل کندل اول قرار میگیرد .ابعاد کندل دوم باید به مراتب کوچکتر از کندل اول باشد(مانند نوزاد در دل مادر)
و تقریبا در میانه کندل اول قرار بگیرد .شاخ و دم کندل دوم نباید از بدنه کندل اول خارج بشود.
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.c

x

F

اینبار نیز وجود گپ بین دو کندل حائز اهمیت می باشد.

n

a
h

o

K

 : Harami Crossدر این حالت خاص  ،کندل دوم بسیار کوچک بوده و نقاط بازشدن و بسته شدن آن برروی یکدیگر
منطبق میباشد بنابراین حالت یک عالمت بعالوه ( )Crossپیدا میکند:
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برخی مفاهیم پایه در بازار بورس بین الملل:
پیپ ( : )pipکمترین واحد تغییرات قیمت در بورس بین الملل است .هر یک پیپ برای زوج ارزهایی مانند یورودالر ،پونددالر
وغیره بصورت چهارمین رقم اعشار تعریف میگردد .به عبارت دیگر هر یک پیپ معادل  0.0001دالر میگردد.
در مورد زوج ارزهایی مانند ین ژاپن/دالر که نمودار آنها بصورت دو رقمی ویا سه رقمی تعریف میگردد هر یک پیپ برابر با
دومین رقم اعشار تعریف میگردد.
پوینت ( : )pointبعنوان یک دهم پیپ تعریف میگردد .به عبارت بهتر هر  Pointمساوی با  0.1پیپ می باشد.
نکته  :تمام نمودارهایی که مشاهده میکنید درواقع صرفا قیمت  Bidرا نمایش میدهند و مخصوص معامالت  sellترسیم
شده اند .برای معامالت  buyباید خودتان به اندازه  spreadباالتر از نمودار اصلی درنظر بگیرید.

m

o
.c

حد سود( : )Take Profitعبارت است از حداکثر مقدار سود مجاز در یک معامله .معموال حدسود را به اختصار با عبارت TP

نمایش میدهند.

x

حد ضرر( : )Stop Lossعبارت است از حداکثر مقدار ضرر مجاز در یک معامله .معموال حدضرر را به اختصار با عبارت  SLنمایش
میدهند.

F

n

a
h

نکته  :حدسود و حدزیان درواقع عبارتند از حداکثر مقدار سود یا زیانی است که معامله گر به کارگزار اعالم میکند که اگر سطح
قیمت به آن نقطه رسید کارگزار بتواند بطور اتوماتیک معامله را ببندد تا میزان سود یا زیان واقعی معامله گر از حداکثر مقدار
درنظر گرفته شده توسط او بیشتر نشود.

o

K

نکته :برای تعریف حد سود و ضرر باید قیمت مورد نظر حداقل به اندازه  3الی  4پیپ (معادل  30الی  40پوینت) از آخرین
قیمت بازار ( )Last Priceفاصله داشته باشد وگرنه توسط نرم افزار خطا گرفته میشود.
قفل کردن معامله ( : )Hedgeبه معنی انجام دومعامله معکوس بطور همزمان است به گونه ای که میزان سود و زیان آنها از این
به بعد همواره یکدیگر را بطور کامل خنثی نماید .معموال معامله گران از هج کردن در مواقعی استفاده میکنند که بازار به شرایط
بحرانی و بی ثبات وارد میشود و معامله گر با قفل کردن معامله سعی میکند تا مشخص شدن شرایط بازار  ،تصمیم گیری را به
تعویق بیاندازد .هج کردن یک معامله هرگز بطور خودبخود باعث کسب سود ویا از بین رفتن ضرر نخواهد شد و به نوآموزان
توصیه میشود از هج کردن معامالت خودداری نمایند.
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روش تشخیص روند با استفاده از سیستم معامالتی : PTM
ابتدا باید دوعدد میانگین متحرک ( )moving averageبا رنگهای قرمز و آبی و با تنظیمات زیر بر روی نمودار الصاق کنیم :
Methode= Exponential
)Apply to= Typical Price (HLC/3

پریود هریک از مووینگهای قرمز و آبی را بصورت زیر انتخاب میکنیم:
پریود مووینگها

بورس ایران

بازار فارکس

مووینگ آبی

50

60

مووینگ قرمز

20

15

m

شروط اساسی  PTMجهت تشخیص روند:

o
صعودی باشد.
 )1شیب مووینگ آبی بصورتc
.
xباشد.
 )2شیب مووینگ قرمز باالتر از مووینگ آبی
 )3قیمت باالتر از مووینگ قرمز باشدF .

اگر سه شرط زیر بطور همزان وجود داشته باشند به معنی صعودی بودن روند خواهد بود:

n

نکته :شیب مووینگ آبی باید حدودا از  30درجه بیشتر باشد.

a
h

o

K

نکته :هنگامیکه مووینگهای آبی و قرمز درحال دور شدن از یکدیگر هستند یعنی قدرت بازار درحال افزایش است و بنابراین
زمان مناسب تری برای ورود به بازار خواهد بود.
نکته :اگر عکس سه شرط فوق برقرار باشد یعنی روند نزولی است .در بازارهای دو طرفه میتوان در روندهای نزولی اقدام به
معامله فروش ازنوع  Sellنمود و از نزول قیمت درجهت کسب سود استفاده کرد.
نکته :اگر یک معامله خرید انجام داده اید و اکنون در سود قرار دارید می توانید از مووینگ قرمز بعنوان حد ضرر (نقطه
مناسب برای خروج از سود) استفاده کنید.
نکته  :اگر مووینگ آبی شکسته شود به معنی آن است که روندصعودی کال به پایان رسیده وحتی احتمال معکوس شدن
آن وجود دارد .بنابراین پس از شکسته شدن مووینگ آبی دیگر به هیچ عنوان اجازه حضور در بازار را نداریم.
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الگوی دوجی (: )Doji
هر کندل که نقاط  openو  closeآن بر روی همدیگر منطبق باشد را اصطالحا دوجی ( )Dojiمی نامند.
معروفترین نوع الگوی دوجی عبارت از دوجی لنگ داراز یا  Doji Long Legاست .این دوجی از یک شاخ و دم بلند و
کشیده و تقریبا هم اندازه تشکیل شده است.

m

o
.c

x

F

n

a
h

o

K

الگوی دوجی هنگامی در بازار ظاهر میگردد که در یک بازار  Rangeو نوسانی حضور داشته باشیم.
بازار  Rangeبه بازاری میگوییم که هیچ جهت و روند مشخصی در آن وجود نداشته باشد .به عبارت دیگر قیمت صرفا
بصورت افقی و در یک محدوده مشخص به نوسان خود ادامه میدهد.
بازاری که دارای جهت و روند مشخصی باشد را اصطالحا بازار رونددار یا  Trendمیگوییم .بازارهای ترند میتوانند صعودی
یا نزولی باشند.
در بازار  Rangeقیمت حول محور تقریبا افقی نوسان می کند .محدوده نوسانات قیمت بین سقف و کف بازار  Rangeقرار
خواهند داشت .دو انتهای الگوی دوجی میتواند سقف و کف بازار رنج را نمایش بدهد.
تمامی الگوهای دوجی  ،از هرنوعی که باشند  ،نشان دهنده وضعیت  Rangeو راکد بازار هستند.
بعد از دیدن الگوی دوجی معموال انتظار داریم قیمت حداقل برای چند کندل بعدی نیز به نوسان خود در همین محدوده
ادامه بدهد.
توجه  :در بورس ایران هنگامی که یک سهم برای چند روز متوالی دارای صف خرید میشود کندل ها در تایم فریم روزانه
حالت دوجی پلکانی پیدا می کنند ،دقت کنید که نباید این حالت را با الگوی دوجی که بصورت کالسیک به منزله بازار رنج
و راکد است اشتباه بگیرید!
ترتیب پلکانی صعودی  :به حالتی میگویم که کف هر کندل به اندازه یک پله باالتر از کف کندل قبل از خودش قرار بگیرد.
(منظور از کف کندل انتهای دم یا درواقع پایینترین نقطه کندل است)
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مولف  :پشوتن مشهوری نژاد

جزوه آموزش تحلیل تکنیکال-دوره مقدماتی

کاربرد اول :تشخیص شرایط مطلوب برای سودآوریگری (به شرط وجود همزمان شروط اصلی)PTM

کاربرد دوم :خروج در عرضه های اولیه:

m

o
.c

کاربرد سوم :عدم ورود در روندهای نزولی :

x

F

n

a
h

o

K

کاربرد چهارم :انتخاب نقطه خرید :

نکته  :ترتیب پلکانی نزولی براساس سقف کندلها تعریف میشود .یعنی سقف هرکندل به اندازه یک پله پایینتر از سقف
کندل قبلی قرار داشته باشد.
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نکته :آن دسته از الگوهای بازگشتی کندل استیک که در مجاورت یک سطح حمایت یا مقاومت تشکیل میگردند از اعتبار
به مراتب بیشتری برخوردارند.

m

o
.c

x

F

n

نکته :در بین الگوهای کندل استیک صرفا آنهایی معتبر هستند که با روندجاری در بازار همخوانی داشته باشند .برای
تشخیص روند میتوان از یک اندیکاتور کمکی (مانند میانگین متحرک) استفاده کرد.

a
h

o

10

K
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الگوهای کف دوقلو ( )Tweezer Bottomو سقف دوقلو (: )Tweezer Top
الگوی کف دوقلو ( )Tweezer Bottomیک الگوی بازگشتی صعودی است یعنی درانتهای روند نزولی تشکیل میشود و
میتواند باعث صعودی شدن روند بشود .این الگو از دو کندل مجاور و متوالی تشکیل شده که کندل اول نزولی و کندل دوم
صعودی است .نقطه انتهای دم هردو کندل کامال بصورت همسطح بایکدیگر قرار گرفته است.
معموال هرچقدر اندازه دم کندلها بلندتر و کشیده تر باشد میزان اعتبار الگو نیز بیشتر خواهد شد .این الگو زمانی ظاهر
میگرددکه قیمت در انتهای یک روندنزولی با یک سطح حمایت مستحکم برخورد نماید ،که درواقع دم کندل ها نشانگر
همین سطح حمایت میباشد.
الگوی سقف دوقلو ( )Tweezer Topیک الگوی بازگشتی نزولی است .این الگو برعکس الگوی قبلی است یعنی در انتهای
روندصعودی تشکیل میشود و باعث نزول قیمت مگیردد .در الگوی سقف دوقله باید نقطه انتهای شاخ کندلها بایکدیگر کامال
همسطح بوده و در قیمت یکسانی قرار داشته باشند.

m

o
.c

x

F

n

a
h

o

K
یک الگوی سه کندلی و از نوع بازگشتی نزولی است یعنی در انتهای روند صعودی ظاهر شده و روند را نزولی میکند.

الگوی شهاب سنگ (: )Shooting Star

کندل اول یک کندل صعودی بلندوکشیده  ،کندل دوم یک مردآویخته وارونه  ،و کندل سوم یک کندل نزولی است که حداقل
تا نقطه  50درصد کندل اول نزول کرده باشد.

اینبار نیز وجود گپ بین کندلهای اول و دوم اعتبار الگو را افزایش میدهد.
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الگوهای ستاره صبحگاهی ( )Morning Starو ستاره شامگاهی (: )Evening Star
ستاره صبحگاهی یک الگوی سه کندلی از نوع بازگشتی صعودی است .در این الگو کندل میانی یک کندل کوچک و مربعی شکل
است که مانند یک جزیره دور افتاده نسبت به کندلهای چپ و راست تشکیل میگردد .وجود گپ بین کندلهای طرفین با کندل
میانی حایز اهمیت میباشد:

m

o
.c

x

F

n

الگوی ستاره شامگاهی برعکس الگوی ستاره صبحگاهی است .یعنی یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای روند صعودی
تشکیل میگردد .رنگ کندل میانی تاثیری در تشکیل الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی ندارد.

a
h

o

19
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الگوها و پترنهای تکنیکال :
الگوهای کندل استیک دیدگاه نسبتا قدیمی است که در بازارهای پیچیده و مدرن امروزی کارایی چندانی ندارد .مهمترین نقطه
ضعف الگوهای کندل استیک این است که ما سعی میکنیم صرفا بر مبنای یک الی سه کندل پایانی یک نمودار اقدام به پیش
بینی آینده بازار نماییم و درواقع تاثیر تمامی کندلهای قبلی را کامال بی اهمیت می پنداریم.
از طرفی بازار های امروزی عموما بازارها  24ساعته و آنالین هستند که نتیجتا زمان بازشدن و بسته شدن کندلها بویژه در
تایم فریم روزانه دیگر مانند گذشته در مورد آنها چندان معنای خاص و قابل اعتنایی پیدا نمیکند.
همچنین نقطه ضعف دیگر نگاه کندل استیک این است که در میان انبوهی از کندلهای متعدد واقع بر روی یک نمودار شاید
صرفا تعداد انگشت شماری از کندلها وجود داشته باشند که یک الگوی کندل استیک خاص را به نمایش بگذارند درحالیکه ما
نیاز به سیگنالهای بسیار بیشتری جهت ورود و خروج به بازار داریم.

m

o
.c

بر همین اساس به تدریج علم تحلیل تکنیکال از الگوهای کندل استیک خارج شده و به سمت نگاه جدیدتری بنام الگوها و
پترنهای تکنیکال حرکت نمود .در مبحث الگوهای تکنیکال سعی میکنیم نگاه خود را به مجموعه ای حداقل شامل صد الی
دویست کندل متوالی معطوف نماییم و به جستجوی اشکال و الگوهای هندسی بگردیم که به واسطه آنها امکان توجیه رفتار
گذشته قیمت و پیش بینی آینده بازار برایمان وجود داشته باشد.
در شکل زیر مستطیل قرمز رنگ  ،نگاه مبتنی بر الگوهای کندل استیک را نمایش میدهد و مستطیل آبی رنگ  ،نگاه پترنی را
با آن مقایسه میکند:

x

F

n

a
h

o

K

برخی از مهمترین الگوها و اشکال هندسی که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت عبارتند از  :سطوح حمایت و مقاومت،
خطوط روند و کانالهای صعودی و نزولی  ،الگوهای دو قله و دو دره  ،الگوهای سروشانه مستقیم و معکوس ،الگوی مثلث و پرچم
و غیره.
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سطوح حمایت و مقاومت :
سطوحی هستند که در مقابل حرکت قیمت از خود ممانعت نشان می دهند .مثال در تصویر زیر یک سطح مقاومت و حمایت را
مشاهده می کنید.

m

o
c
سطح مقاومت گفته میشود و درحرکتهای نزولی به آنها سطح حمایت میگوییم.
درحرکتهای صعودی به این سطوح اصطالحا
.
حمایت نیز هست و بالعکس .به همین دلیل اغلب این سطوح را بصورت
در واقع هر سطح مقاومت به نوبه خودش یک سطحx
سطوح حمایت/مقاومت میخوانیم که مبتنی برهردو خاصیتF
حمایتی و مقاومتی آنها است.
 nقدرت میشکند و پشت سرمیگذارد ویا اینکه از روی آن
هنگامیکه قیمت به یک سطح حمایت/مقاومت برخورد می کند یا آنرا با
منعکس میگردد .درصورتیکه قیمت موفق به شکستن یک سطح a
حمایت/مقاومت گردد معموال حرکت بزرگ و قدرتمندی را در
h
همان جهت ادامه خواهد داد .به همین دلیل اغلب معامله گران سعی میکنند معامالت خود را بالفاصله پس از شکسته شدن
o
یک سطح مقاومت انجام بدهند .چنین نقاطی برای ورود به بازار یکی از بهترین نقاط خواهند بود.
K
بعنوان مثال در تصویر زیر نمودار قیمت جهانی طال را مشاهده میکنید که سطح حمایت 1525دالر را با قدرت شکسته است و
همین امر باعث نزول شدید و حدودا  300دالری بهای طال شده است.
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نکته  :اعداد رُند معموال از خودشان خاصیت مقاومتی نشان میدهند .بعنوان مثال اعدادی مانند هزار تومان  ،دوهزار تومان  ،سه
هزار تومان و غیره معموال تشکیل سطوح حمایت و مقاومت مهمی را میدهند .حتی اعدادی مانند  ... ، 300 ، 200 ، 100نیز
میتوانند خاصیت مقاومتی داشته باشند.
قانون ریزش متقارن  :وقتیکه یک سطح حمایت شکسته میشود معموال قیمت به اندازه فاصله آخرین قله از نقطه شکست به
نزول خودش ادامه خواهد داد.
نکته  :عکس قانون ریزش متقارن نیز در روند صعودی برای شکسته شدن سطوح مقاومت قابل تعریف است.
شکست کاذب و شکست معتبر :
در نمودار زیر  ،قیمت در اواخر روند نزولی ظاهرا موفق به شکستن سطح حمایت  1200شده است ولی این شکست کاذب بوده
است زیرا صرفا با یک شادوی بلند انجام شده است.
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شکست های کاذب در اغلب مواقع موجب بازگشت روند(بصورت کوتاه مدت ویا بلندمدت) میگردند .درتصویر فوق نیز شکست
کاذب در نقطه  1200دالر موجب تغییر جهت روندنزولی و رشد مجدد قیمت طال تا حوالی  1400دالر شد.
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شروط الزم برای شکست معتبر :

-1
-2
-3
-4
-5

سرعت حرکت قیمت پس از شکست معتبر به شدت زیاد میشود.
حجم معامالت در بازار افزایش میابد.
شکست معتبر با یک کندل بلند و کشیده از نوع ماروبوزو انجام می شود که به آن اصطالحا کندل  break outمیگویند.
در یک روندصعودی هنگام شکسته شدن یک سطح مقاومت باید حتما نقطه بسته شدن کندل در باالی سطح مقاومت
قرار بگیرد .بعبارت بهتر شکست باید حتما با بدنه کندل انجام بشود (نه با شاخ و دم آن)
نه تنها کندل نخست بلکه حتی کندل بعدی نیز (که اصطالحا کندل  Confirmationنامیده میشود) باید شکست را
تایید کند .یعنی هم نقطه بسته شدن آن باالتر از سطح مقاومت باشد هم رنگ بدنه آن مشابه کندل قبلی باشد.

تبدیل سطح مقاومت به سطح حمایت (و بالعکس) :
هنگامیکه یک سطح مقاومت شکسته میشود در بسیاری از مواقع مجددا شاهد بازگشت قیمت به سمت سطح مقاومت
هستیم (که اصطالحا آنرا  Pull Backمینامند) سپس قیمت برای لحظاتی کوتاه با سطح مقاومت تماس پیدا کرده و مجددا
به روندصعود ی خود ادامه میدهد .به تماس مختصر و کوتاه مدت قیمت با سطح مقاومتی که قبال شکسته شده است
اصطالحا بوسه وداع یا  Last Kissمیگویند.
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نکته  :در یک شکست معتبر  ،قیمت هرگز نباید مجددا به زیر سطح مقاومت نزول نماید.

معامله گری بر روی سطوح مقاومت :
وقتی قیمت به یک سطح مقاومت نزدیک می شود معموال معامله گران به دو گروه اصلی تقسیم می شوند :
 -1گروه اول اقدام به ثبت یک سفارش خرید از نوع  Buy Stopباالتر از سطح مقاومت می کنند تا در صورت شکسته شدن
آن بتوانند حرکت صعودی بعدی را به موقع شکار نمایند .نقطه مناسب برای ثبت سفارش خرید باید حدودا به اندازه
 3الی  4درصد باالتر از سطح مقاوت باشد( یا در بازار فارکس به اندازه  10الی  15پیپ باالتر از سطح مقاومت) تا از
کاذب نبودن شکست مطمئن بشویم.
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 -2گروه دوم صبر میکنند تا ابتدا قیمت بطور کامل از سطح مقاومت عبور نموده و شکست سطح مقاومت کامال تایید
بشود .سپس با ثبت یک سفارش خرید از نوع  Buy Limitدر مجاورت همان سطح ،منتظر میمانند تا درصورت وقوع
بوسه وداع در قیمتهای به مراتب ارزانتری اقدام به ورود به بازار نمایند .بدیهی است که این گروه ممکن است درحرکتهای
صعودی خیلی قوی ،امکان ورود به بازار را کال از دست بدهند که این بزرگترین نقطه ضعف روش ایشان خواهد بود.
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هر دو گروه معامله گران  ،حد ضرر خود را اندکی پایین تر از سطح مقاومت قرار میدهند زیرا میدانیم در یک شکست معتبر
هرگز نباید قیمت مجددا به زیر سطح مقاومت بازگشت نماید.
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علیرغم اینکه حد ضرر هردو گروه در نقطه یکسانی واقع است اما بدیهی است که اندازه ضرر گروه اول بیشتر از گروه دوم خواهد
بود .همچنین اندازه سود کسب شده توسط گروه دوم نیز بیشتر از گروه اول میباشد .اما در عوض مزیت گروه اول نیز این است
که در شکست های خیلی قدرتمند (که اصال بوسه وداع ندارند) علیرغم اینکه گروه دوم از بازار جا می ماند اما گروه اول به هر
طریقی که هست وارد بازار میشود.
نتیجه :بنابراین هریک از دو روش فوق دارای مزایا و معایب خاص به خودش میباشد و هیچ روش بطور کامل ارجح بر روش
دیگر نمی باشد.
نکته  :روش سوم این است که نیمی از سرمایه را به روش اول و نیمه دیگر را به روش دوم خریداری نماییم .به این حالت که
ظاهرا بهترین روش درمیان روشهای فوق است ،اصطالحا روش ترکیبی یا  Combinationگفته میشود.
یادآوری :انواع روشهای معامالتی در نرم افزارهای مفیدتریدر و متاتریدر:

 : Instant Buyمعامله خرید است که بصورت فوری و در آخرین قیمت بازار انجام بشود.
 : Buy stopسفارش خریدی است که در قیمتی باالتر از آخرین قیمت بازار ثبت بشود.
 : Buy limitسفارش خریدی است که در قیمتی پایین تر از آخرین قیمت بازار ثبت بشود.

نکته  :هر سطح حمایت/مقاومت باید حداقل از دو قله یا دره تشکیل شده باشد .اما بهرحال حتی یک قله یا دره نیز به نوبه
خودش نشانگر یک سطح حمایت/مقاومت است.
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نکته  :هرچه تعداد قله ها و دره ها بر روی یک سطح حمایت/مقاومت بیشتر باشد میزان قدرت و اعتبار آن سطح نیز بیشتر
خواهد بود.
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نکته  :هرچه یک سطح حمایت/مقاومت قوی تر باشد  ،یا اصال شکسته نمیشود ،ویا اینکه اگر شکسته بشود موجب ایجاد حرکت
قوی تر و بزرگتری خواهد شد.
نکته :سطوح حمایت/مقاومت که از قله ها و دره های نوک تیز تشکیل شده اند معتبرتر بوده و خاصیت مقاومتی قوی تری دارند.
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نکته  :هرچه سطوح حمایت/مقاومت در تایم فریم های باالتری تشکیل شده باشند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود.
بهمین دلیل معموال مقاومتهای بلندمدت مانند مقاومتهای روزانه و هفتگی و ماهیانه از سطوح بسیار مهم در تحلیل یک نمودار
محسوب میگردند.

فلسفه روانشناختی سطوح حمایت و مقاومت :
سطوح حمایت و مقاومت اغلب به دلیل حافظه معامله گران ایجاد میگردند .معامله گران که نسبت به رفتار پیشین قیمت دارای
خاطره یکسانی هستند سعی میکنند با بروز رفتارهایی مشابه از تکرار مجدد خاطرات تلخ قبلی پیشگیری نمایند و همین
عکس العمل جمعی منجر به ایجاد سطوح افقی بر روی نمودار میگردد که آنها را سطوح حمایت و مقاومت می نامیم .بعنوان
مثال اگر قیمت یکبار به حد مشخصی رشد نموده و سپس در اثر وقوع یک رخداد یا خبر خاص بطور ناگهانی دچار ریزش بشود
درآنصورت معامله گران سعی میکنند در دفعات بعدی به محض رسیدن قیمت به همان سطح ،اقدام به فروش سهام خود نمایند
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تا بدین طریق سود خود را حفظ نموده و از دچار شدن به نزول مجدد بازار خودداری نمایند .این واکنش جمعی موجب ایجاد
دو قلة همسطح میگردد که آنرا سطح مقاومت مینامیم.
بنابراین مهمترین دلیل تشکیل سطوح حمایت و مقاومت (وحتی سایر الگوهای تکنیکال) درواقع وجود حافظه جمعی در بین
فعاالن بازار میباشد که موجب انجام رفتارهایی مشابه و تقریبا یکسان توسط ایشان میگردد .هدف از این رفتارها این است که
از تکرار مجدد خاطرات تلخ قبلی جلوگیری گشته ویا خاطرات خوش قبلی مجددا تکرار بشوند.
سوال  :چرا اعداد رُند معموال خاصیت مقاومتی بیشتری دارند؟
جواب  :زیرا اعداد رند معموال بهتر در حافظه انسان باقی میماند و همانطور که گفتیم علت وجود سطوح حمایت و مقاومت
درواقع به دلیل همین حافظه جمعی معامله گران میباشد.
سوال  :چرا مقاومت هایی که از تعداد زیادی قله/دره تشکیل شده باشند از اعتبار بیشتری برخوردارند؟
جواب  :زیرا تعداد افرادی که دارای تجربه مشابهی نسبت به آن عدد مشخص هستند بیشتر می شود و این افراد در دفعات
بعدی واکنش مشابهی را بر روی همان عدد مشخص از خود نشان میدهند.
سوال  :چرا سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های بلندمدت معتبرتر هستند؟
جواب  :زیرا تعداد افرادی که دارای خاطره یکسانی نسبت به یک سطح مشخص قیمت هستند افزایش میابد .بطور کلی هرچه
مدت زمان عمر یک سطح مقاومت بیشتر بشود میزان قدرت و اعتبار آن نیز افزایش خواهد یافت.
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مثال  :در تصویر زیر میزان قدرت کدامیک از سطوح حمایت/مقاومت واقع بر روی نمودار طال به ترتیب بیشتر از سایرین است؟
پاسخ  :باتوجه به مجموع نکاتی که گفته شد :مهمترین و قوی ترین سطح مقاومت  R1میباشد .سپس مقاومت  R2است .و
سرانجام سطوح  R3و  R4هستند که درواقع سقف و کف فعلی قیمت را تشکیل میدهند .میزان قدرت  R2بیشتر از  R3است
زیرا  R3قبال یکبار شکسته شده است و سطوح مقاومت که یکبار شکسته میشوند به شدت از قدرت و اعتبارشان کاسته میگردد.
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نکته :هنگامیکه یک سطح مقاومت یکبار شکسته میشود از میزان قدرت و اعتبار آن به شدت کاسته میگردد.
نکته :هنگامیکه یک سطح مقاومت حداقل دوبار شکسته میشود  ،بطور کامل منقضی شده و اعتبار خود را کامال از دست میدهد.
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انواع بازارهای  Rangeو : Trend
 :Trend Marketبازار ترند یا جهت دار به بازاری میگوییم که قیمتها دایما درحال افزایش یا کاهش باشند .بازار ترند میتواند
صعودی ویا نزولی باشد .در بازار ترند و صعودی کلیه قله ها و دره ها حالت پلکانی و منظم پیدا میکنند و هر قله و دره به اندازه
یک پله باالتر از قبلی تشکیل میگردد .قیمت هربار رکورد قبلی خودش را میشکند و رکورد باالتری را ثبت مینماید .کف قیمت
نیز در بازار صعودی دایما باال و باالتر میاید .هنگامیکه نهایتا اخرین کف به سمت پایین شکسته بشود میگوییم بازار از حالت
صعودی خود خارج گشته است.
 : Range Marketبازار رِنج دارای هیچ جهت صعودی یا نزولی خاص و مشخصی نیست و قیمت حول یک محور تقریبا افقی به
حرکت نوسانی خود ادامه میدهد .در بازار رِنج معموال قیمت بین یک سطح حمایت و مقاومت محصور میگردد که آنها را اصطالحا
سقف و کف بازارِ رِنج میگوییم .قله ها و دره ها نیز همگی در یک راستای افقی و تقریبا موازی بایکدیگر تشکیل میگردند.
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oمیبرند و صرفا در  30درصد مواقع
آمار نشان میدهد که معموال بازارها در 00درصد عمر خودشان درشرایط رنج و نوسانی به سر
 Kمعامله گران در بازارهای
در شرایط ترنددار صعودی یا نزولی قرار دارند .همچنین آمارهای رسمی بوضوح نشان میدهند که اغلب
ترند و جهت دار به راحتی موفق به کسب سود میشوند اما متاسفانه در بازارهای رنج تمامی سودهای قبلی خود را مجددا از
دست داده و حتی دچار ضرر و زیان هنگفت میگردند .این موضوع نشان میدهد که معامله گری در بازارهای رنج بسیار سخت
تر از بازار ترند است و به پختگی و تجربه به مراتب بیشتری نیاز دارد.
روش معامله گری در بازار : Range
روش معامله گری در بازارهای رنج و ترند کامال متفاوت با همدیگر است .فلسفه معامله گری در بازارهای رنج برمبنای جمله
معروف  Buy Low and Sell Highاستوار است .یعنی باید ارزان بخریم و سپس گران بفروشیم .در بازارهای رنج باید سعی
کنیم هنامیکه قیمت در مجاورت کف بازار قرار دارد اقدام به خرید نماییم و سپس هنگامیکه قیمت در حوالی سقف بازار قرار
دارد اقدام به فروش و تثبیت سود نماییم.
روش معامله گری در بازار : Trend
فلسفه معامله گری در بازار ترنددار نسبتا آسان و بصورت  Buy High and Sell Higherاست ،یعنی باید گران بخریم و سپس
گرانتر بفروشیم.
نکته  :در بازار ترند باید تهاجمی عمل کرد .باید با امواج بازار همسو شد و به صف های خرید حمله برد .باید سهم را در صف
خرید شکار کرد و نگران رشد قیمت نبود زیرا به زودی میتوانیم همان سهم را در قیمتهای باالتری به فروش برسانیم .اما در
بازار رنج باید دقیقا برعکس امواج بازار شنا کنیم! باید مثل یک شرکت حقوقی عمل کنیم یعنی در بازار مثبت باید فروشنده
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باشیم و در بازار منفی اقدام به خرید نماییم .معموال شرکتهای حقوقی به همین شیوه عمل میکنند و به همین دلیل هم
سودهای خوب و آسانی را از بازار بدست میاورند .معامله گری در بازار رنج به صبر و حوصله بیشتری احتیاج دارد.
نحوه تشخیص بازارهای رِنج و تِرِند :
در تصویر زیر ناحیه آبی رنگ یک بازار تِرند صعودی را نشان میدهد ،ناحیه قرمزرنگ نیز یک بازار رِنج و راکد را مشخص میکند:
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برای تشخیص نوع بازار از روش  PTMاستفاده میکنیم .همانطور که قبال گفتیم باید ابتدا دو عدد میانگین متحرک را با پریودهای
 20و  50بر روی نمودار قرار دهیم(.در بازار فارکس باید سه عدد میانگین متحرک با پریودهای 15و30و 60استفاده کنید)
شروط الزم برای تشخیص بازار ترند صعودی :
 -1شیب مووینگ آبی بصورت صعودی باشد.
 -2مووینگ قرمز باالی مووینگ آبی قرار داشته باشد.
 -3کندلهای قیمت باالی مووینگ قرمز واقع باشند.
شرط الزم برای تشخیص بازار رنج :
 -1شیب مووینگ آبی تقریبا افقی باشد.
 -2فاصله بین مووینگهای قرمز و آبی کاهش یافته و مویینگها دایما یکدیگر را قطع کنند.
 -3مووینگها مانند قطعه نخهای درهم تنیده شده باشند.
 -4قیمت دایما از باال به پایین و از پایین به باال  ،مووینگ آبی را قطع کند.
 -5قیمت بین یک سقف و کف مشخص نوسان نماید.
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روش معامله گری در بازار رِنج :
 -1سقف و کف بازار را تشخیص داده و سعی میکنیم درمجاورت کف بازار اقدام به خرید کنیم و سپس درحوالی سقف
بازار بفروشیم.
 -2منتظر می مانیم تا اگر قیمت نهایتا سقف بازار را بسمت باال بشکند و از درون محدوده رِنج خارج بشود ،درآنصورت
اقدام به یک معامله خرید اندکی باالتر از سقف بازار نماییم .دربازارهای دوطرفه میتوان پیشاپیش یک سفارش خرید از
نوع  Buy Stopاندکی باالتر از سقف بازار و بطور همزمان یک سفارش فروش از نوع  Sell Stopاندکی پایین تر از کف
بازار ثبت نمود تا درصورت خروج قیمت به سمت باال یا پایین  ،معامله مربوطه بطور اتوماتیک فعال بشود.
تصویر زیر شکسته شدن محدوده رنج قیمت را توسط سهام فوالد خوزستان نمایش میدهد .قیمت پس از اینکه حدودا برای
شش ماه متوالی در منطقه فشرده  2500-2000محصور گشته بود سرانجام با شکسته شدن سقف این محدوده ،صعود قدرتمندی
را به سمت تارگت  3900تومان آغاز مینماید:
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نکته  :جهت حصول اطمینان از معتبر بودن شکستِ سقفِ محدودة رِنج ،بهتر است فاصله نقطه ورود حداقل به اندازه  4درصد
باالتر از سقف بازار انتخاب بشود .در بازار فارکس نیز میتوان از یک حاشیه امنیت حدودا  15الی  20پیپی به این منظور
استفاده کرد.
نکته  :هنگامی که بازار برای مدت زمان نسبتا طوالنی در شرایط رنج قرار داشته باشد ،در صورتیکه نهایتا از یک سمت ناحیه رنج
را بشکند معموال حرکت بزرگ و قدرتمندی را در همان جهت آغاز خواهد نمود .بصورت یک قاعده چشمی میتوان حداکثر
حرکت عمودی قیمت را تقریبا برابربا طول مدت زمان رنج بودن بازار درنظر گرفت.
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خط روند صعودی و نزولی :
گفتیم که در بازار صعودی مرتبا قله ها و دره ها باال و باالتر تشکیل میشوند .خط روند صعودی خطی است که دره های قیمت
را در یک بازار صعودی به یکدیگر متصل میکند .اگرچه یک خط روندصعودی را میتوان بر روی دو دره متوالی نیز رسم نمود
اما بهتر است خطوط روند حداقل از اتصال  3دره متوالی و همراستا ترسیم بشوند.

m
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نکته  :در یک بازار صعودی حتما باید هر دره به اندازه یک پله باالتر از دره قبل قرار داشته باشد .اما الزامی به وجود چنین
ترتیب پلکانی منظمی بر روی قله ها وجود ندارد .به همین دلیل خط روندصعودی حتما باید بر روی دره ها رسم بشود و ترسیم
خط روندصعودی بر روی قله های قیمت نادرست میباشد!
نکته  :همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید خط روند نزولی از اتصال قله های متوالی در یک بازار نزولی تشکیل میگردد،
این خط درواقع مکان احتمالی تشکیل قله های بعدی را مشخص می نماید:
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قله ها و دره های ماژور و مینور :
به قله ها و دره های اصلی بر روی یک نمودار که مسیر اصلی قیمت را مشخص میکنند اصطالحا قله ها و دره های اصلی یا
ماژور گفته میشود .اگر به هریک از امواج بازار از فاصله نزدیکتر نگاه کنید مشاهده خواهید کرد که آنها نیز به نوبه خودشان از
امواج کوچکتری تشکیل شده اند که آنها را اصطالحا ریزموج می نامیم .امواج اصلی بازار توسط قله ها و دره های اصلی و
ریزموجها توسط قله ها و دره های فرعی یا مینور تشکیل میگردند.
قله ها و دره های اصلی درواقع امواج بلندمدت بازار را تشکیل میدهند ،درحالیکه قله ها و دره های فرعی صرفا امواج کوتاه مدت
و کم اهمیت را میسازند که تحلیلگر باید از آنها چشم پوشی نموده و عمده توجه خودش را صرفا بر روی امواج اصلی معطوف
نماید.
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اگر به تایم فریمهای پایینتر مراجعه کنید مشاهده خواهید کرد که هریک از ریزموجها نیز به نوبه خودش از ریزموجهای
کوچکتری تشکیل میگردد و الی آخر .بنابراین قله ها و دره های اصلی و فرعی صرفا یک مفهوم نسبی هستند که وابسطه به
تایم فریم مورد مطالعه خواهند بود و بعنوان مثال قله ها و دره های اصلی در یک تایم فریم میتوانند معادل قله ها و دره های
فرعی از تایم فریم بزرگتر باشند.
درتصویر زیر مسیر اصلی قیمت را که توسط قله ها و دره های ماژور ایجاد شده است با رنگ قرمز نمایش داده ایم :
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در تصویر فوق امواج آبی رنگ برخی از امواج فرعی را نشان میدهند .برای تشخیص قله ها و دره ها باید عمدتا به تجربه و تبحر
چشمی خودتان متکی باشید اما فعال که در آغاز راه هستید میتوانید از اندیکاتورهای  Zigzagو  Fractalکمک بگیرید.
اندیکاتور زیگزاگ ( )Zigzagاز اندیکاتورهای استاندارد متاتریدر است و ابزار خوبی برای ترسیم مسیر اصلی قیمت میباشد .این
اندیکاتور میتواند قله ها ودره های اصلی در یک نمودار را با دقت نسبتا خوبی برایتان مشخص نماید .اندیکاتور فراکتال
( )Fractalنیز تمامی قله ها و دره ها را  ،اعم از اصلی و فرعی ،برایتان مشخص میکند.

o
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کانال های صعودی و نزولی :
یک کانال صعودی درواقع همان بازار صعودی است با این تفاوت که عالوه بر اینکه دره ها در یک راستای مشخص قرار دارند،
همچنین قله ها نیز بر روی راستای مشخصی واقع اند که به موازات دره ها می باشد:

m

o
روند صعودی این است که در کانال صعودی از جایگاه احتمالی تشکیل قله ها
بزرگترین مزیت کانال صعودی نسبت بهcخط.
بطور تقریبی مطلع هستیم .بنابراین میتوانیم هنگامx
نزدیک شدن قیمت به ضلع فوقانی کانال  ،اقدام به فروش نموده و سود
Fنزدیک شدن قیمت به کف کانال صعودی مجددا اقدام به خرید
خود را تثبیت نماییم.
بشویم.سپس میتوانیم صبر کنیم تا به محض n
کرده و وارد بازار
a
نکته  :هنگامیکه قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد ،هر لحظه احتمال شکسته شدن سقف کانال وجود خواهد داشت .بنابراین
h
نمود.
دربازارهای دوطرفه هرگز نباید در مجاورت سقف کانال صعودی اقدام به معامله
o
K
Sell

روش معامله گری بر روی کانال صعودی:
 -1روش بلندمدت :می توان هنگام تشخیص کانال صعودی در هر نقطه دلخواهی(و ترجیحا نزدیک به کف کانال) وارد
بازار شد و سپس آنقدر منتظر ماند تا نهایتا کف کانال به سمت پایین شکسته بشود.
 -2روش کوتاه مدت(نوسانگیری)  :می توان در مجاورت کف کانال اقدام به خرید نمود و سپس به محض نزدیک شدن به
سقف کانال اقدام به فروش و تثبیت سود نمود .سپس بازهم منتظر میمانیم تا هنگام بازگشت مجدد قیمت به سمت
کف کانال  ،معامالت بعدی را نیز به همان شیوه ادامه بدهیم.
قانون کانالها  :هرگز نباید در یک کانال نزولی اقدام به معامله خرید نمود!
قانون کلی تحلیل تکنیکال :هرگز نباید هیچ معامله ای را برخالف جهت روند بلند مدت بازار انجام داد!
منظور از روندبلند مدت ،تایم فریمی است که به اندازه یک درجه باالتر از تایم فریم جاری قرار داشته باشد .بعنوان مثال اگر در
تایم فریم  D1درحال انجام معامالت خود هستیم درآنصورت تایم فریم بلندمدت برای ما  W1خواهد بود.
نکته  :درکانالهای صعودی هنگامیکه کف کانال به سمت پایین شکسته میشود وارد فاز شک میشویم ،اما هنگامیکه آخرین
درة کامل به سمت پایین شکسته بشود از به پایان رسیدن روندصعودی بطور کامل مطمئن میشویم.
نکته  :معموال شکسته شدن یک خط روند یا کانال صعودی منجر به نزولی شدن روند بازار خواهد شد و بالعکس.
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شکل زیر دوکانال صعودی مختلف را بر روی نمودار سهام توریل نمایش میدهد .یکی از این کانالها نهایتا به سمت پایین شکسته
شده است و دیگری به سمت باال :

m
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نکته  :هنگام ترسیم خط روند و کانال نباید دچار وسواس بیش از حد بشوید! بلکه سعی کنید صرفا خطوطی را رسم کنید که
بیشترین تعداد قله ها و دره ها را بطور تقریبی شامل بشوند.
نکته  :یادتان باشد که مهمترین هدف از ترسیم یک خط روند یا کانال درواقع بدست آوردن بدنه اصلی مسیر حرکت قیمت
می باشد.
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الگوی دو قله (
a
شده و میتواند باعث نزولی شدن روند بشود.
الگوی دوقله یک الگوی بازگشتی نزولی است یعنی در انتهای روند صعودی تشکیلh
oاندازه تشکیل شده است که انتهای
الگوی دوقله همانطور که از اسم آن مشخص است از دو قله متوالی ،هم سطح و تقریبا هم
Kرا مشخص میکند.
قله ها بر روی سطح قیمت مشابهی قرار داشته باشد .دره واقع بین قله ها خط گردن یا
Double Top

Neck Line

هنگامیکه قیمت خط گردن را به سمت پایین میشکند حداقل به اندازه فاصله قله ها تا خط گردن به نزول خودش به سمت
پایین ادامه خواهد داد.
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روش معامله گری بر روی الگوی دوقله :
در بورس سهام ایران نمیتوان از الگوی دوقله برای ورود به بازار استفاده کرد ،و صرفا میتوان از آن بعنوان یک الگوی نزولی و
بعنوان مثال برای خروج از بازار استفاده نمود .اما در بازارهای دوطرفه مانند فارکس می توان یک سفارش  Sell Stopاندکی
پایین تر از خط گردن ثبت نمود و حد سود آنرا به اندازه فاصله سر تا خط گردن انتخاب کرد .حد ضرر را نیز در باالی قله ها
قرار میدهیم زیرا اگر قیمت سطح قله ها را به سمت باال بشکند درآنصورت الگوی نزولی نقض خواهد شد و تبدیل به یک الگوی
صعودیِ ادامه دهنده خواهد شد.
مفهوم ریسک به ریوارد (: )R.R
ریسک به ریوارد بصورت نسبت حدسود به حدضرر تعریف میشود و کمیتی است که میزان مرغوبیت یک موقعیت را برای
معامله گری و کسب سود نشان میدهد .به زبان ساده تر :ریسک به ریوارد یعنی آیا به ازای کسب یک سود معین حاضر هستید
بر روی چه میزان از سرمایه خودتان ریسک نمایید؟
یک معامله گر حرفه ای باید سعی کند صرفا موقعیتهایی را برای معامله گری انتخاب کند که از ریسک به ریوارد معقولی
برخوردار باشند .ریسک به ریوارد مطلوب برای یک موقعیت خاص باید قاعدتا حداقل برابربا  1باشد .در تصویر قبل میتوانید
برخی توضیحات تکمیلی و محاسبات مربوط به  R.Rرا مشاهده نمایید.
نکته  R.R :برای الگوی دو قله برابربا  1میباشد .بنابراین الگوی دوقله موقعیت نسبتا متوسطی برای معامله گری میباشد.
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الگوی دو دره (
n
شکل میگیرد و باعث صعودی شدن نمودار میشود.
الگوی دودره یک الگوی بازگشتی صعودی است که در انتهای روند نزولیa
h
o
K
Double Bottom

روش معامله گری بر روی الگوی دودره به این صورت است که یک سفارش خرید اندکی باالتر از خط گردن قرار میدهیم.
حدسود را به اندازه فاصله دره ها از خط گردن ،و حدضرر را در زیر دره ها قرار میدهیم.
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نکته  :در برخی از مواقع ممکن است الگوی دو دره تبدیل به الگوی سه دره بشود که اشکالی ندارد و اعتبار الگو همچنان حفظ
میشود:
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الگوی سر و شانه مستقیم (: )Head and Shulder

F
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الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای روند صعودی تشکیل میشود و آنرا تبدیل به روندنزولی میکند.
این الگو از سه قله متوالی تشکیل شده که اندازه قله وسط از همه بزرگتر و تقریبا دو الی سه برابر قله های کناری است .به قله
میانی اصطالحا سَر یا  Headمیگوییم  ،و قله های طرفین را اصطالحا شانه راست( )Right-Shulderو شانه چپ()Left-Shulder
مینامیم .درالگوی سروشانه باید شانه های چپ و راست بایکدیگر تقریبا هم اندازه و هم ارتفاع باشند.
به خطی که انتهای دره ها را بهم وصل میکند خط گردن یا  Neck Lineگفته میشود .خط گردن باید یک خط تقریبا افقی و
مسطح باشد .وجود شیب خیلی تُند بر روی خط گردن موجب از بین رفتن اعتبار الگو خواهد شد.

o
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قانون الگوی سر و شانه :
در صورتیکه قیمت بتواند خط گردن را به سمت پایین بشکند روندصعودی تبدیل به نزولی خواهد شد .قیمت شروع به نزول به
سمت پایین میکند و حداقل به اندازه فاصله سر تا خط گردن به نزول خودش ادامه خواهد داد :

m

نکته :باتوجه به اینکه اندازه سر به مراتب بزرگتر از اندازه شانه ها است بنابراین  R.Rدر الگوی سر وشانه همواره بزرگتر
از یک میشود .پس الگوی سروشانه موقعیت نسبتا خوبی برای معامله گری میباشد و به همین دلیل نیز اغلب مورد عالقه
معامله گران قرار دارد.
نکته  :در برخی از مواقع ممکن است الگوی سروشانه به دلیل شکسته شدن خط روندصعودی و سپس بوسه وداع بین شانه راست
و خط روند  ،ایجاد شده باشد:

o
.c

x

F

n

a
h

o

K

الگوی سروشانه معکوس (: )Reverse Head & Shulder
الگوی سروشانه معکوس یک الگوی بازگشتی صعودی است یعنی در انتهای روندنزولی تشکیل میگردد و باعث صعودی شدن
روند میگردد .این الگو از سه دره متوالی تشکیل شده است که اندازه دره وسط از سایر دره ها بزرگتر است .به دره میانی اصطالحا
سر میگوییم و دره های کناری شانه راست و شانه چپ نامیده میشوند.
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قانون الگوی سروشانه معکوس  :هنگامیکه قیمت خط گردن را به سمت باال میشکند ،روندنزولی تبدیل به صعودی گشته و
قیمت حداقل به اندازه فاصله سر تاخط گردن به صعود خودش ادامه خواهد داد.
درصورت مشاهده الگوی سروشانه معکوس میتوانیم یک سفارش خرید از نوع  Buy Stopاندکی باالتر از خط گردن ثبت نماییم.
حدضرر این معامله را باید زیر شانه راست قرار دهیم و حدسودآنرا نیز هم اندازه با فاصله بین سرتا خط گردن انتخاب کنیم.
هنگام شکسته شدن خط گردن معموال حجم معامالت در بازار به شدت افزایش میابد که این میتواند نشانه خوبی برای اطمینان
از معتبر بودن الگو باشد.
نکته  :در الگوی سروشانه باید اندازه شانه های چپ و راست بایکدیگر مساوی باشد .به عبارت دیگر خطی که انتهای شانه ها را
بهم وصل میکند باید یک خط افقی و مسطح باشد:

m

o
c
نکته  :الگوی سروشانه باید دارای تقارن عمودی.باشد ،و محور تقارن از وسط «سَر» عبور کند .به عبارت بهتر مدت زمان تشکیل
x
شانه های چپ و راست باید با یکدیگر تقریبا برابر باشدF .
n
a
h
o
K

نکته :اگرچه شیب خط گردن معموال بصورت افقی است اما در روندهای صعودی بهنگام تشکیل الگوی سروشانه مستقیم
خط گردن میتواند شیب بسیار مالیم و اندکی به سمت باال داشته باشد .همچنین در روندهای نزولی نیز  ،بهنگام تشکیل الگوی
سروشانه معکوس ،خط گردن میتواند شیب مالیم و اندکی به سمت پایین داشته باشد:
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نکته  :اگر مدت زمان تشکیل شانه راست بیش از حد طوالنی بشود بازار به حالت رنج فرو می رود و الگوی سروشانه بطور کامل
منقضی میگردد.
نکته  :اگر پس از شکسته شدن خط گردن  ،شاهد صعود مجدد قیمت و عبور آن از کنار سَر باشیم درآنصورت الگوی سروشانه
بطور کامل نقض ( )Failخواهد شد و تبدیل به یک الگوی صعودی بسیار قدرتمند میشود .به عبارت دیگر الگوی سروشانه
درحالت استاندارد یک الگوی بازگشتی نزولی است ،اما درصورتیکه این الگو  Failبشود تبدیل به یک الگوی صعودی و
ادامه دهندة روند خواهد شد .قدرت صعودی این الگو به حدی است که حتی میتوان از آن برای انجام یک معامله خرید اندکی
باالتر از نقطه انتهای سَر استفاده کرد :

m

o
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x
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الگوی مثلث متقارن (: )Triangle
الگوی مثلث از محصور شدن قیمت بین دو خط همگرا تشکیل میگردد .الگوی مثلث متقارن یک الگوی دوطرفه است یعنی
هم میتواند نقش یک الگوی بازگشتی را ایفا نماید و هم میتواند یک الگوی ادامه دهنده باشد .برای ترسیم الگوی مثلث
باید حداقل دوقله متوالی و دو دره متوالی در اختیار داشته باشیم و از اتصال آنها به دوخط مورب و متقاطع برسیم.
الگوی مثلث معموال در بازارهای رِنج و نوسانی و هنگامیکه بازار در فاز تثبیت قیمت قرار داشته باشد ،ایجاد میگردد.
قانون الگوی مثلث متقارن  :الگوی مثلث میتواند به سمت باال یا پایین شکسته بشود و از هرطرف که شکسته بشود درهمان
جهت حرکت نسبتا بزرگی را آغاز خواهد نمود که اندازه آن حداقل برابربا اندازه ارتفاع قاعده عمودی مثلث میباشد.

m

o
.c

x

F

n
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در تصویر زیر تشکیل الگوی مثلث را بر روی نمودار سهام وپترو مشاهده میکنید .همانطور که مالحظه میکنید شکسته شدن
الگو باعث رشد  55تومانی قیمت شده است :
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الگوی مثلث افزایشی :
حالت خاصی از الگوی مثلث است با این تفاوت که اضالع آن بجای آنکه همگرا باشند بصورت واگرا تشکیل میشوند .این الگو
معموال وجود هیجان و التهاب شدید در بازار را نشان میدهد و به همین دلیل نیز حرکت قیمت پس از شکسته شدن مثلث
معموال به مراتب شدیدتر خواهد بود.
تصویر زیر تشکیل الگوی مثلث افزایشی را بر روی نمودار شاخص کل بورس ایران نمایش میدهد :

m

o
.c

x

F

n

منقضی شدن الگوی مثلث :
a
درصورتیکه شکسته شدن الگوی مثلث بیش از حد به درازا بکشد  ،و قیمت وارد محدوده یک سوم پایانی مثلث بشود ،درآنصورت
h
بازار به تدریج حساسیت خودش را نسبت به این الگو از دست میدهد و الگوی مثلث بطور کامل منقضی و بی اعتبار میشود.
o
بنابراین نقطه شکست یک مثلث باید همواره در محدوده  2/3ابتدایی آن قرار داشته باشد .منقضی شدن الگوی مثلث اغلب
K
منجر به ایجاد یک بازار رنج و راکد خواهد شد.

روش معامله گری بر روی الگوی مثلث :
یک سفارش  Buy Stopدر باالی آخرین قله وبطور همزمان یک سفارش  Sell Stopدر زیر آخرین دره ثبت میکنیم .سپس
منتظر میمانیم تا اگر هریک از دو معامله فوق فعال بشود بالفاصله معامله دیگر را کنسل می نماییم .حد ضرر هر معامله را در
حوالی نقطه وسط مثلث قرار میدهیم زیرا اگر مثلث شکسته بشود قیمت نباید مجددا به درون بدنه مثلث فرو برود .برای حدسود
نیز از اندازه ارتفاع عمودی قاعده مثلث استفاده می کنیم.
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الگوی پرچم (: )Falg
الگوی پرچم از یک بخش مثلثی و از یک میله بلند تشکیل میشود .اندازه میله پرچم حدودا دو الی سه برابر اندازه مثلث میباشد.
الگوی پرچم اغلب بصورت یک الگوی ادامه دهنده ایفای نقش میکند ،بعنوان مثال در یک روندصعودی ،الگوی پرچم در میانه
روند ظاهر گشته و نهایتا به سمت باال شکسته میشود .در تصویر زیر تشکیل الگوی پرچم را بر روی سهام وسپه مشاهده میکنید:

m

نکته  :قسمت مثلثی شکل پرچم میتواند در برخی از مواقع تبدیل به یک مستطیل یا متوازی االضالع بشود .بهرحال نکته مهم
این است که الگوی پرچم درواقع آغاز فاز تثبیت قیمت را پس از یک جهش قدرتمند نمایش میدهد.
نکته  :دراغلب منابع تکنیکال از الگوی پرچم صرفا بعنوان یک الگوی ادامه دهنده نام برده میشود ،اما تجربه نشان میدهد که
الگوی پرچم در برخی از مواقع میتواند نقش یک الگوی بازگشتی را نیز ایفا نماید .به نظر میرسد که اگر شیب قسمت مثلثی یا
مستطیلی پرچم به سمت باال باشد ،نهایتا احتمال شکسته شدن پرچم به سمت پایین بیشتر خواهد بود .بعبارت بهتر معموال
الگوی پرچم برخالف جهت شیب قسمت مثلثی یا مستطیلی خودش شکسته میشود.
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الگوی مثلث صعودی( )Accending Triangleو مثلث نزولی(: )Descending Triangle

الگوهای مثلث صعودی و نزولی مشابه همان الگوی مثلث هستند با این تفاوت که یکی از اضالع آنها بصورت کامال افقی تشکیل
میگردد .این دو الگو معموال هنگامی ایجاد میشوند که قیمت در میانه یک روند باسطح حمایت یا مقاومت مستحکمی برخورد
نماید .به عبارت بهتر بخش مسطح این مثلثها نمایش دهنده اصابت با همان سطح حمایت/مقاومت میباشد .الگوهای مثلث
صعودی و نزولی صرفا بعنوان الگوهای ادامه دهنده ایفای نقش میکنند.
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ﺟﺰوه آﻣﻮزش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل-دوره ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎ :
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﺮﻣﻮﻟﮭﺎ و اﺑﺰارھﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ :
اوﻻ -ﺟﮭﺖ روﻧﺪﺟﺎری در ﺑﺎزار را ﺑﮭﺘﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪھﺪ.
دوﻣﺎ -ﻧﻘﺎط ورود و ﺧﺮوج دﻗﯿﻖ ﺗﺮی را ﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻮﻣﺎ -از دام ﻋﻮاطﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ رھﺎ ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﺼﻮرت روﺑﺎﺗﯿﮏ و ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ.

اﻧﻮاع اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎ :
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ رده اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد :
 -1اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی روﻧﺪﻧﻤﺎ ﯾﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه روﻧﺪ )(Trend Follower
 -2اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی ﻧﻮﺳﺎن ﻧﻤﺎ ﯾﺎ اﺳﯿﻼﺗﻮر )(Oscillator
 -3اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی ﺣﺠﻤﯽ )(Volume

m

o
.c

اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎي روﻧﺪ ﻧﻤﺎ ): (Trend Follower

اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی روﻧﺪﻧﻤﺎ ﯾﺎ  Trendﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزار روﻧﺪدار ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و اﮔﺮ روﻧﺪﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد

x

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﮭﺖ ﺻﻌﻮدی ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ آﻧﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

F

n

اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی روﻧﺪﻧﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﺪارﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ

a
h

ﻣﻮاردی ھﻤﭽﻮن ﺟﮭﺖ روﻧﺪﺟﺎری درﺑﺎزار ،ﻗﺪرت روﻧﺪ ،وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد روﻧﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﯿﻤﺖ و ﻏﯿﺮه را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی روﻧﺪﻧﻤﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺎی ﻣﺘﺤﺮک) ، (Moving Averageﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ)، (Bollinger Bands
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺟﮭﺖ دار) ، (ADIاﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﭘﺎراﺑﻮﻟﯿﮏ ﺳﺎر) (Parabolic SARو ﻏﯿﺮه . ...

o

K

درﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک را ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎن ﻧﻤﺎ ): (Oscillators
ﻣﮭﺎرت اﺻﻠﯽ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی ﻧﻮﺳﺎن ﻧﻤﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺖ ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺎزارھﺎی رﻧﺞ و ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺖ دار ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان از آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ
ف ﺟﮭﺖ روﻧﺪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮔﺮدد.
ﺷﺮط ﮐﻪ از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی ﺧﻼ ِ
ﻣﺸﮭﻮرﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی ﻧﻮﺳﺎن ﻧﻤﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﯽ) ، (RSIاﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ)، (Stochastics
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی) ، (MACDاﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  CCIو ﻏﯿﺮه . ...
درﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  RSIرا ﮐﻪ ﺑﺮ روی ھﻤﺎن ﻧﻤﻮدار ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
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اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی ﻧﻮﺳﺎن ﻧﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای رﺳﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎ اﻏﻠﺐ از دو ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺑﻨﺎﻣﮭﺎی اﺷﺒﺎع ﺧﺮﯾﺪ) (Over Boughtو اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش) (Over Soldﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮوج اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر از اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺪور
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺣﺠﻤﯽ ): (Volume
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی ﺣﺠﻤﯽ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻢ ﺷﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در ﺑﺎزار را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده
و ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻮل ﺑﻪ درون ﺑﺎزار وﯾﺎ ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از آﻧﺮا ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪھﻨﺪ .ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ھﻤﻮاره ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان
ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ھﺮﭼﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت روﻧﺪﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎذب
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﺴﺖ ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ھﻤﯿﺸﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در ﻧﻘﻄﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﻪ اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮدش ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮد ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ .ﺳﭙﺲ ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ
ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ را در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ روﻧﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﺟﮭﺖ ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ھﻤﺮاه ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺸﮭﻮرﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی ﺣﺠﻤﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺣﺠﻢ) ، (Volumeاﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ) (MFIو ﻏﯿﺮه . ...



ﻧﮑﺘﻪ  :ھﺮﮔﺎه ﻗﯿﻤﺖ ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ روﻧﺪﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎزار ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ ،و ھﺮﮔﺎه ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺮﺧﻼف ﺟﮭﺖ روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

از ﻧﮑﺘﻪ ﻓﻮق ﻣﯿﺘﻮان در ﺗﺸﺨﯿﺺ "ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ روﻧﺪ" از "ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﺻﻼﺣﯽ" اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
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اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻘﺪم و ﻣﺘﺎﺧﺮ
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی ﻣﺘﺎﺧﺮ ﯾﺎ  Lagging indicatorsھﻤﻮاره اﻧﺪﮐﯽ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از »ﻗﯿﻤﺖ« ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل »ﻗﯿﻤﺖ«
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ رﻓﺘﺎر آﻧﺮا ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺘﯽ در روﻧ ِﺪ ﺑﺎزار رخ ﺑﺪھﺪ اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺖ در روﻧﺪ »ﻗﯿﻤﺖ« رخ
ﺧﻮاھﺪ داد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺖ »اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﺘﺎﺧﺮ« ﻣﯿﺮﺳﺪ.
اﻣﺎ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی ﻣﺘﻘﺪم ﯾﺎ  Leading indicatorsھﻤﻮاره اﻧﺪﮐﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از »ﻗﯿﻤﺖ« ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﮭﺘﺮ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎ ﺳﻌﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ رﻓﺘﺎر آﺗﯽ »ﻗﯿﻤﺖ« را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺑﺘﺪا اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﺘﻘﺪم ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ روﻧﺪ را ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ واﻗﻌﺎ روﻧﺪﺟﺎری در ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﮑﻨﺪ.
ظﺎھﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی ﻣﺘﻘﺪم ﺑﮭﺘﺮ از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی ﻣﺘﺎﺧﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی ﻣﺘﻘﺪم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
درﺻﺪ ﺧﻄﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
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اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮك )Average

(Moving

اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻢ آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ از دو ﮐﻠﻤﻪ »ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ« و »ﻣﺘﺤﺮک« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻗﯿﻤﺖ را در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪن ھﺮ ﮐﻨﺪل
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮑﯽ از داده ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﻣﯿﮕﺬارد.
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر در واﻗﻊ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﯿﻤﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﮭﺖ روﻧﺪ ﺑﺎزار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت
ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺷﯿﺐ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺻﻌﻮدی و  Bullishﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ ،و ھﺮﮔﺎه ﺷﯿﺐ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻧﺰوﻟﯽ و  Bearishروﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ.
در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﺮﺳﯿﻢ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک  20روزه را ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار زوج ارز ﯾﻮرودﻻر ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
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اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک  ،ﻓﻀﺎی ﻧﻤﻮدار را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮدش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ درآن ﺻﻮرت در
روﻧﺪھﺎی ﺻﻌﻮدی  ،ﮐﻨﺪﻟﮭﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و در روﻧﺪھﺎی ﻧﺰوﻟﯽ  ،ﮐﻨﺪﻟﮭﺎی ﻗﯿﻤﺖ در ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.



ﻧﮑﺘﻪ  :در روﻧﺪﺻﻌﻮدی  ،ﺷﯿﺐ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﮐﻨﺪﻟﮭﺎی ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎﻻی آن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.



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



ﻧﮑﺘﻪ  :در ﺑﺎزارھﺎی  Rangeو ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ  ،ﺷﯿﺐ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮐﻨﺪﻟﮭﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
و از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ آﻧﺮا ﻗﻄﻊ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
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ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﺎﭘﻮرت/رزﯾﺴﺘﻨﺲ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ و ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ/ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻏﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻠﻪ ھﺎ و دره ھﺎ ھﻤﻮاره واﻗﻊ ﺑﺮ روی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.

m

o
.c

x

F

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

n

و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺸﻮد .ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺮاس ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از

a
h

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان از ﻧﻘﺎط ﮐﺮاس) (Crossﺟﮭﺖ ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ:

o

K

ھﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ دوره ﺗﻨﺎوب ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﻮد ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ/ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮﭼﻘﺪر
ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺎی ﻣﺘﺤﺮک در ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ ھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ/ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻗﻮﯾﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺎی در ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ ھﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺎی ﻣﺘﺤﺮک روزاﻧﻪ و ھﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ از اھﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان از ﭘﺮﯾﻮدھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  200 ، 150 ، 100 ، 50 ، 20و  ...در ﻧﻤﻮدارھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺎی ﻓﻮق اﻏﻠﺐ از اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮك
 -1دوره ﺗﻨﺎوب ) : (Periodﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﺮ روی آن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد .ھﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﭘﺮﯾﻮد ﯾﺎ
دوره ﺗﻨﺎوب اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﻮد ،ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد و اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ
ﻣﯿﮕﺮدد ،وﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ھﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﭘﺮﯾﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ُﮐﻨﺪﺗﺮ ﮔﺸﺘﻪ و از ﮐﻨﺪﻟﮭﺎی ﻗﯿﻤﺖ دورﺗﺮ ﺑﺸﻮد.
 -2ﺷﯿﻔﺖ ) : (Shiftاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻞ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر در راﺳﺘﺎی اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﺸﻮد.
 -3روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ): (MA Method

ﻧﻮع روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت »ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﯿﺮی« را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از

روش ھﺎی زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ :
•

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺎده ) : (Simple Moving Averageﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﯿﺮی ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد .ﺑﻪ اﯾﻦ
روش اﺻﻄﻼﺣﺎ  SMAﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.

•

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻤﺎﯾﯽ ) : (Exponential Moving Averageﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﯿﺮی ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ
اﮐﺴﭙﻮﻧﻨﺸﯿﺎل .ﺑﻪ اﯾﻦ روش اﺻﻄﻼﺣﺎ  EMAﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.

•

m

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک اﺳﻤﻮت ) : (Smoothedدر اﯾﻦ روش ﻧﻮﯾﺰھﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺣﺬف ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر

o
.c

ﺷﮑﻞ ﻧﺮﻣﺘﺮ و ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻧﺪارد.
•

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک وزﻧﯽ ﺧﻄﯽ ) : (Linear Weighted Moving Averageاﻋﻤﺎل ﯾﮑﺴﺮی ﺿﺮاﯾﺐ ﺧﻄﯽ در

x

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﺟﮭﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ داده ھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ درﻧﻤﻮدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داده ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ .ﺑﻪ اﯾﻦ روش
اﺻﻄﻼﺣﺎ  LWMAﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.

F

n

a
h

 :Apply to -4اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﻨﺪﻟﮭﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﺮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺎط  Close ، Open ، Low ،Highو  ...اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮﻧﺪ.

o
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ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺘﻔﺎوت
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر از دوﻋﺪد اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎ ﭘﺮﯾﻮدھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻧﻘﺶ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ُﺗ ﻨﺪ) (Fastو دﯾﮕﺮی ﻧﻘﺶ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﮐُﻨﺪ) (Slowرا اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از دو اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر
ﺑﻄﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺟﮭﺖ روﻧﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
دو اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  Fastو  Slowﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ :

m

o
.c

x

F

n

a
h

o

K

در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻧﻘﺶ اﺑﺰار ﺗُﻨﺪ) (Fastرا اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﭘﺮﯾﻮد آن ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ  20اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﺘﺤﺮک آﺑﯽ رﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ اﺑﺰار ُﮐﻨﺪ) (Fastرا اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﭘﺮﯾﻮد آن ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ  50اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ھﺮﮔﺎه
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﺎﻻی اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر آﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﻌﻮدی ﺑﻮدن روﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻘﺎط ﺗﻼﻗﯽ ﻣﻮوﯾﻨﮕﮭﺎ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.



ﻧﮑﺘﻪ  :در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ُﺗﻨﺪ و ﮐُﻨﺪ ،ھﺮﮔﺎه اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  Fastدر ﺑﺎﻻی
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  Slowﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻ ﻌ ﻮد ی ﺑ ﻮد ن روﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .و ھﺮﮔﺎه اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  Slowدر ﺑﺎﻻی
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  Fastﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺰ وﻟﯽ ﺑ ﻮد ن روﻧﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.



ﻧﮑﺘﻪ  :ﻧﻘﺎط ﺗﻼﻗﯽ ﻣﻮوﯾﻨﮕﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ) (Crossﻣﺘﻨﺎظﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺑﺎزﮔﺸﺖ ر وﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺘﻮان از آﻧﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻘﺎط
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  Fastاز اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  Slowﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﻻ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎ ل ﺧﺮﯾﺪ) (BUYوھﺮﮔﺎه اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  Fastاز اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  Slowﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎ ل ﻓﺮ و ش) (SELLﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
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در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در روش ﻗﺒﻠﯽ داده اﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ از دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎ ﭘﺮﯾﻮدھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ،
از ﭘﺮﯾﻮد ﯾﮑﺴﺎن وﻟﯽ درﻋﻮض ﯾﮑﯽ از ﻣﻮوﯾﻨﮕﮭﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎده) (SMAو دﯾﮕﺮی ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯽ) (EMAﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ :

m

o
.c

x

F

در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق دوره ﺗﻨﺎوب ھﺮدو ﻣﻮوﯾﻨﮓ اورﯾﺞ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ  20اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  EM Aﻧﻘﺶ اﺑﺰار ﺗُ ﻨﺪ و

n

اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  SM Aﻧﻘﺶ اﺑﺰار ُﮐ ﻨﺪ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺰﯾﺖ روش ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻗﺒﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮی

a
h

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

o

ﺗﻤﺮﯾﻦ 1

K

ﺳﻮال  :ﭘﺮﯾﻮد ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮك را ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ » «1اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .دراﯾﻨﺼﻮرت ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﺮﯾﻮد
آﻧﺮا ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ »ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ« اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
)راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ :ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ(.

ﺗﻤﺮﯾﻦ 2
ﺗﻠﻮراﻧﺲ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ درﻃﻮل روز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺮﮐﺖ روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﺧﺎص را در ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ 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
رﺳﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﭼﻪ روﺷﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
)راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ :از دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ روزاﻧﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺎط  Highو  Lowﮐﻨﺪﻟﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ(.
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اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ )Bands

(Bollinger

ازﻣﺒﺤﺚ آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎﻻت رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺮﻣﺎ ل ﯾﺎ ﮔﺎ و ﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از »داده ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ« اﺷﺎره دارد ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ داده ھﺎ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر »ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ« ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ھﺮﭼﻪ از »ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ« دورﺗﺮ ﺑﺸﻮﯾﻢ از ﺗﻌﺪاد داده ھﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﯾﮏ ﮐﻼس ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺎرش ﺑﺎران درﯾﮏ ﺷﮭﺮ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻟﺘﺎژ ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﺷﮭﺮ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﮔﮭﺎی ﯾﮏ درﺧﺖ و ﻏﯿﺮه ھﻤﮕﯽ ازﻧﻮع ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮔﺎوﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.

m

o
.c

اﻧﺤﺮا ف از ﻣ ﻌﯿﺎر ﯾﺎ وا رﯾﺎﻧ ﺲ ﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ داده ھﺎ را از ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .وارﯾﺎﻧ ﺲ را ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ داده ھﺎ از ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ« ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻧﻤﺎد  σﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪھﻨﺪ و آﻧﺮا از ﻓﺮﻣﻮل رﯾﺎﺿﯽ »ﻣﺠﺬورِ ﻣﺠﻤﻮعِ ﻣﺮﺑﻌﺎتِ ﻓﺎﺻﻠ ِ

x

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

F

-

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

-

ﻧﮑﺘﻪ :2ﺣﺪود  %90از ﮐﻞ داده ھﺎ درﻓﺎﺻﻠﻪ  +2σﺗﺎ  -2σﺣﻮل ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.

-

ﻧﮑﺘﻪ :3ﺣﺪود  %98از ﮐﻞ داده ھﺎ درﻓﺎﺻﻠﻪ  +3σﺗﺎ  -3σﺣﻮل ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.

n

a
h

o

ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎم آﻗﺎی ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻓﻮق اﺑﺰاری ﺑﻨﺎم ﮐﺎﻧﺎ ل ﺑ ﻮﻟﯿﻨﮕﺮ را اﺑﺪاع ﻧﻤﻮده و در ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻗﯿﻤﺖ

K

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ .اﻣﺮوزه اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺪﯾﮑﺎﺗ ﻮر ﺑ ﺎﻧﺪ ﺑ ﻮﻟﯿﻨﮕﺮ)  (Bollinger B andsدر ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان از اﻗﺒﺎل
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ درواﻗﻊ ﻣﺤﺪوده ای را ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل  90 ،60وﯾﺎ  98درﺻﺪ در
آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر را ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار زوج ارز ﭘﻮﻧﺪدﻻر) (GbpUsdرﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
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در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ از ﺳﻪ ﺧﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی  M Lو  UBو  LBﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ) ، (Mid Lineﺑﺎﻧﺪﺑﺎﻻﯾﯽ) (Upper Bandو ﺑﺎﻧﺪﭘﺎﯾﯿﻨﯽ) (Lower Bandﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ  M Lدرواﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺎده از ﻧﻮع  SM Aﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻧﺪھﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺪوده  +2σﺗﺎ  -2σرا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ اﮐﺜﺮ ﮐﻨﺪﻟﮭﺎ دﻗﯿﻘﺎ در درون ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺤﺪودی از ﮐﻨﺪﻟﮭﺎ )ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ( در ﺧﺎرج از ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
درواﻗﻊ ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺣﻮل »ﻗﯿﻤﺖ« را در ﺑﺮﻣﯿﮕﺮد اﻣﺎ ﭘﮭﻨﺎی اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و داﯾﻤﺎ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻣﯿﺸﻮد .ظﺎھﺮا
ھﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و روﻧﺪ ﻗﻮی ﺗﺮی ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﮭﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
وﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزار راﮐﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و درﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﭘﮭﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻨﮓ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ
ﻣﯿﺸﻮد.

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ

m

o
.c

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﻨﺪان زﯾﺎدی ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﮭﺎ را در ﻧﻤﻮدارھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻗﺮار داد :
-

x

 : Periodﭘﺮﯾ ﻮد ﯾﺎ د وره ﺗﻨﺎ و ب ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک و وارﯾﺎﻧﺲ در آن

F

ﻣﺤﺪوده اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ھﺮﭼﻪ اﻧﺪازه ﭘﺮﯾﻮد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﻮد ﭘﮭﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ و ﺑﻪ ﮐﻨﺪﻟﮭﺎی ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯿﮕﺮدد.
-

n

a
h

 : Deviationsاﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺿﺮﯾﺐ وا رﯾﺎﻧ ﺲ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان از  D=2اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﺑﺼﻮرت
ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ رﺳﻢ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده  +2σﺗﺎ  -2σرا ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺸﻮد .دراﯾﻨﺼﻮرت ﻗﯿﻤﺖ درﺑﯿﺶ از  %90ﻣﻮاﻗﻊ درون اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل

o

ﻣﺤﺼﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ  D=3اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﻮد ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﻣﺤﺪوده  +3σﺗﺎ  -3σرا ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و اﻟﯽ آﺧﺮ.
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ﻧﮑﺎت و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ
 ﺷﯿﺐ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ) (MLﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺟﮭﺖ روﻧﺪﺑﺎزار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .درﺑﺎزارھﺎی ﺻﻌﻮدی ،ﺷﯿﺐ  MLﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و درﺑﺎزارھﺎی ﻧﺰوﻟﯽ ،ﺷﯿﺐ  MLﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 در ﺑﺎزارھﺎی  Rangeو ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺐ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻓﻘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد روﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽدر ﺑﺎزار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻮدش ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﺎﭘﻮرت/رزﯾﺴﺘﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ و ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ/ﻣﻘﺎوﻣﺖ را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻠﻪ ھﺎ و دره ھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.

m

o
.c

x

F

n

a
h

o

K

 ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ،اﮔﺮ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺸﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را درھﻤﺎن ﺟﮭﺖ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 در روﻧﺪھﺎی ﺻﻌﻮدی ،ﮐﻨﺪل ھﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ  MLﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖ در ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯿﮕﺮدد .در روﻧﺪھﺎی ﻧﺰوﻟﯽﻧﯿﺰ ﮐﻨﺪﻟﮭﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ  MLﻣﯿﺮوﻧﺪ و در ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در روﻧﺪھﺎی ﺻﻌﻮدی و ﻧﺰوﻟﯽ
ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮑﯽ از دو ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺪوده ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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 ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ »ﻗﯿﻤﺖ« در روﻧﺪھﺎی ﺻﻌﻮدی در ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯿﮕﺮدد ،ﭘﺲ ﻣﯿﺘﻮان ازﻧﻘﺎطﻣﺠﺎور ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ  MLﺑﻌﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﯾﺪ  BUYاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺑﺎزارھﺎی
دوطﺮﻓﻪ ﻣﯿﺘﻮان ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ در روﻧﺪھﺎی ﻧﺰوﻟﯽ در ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯿﮕﺮدد ،از ﻧﻘﺎط ﻣﺠﺎور ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ  MLﺟﮭﺖ
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوش  SELLاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

m

o
.c

 ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ از ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﺪھﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه و از وﺳﻂ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪﺑﺎﻧﺪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدش درھﻤﺎن ﺟﮭﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ داد.

x

F

n

a
h

o

K

 در ﺑﺎزارھﺎی  Rangeﻣﯿﺘﻮان از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ ﺑﺎزار ِرﻧﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در ﺑﺎزارھﺎی رﻧﺞ وﻧﻮﺳﺎﻧﯽ اﻏﻠﺐ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺎﻧﺪھﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮازی و ھﻤﺮاﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺘﻮان در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ )  (LBاﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ)  (UBاﻗﺪام ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﮐﺮد.
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واﮔﺮاﯾﯽ در ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ
اﮔﺮ در اﻧﺘﮭﺎی ﯾﮏ روﻧﺪﺻﻌﻮدی ،دوﻗﻠﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻠﻪ دوم ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﻠﻪ اول ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ
ﺷﺎھﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﮭﺎی ﻗﻠﻪ اول ﺧﺎرج از ﺑﺎﻧﺪﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﻠﻪ دوم ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ درون ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،درآﻧﺼﻮرت اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ واﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ  Divergenceﺑﺮروی ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

m

o
.c

x

F

واﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎھﺶ ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﯾﮏ روﻧﺪ رخ ﻣﯿﺪھﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮوج زودھﻨﮕﺎم از

n

ﺑﺎزار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .واﮔﺮاﯾﯽ در روﻧﺪھﺎی ﺻﻌﻮدی ﺑﺮ روی ﻗﻠﻪ ھﺎ و در روﻧﺪھﺎی ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺮ روی دره ھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.

a
h

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

o

K

ﻧﮑﺘﻪ  :در ﺑﺮﺧﯽ از روﺷﮭﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ از واﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﯾﮏ روﻧﺪاﺻﻼﺣﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﮭﺎی روﻧﺪاﺻﻼﺣﯽ و ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ روﻧﺪﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﺎزار وارد ﺑﺸﻮد .اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان از واﮔﺮاﯾﯽ ﺟﮭﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﻼف ﺟﮭﺖ روﻧﺪﺟﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

درﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ وﻗﻮع واﮔﺮاﯾﯽ را در اﻧﺘﮭﺎی روﻧﺪھﺎی ﺻﻌﻮدی و ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ :
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ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ
اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺸﺮدﮔﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ را ﺑﺮ روی ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ! زﯾﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺸﺮدﮔﯽ و ﺗﻨﮓ ﺷﺪن ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ درﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮدآوری
ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.
در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮﺑﺎر ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮ روی »ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﺎزار ﺑﻮرس«
ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺰرﮔﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻄﻼﺣﺎ "ﻗﺎﻧﻮن طﻼﯾﯽ ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ" ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
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ﺗﻤﺮﯾﻦ 1
ﺳﻮال  :اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮي ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ ؟

ﺗﻤﺮﯾﻦ 2
ﺳﻮال  :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﯾﺎ ﺑﺎﻧﺪﺑﻮﻟﯿﻨﮕﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎي  Rangeو ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﯾﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي  Trendو روﻧﺪدار ؟ ﭼﺮا ؟!
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اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﯽ )Strength Index

(Relative

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎزار ﯾﺎ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  RSIﺗﻮﺳﻂ اﻗﺎی ﺟﯽ.وﻟﺰ.واﯾﻠﺪر اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ را در
ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ در ھﻤﺎن ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺣﺼﻞ را ﺑﺼﻮرت
ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  %0ﺗﺎ  %100ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ،اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

100
𝑅𝑅𝑅𝑅 1 +

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﯽ = RS I
ﺑﺎزدھﯽ ﯾﺎ  Gainﺑﺎزار = RS

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 100 −

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

m

ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺪﮐﺎﺗﻮر  RSIرا ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ :
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ﺑﺮطﺒﻖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺒﺪع اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎﻻی  %70اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ  Over Boughtو ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از  %30ﻧﺎﺣﯿﻪ
اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش ﯾﺎ  Over Soldﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺼﻮرت  OBو  OSﻧﯿﺰ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ  :دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﺎی اﺷﺒﺎع ﺧﺮﯾﺪ و اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای Over Bought
و  Over Soldﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﻀﻮر اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر در ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺎزار ﺑﺮای »ﺧﺮﯾﺪ« ﻧﯿﺴﺖ! ﺑﻠﮑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ھﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ  RSIﺑﻪ ﺳﻄﺢ  %100ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺸﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
روﻧﺪﺻﻌﻮدی ﻗﻮی ﺗﺮ و ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺗﺮی در ﺑﺎزار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ.

درواﻗﻊ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﺎی ﻏﻠﻂ اﻧﺪازی ھﻤﭽﻮن اﺷﺒﺎع ﺧﺮﯾﺪ و اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش از ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﺎی ﺑﮭﺘﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ و
ﺑﯿﺶ ﻓﺮوش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﮭﺮﺣﺎل ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﻋﺒﺎرات اﺷﺒﺎع ﺧﺮﯾﺪ و اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش درﺑﯿﻦ اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮﯾﺶ از ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻟﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
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ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر RSI
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ  RSIاز ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮوش ﯾﺎ  SELLﺻﺎدر ﻣﯿﮕﺮدد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ  RSIاز
ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش ﺧﺎرج ﻣﯿﮕﺮدد ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ  BUYﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻄﻮح  30و  70درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اھﻤﯿﺖ ﺑﻮده و
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  RSIھﺴﺘﻨﺪ.
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ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ  RSIﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮوش ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﺪ ھﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺳﯿﮕﻨﺎل ،ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی درون ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮار

K

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻗﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی را ﺑﺴﺎزد ،و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  %100ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺸﻮد ،و ﺳﭙﺲ از ﻧﺎﺣﯿﻪ  OBﺧﺎرج ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﻄﺢ  %70را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ درآﻧﺼﻮرت ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮوش ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻗﻮی ﺗﺮ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻮرد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺰ ھﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺳﯿﮕﻨﺎل ،اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی درون ﻧﺎﺣﯿﻪ
اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و دره ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی ﺑﺴﺎزد و ﺳﭙﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮﺟﮭﺖ داده و از ﻧﺎﺣﯿﻪ  OSﺧﺎرج ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﻄﺢ  %30را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ،در آﻧﺼﻮرت ﻗﺪرت و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﻧﺤﻮه اﻟﺼﺎق اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر RSI
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﯽ) (RSIاز اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮده و در اﮐﺜﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر در ﮔﺮوه اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی اﺳﯿﻼﺗﻮر) (Oscillatorﯾﺎ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﻤﺎ طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا
از ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎی اﺳﯿﻼﺗﻮر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  RSIﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻣﺨﺘﺼﺮ ھﺴﺘﻨﺪ :

 :P eriodاﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دوره ﺗﻨﺎوب اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﮐﻨﺪل ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﺮ روی آن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
ھﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﭘﺮﯾﻮد اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﻮد ﺷﺪت ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﺎدر
ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻣﺎ درﻋﻮض ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  RSIاز دوره ﺗﻨﺎوب  15اﻟﯽ  20اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .ﭘﺮﯾﻮدھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  40ﯾﺎ  50ﺟﮭﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﺳﻄﺢ  %50در اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  RSIﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﮭﺖ روﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه  RSIﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ  50%ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻮده و ھﺮﮔﺎه  RSIﮐﻤﺘﺮ از  %50ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺟﮭﺖ روﻧﺪ در ﻧﻮاﺣﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﺢ  %50اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﯾﻢ :

m

o
.c

x

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر RSI

F

n

a
h

o

اﻟﻒ  -ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ :

K

ﯾﮏ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  RSIﺑﺎ دوره ﺗﻨﺎوب  20ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار اﻟﺼﺎق ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ روزاﻧﻪ) (D1ﻣﯿﺮوﯾﻢ و ﺟﮭﺖ روﻧﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﻄﺢ  %50ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ ﯾﮑﺴﺎﻋﺘﻪ) (H1ﻣﯿﺮوﯾﻢ و آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  RSIرا ﮐﻪ ھﻤﺴﻮی ﺑﺎ روﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻌﻨﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﮭﺖ روﻧﺪ در ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ روزاﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ
ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯿﺘﻮان درواﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﺳﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
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ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺒﻞ ،اﺑﺘﺪا ﺟﮭﺖ روﻧﺪ را در ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ روزاﻧﻪ ﺑﺼﻮرت »ﺻﻌﻮدی« ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ ﯾﮑﺴﺎﻋﺘﻪ
ﻣﯿﺮوﯾﻢ و در اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی  BUYﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ :

m

o
.c

x

F

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﺟﮭﺖ روﻧﺪ در ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ  D1ﺑﺼﻮرت ﺻﻌﻮدی ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی  SELLﺑﺮای ورود

n

ف ﺟﮭﺖ روﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎ
ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی ﺧﻼ ِ
ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮدآور ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد.

a
h

o

K

ف ﺟﮭﺖ روﻧ ِﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻌﻨﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد!
ﻧﮑﺘﻪ  :ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی ﺧﻼ ِ
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ب – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ  - RSIﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه ﺑﻮرس اﯾﺮان :

ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﻮرس اﯾﺮان ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ  H4وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﯿﻨﺎ ھﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺒﻠﯽ را در ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻤﮭﺎی  D1و  M15ﺑﮑﺎر
ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺟﮭﺖ روﻧﺪ را در ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ روزاﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﺢ  50%ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ :

m

o
.c

x

F

n

a
h

o

K

و ﺳﭙﺲ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ روﻧﺪ در اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ »ﺻﻌﻮدی« ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ  M15ﺑﺮوﯾﻢ و ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی  BUYاﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  RSIرا
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ :

از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی ﺧﻼف روﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺎزار در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻮرس اﯾﺮان )ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮﯾﻢ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت از ﻧﻮع  (SELLدرﺻﻮرت ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻮدن روﻧﺪ  D1ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﺎﯾﻢ
ِ
20

ﻣﻮﻟﻒ  :ﭘﺸﻮﺗﻦ ﻣﺸﮭﻮری ﻧﮋاد

ﺟﺰوه آﻣﻮزش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل-دوره ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺎﻗﺺ )(Failure Swing
ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ  Failure Swingﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  RSIﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان در
ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺟﮭﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  RSIاﺑﺘﺪا ﯾﮏ دره در ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش ﺑﺴﺎزد و از درون اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎرج ﺑﺸﻮد ،ﺳﭙﺲ
ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻄﺢ  %30ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ آن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺟﮭﺖ ﺑﺪھﺪ و ﯾﮏ دره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺎزد و ﻣﺠﺪدا ﺣﺮﮐﺖ
ﺻﻌﻮدی ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ اداﻣﻪ ﺑﺪھﺪ .در اﯾﻨﺼﻮرت ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر از ﮐﻨﺎر آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ  Failure Swingاﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺑﻌﻨﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

m

o
.c

x

F

n

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

a
h

دو ﻗﻠﻪ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﻗﻠﻪ اول درون ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻗﻠﻪ دوم ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از ﻗﻠﻪ اول وﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ در آﻧﺼﻮرت
ھﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آﺧﺮﯾﻦ دره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺎﻗﺺ از ﻧﻮع  SELLﺻﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

o

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ھﻤﻮاره ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺎﻗﺺ ،اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ازﻧﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻟﺬا

K

از ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻣﺘﺎﺧﺮ ﯾﺎ ﻣ ﻀﺎﻋ ﻒ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﯿﺘﻮان از آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﮭﺖ ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺻﺪور ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮوش از ﻧﻮع  Failure Swingرا ﺑﺮ روی ﺳﮭﺎم ﻓﻤﻠﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ :
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ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر از دو اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  RSIدر ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ
ﻧﻘﺶ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ُﺗﻨﺪ) (Fastو دﯾﮕﺮی ﻧﻘﺶ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﮐُﻨﺪ) (Slowرا اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

m

o
.c

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮان از ﮐﺮاس رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و روﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ دو اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺳﺘﻔﺎده

x

ﻧﻤﻮد .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ روش را در »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎ ﭘﺮﯾﻮدھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت« ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﯾﻢ

F

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

n

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﻨﻔﺮد  ، RSIاز ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﯿﺮی
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت را دارﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

a
h

o

آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ درﻣﻮرد  RSIﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻟﮕﻮھﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل را  -ھﻤﭽﻮن ﺧﻄﻮط

K

روﻧﺪ ،ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی ﺻﻌﻮدی و ﻧﺰوﻟﯽ  ،اﻟﮕﻮھﺎی دوﻗﻠﻪ و دو دره و ﻏﯿﺮه  -ﺑﻮﺿﻮح ﺑﺮ روی ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺑﯿﺎورد .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ
زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺧﻂ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ را ﺑﺮ روی اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  RSIﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﻠﻪ ھﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻢ راﺳﺘﺎ
ﻧﺰوﻟﯽ ﻓﺮﺿﯽ ﭼﯿﺪه
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﻪ ھﺎی اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ھﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﻮده و ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺧﻂ روﻧﺪ
ِ
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﯿﺘﻮان از ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﻂ روﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ھﺸﺪاری ﺑﺮای اﺗﻤﺎم روﻧﺪﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
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ﺗﻤﺮﯾﻨﻬﺎي وﯾﮋه اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر RSI

ﺗﻤﺮﯾﻦ 1
ﺳﻮال  :اوﻻ  -ﺳﻄﺢ  %50اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  RSIﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ دارد؟
ﺛﺎﻧﯿﺎ – ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ  %50ﻧﯿﺰ درﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ ﺑﺸﻮد؟

ﺗﻤﺮﯾﻦ 2

m

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

o
.c

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﻓﻘﯽ را ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ.

x

ﺗﻤﺮﯾﻦ 3

F

n

a
h

o

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان دو اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  RSIرا ﺑﺮ روي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﭘﻨﺠﺮه اي ﯾﮑﺴﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد؟ )راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ :اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﺪر و
ﻣﺘﺎﺗﺮﯾﺪر ﺑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز دارد  ،ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ(
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اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ )Oscillator

(Stochastic

آﻗﺎی ﺟﻮرج ﺳﯽ.ﻟﯿﻦ  ،ﻣﺒﺪع اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ  ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻗﯿﻤﺖ« در روﻧﺪھﺎی ﺻﻌﻮدی ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﺎزار
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ ،وﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در روﻧﺪھﺎی ﻧﺰوﻟﯽ ھﻤﻮاره »ﻗﯿﻤﺖ« ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﻒ ﺑﺎزار را دارد .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻼ دﯾﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ
درﮐﻨﺪﻟﮭﺎی ﻣﺎراﺑﻮزوی ﺻﻌﻮدی» ،ﻗﯿﻤﺖ« ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﮐﻨﺪل ﻣﯿﭽﺴﺒﺪ وﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ آﻗﺎی ﺳﯽ.ﻟﯿﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮطﺒﻖ
ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد :
ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ = %K

𝐿𝐿 𝐶𝐶 −
× 100
𝐿𝐿 𝐻𝐻 −

ﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎزار = C
ﻗﯿﻤ ِ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ طﯽ ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ = H
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ طﯽ ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ = L

= 𝐾𝐾%

m

در ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق ﻣﻘﺎدﯾﺮ  C,H,Lھﻤﮕﯽ در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺎﻣﻞ  nﮐﻨﺪل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮان ﯾﮏ

o
.c

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺎده را ﺑﺮ روی ﻣﺘﻐﯿﺮ  %Kاﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ  %Dوﯾﺎ ﺧﻂ ﺳﮕﯿﻨﺎل ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ) (%Kرا ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ و ﺧﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل) (%Dرا ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪھﯿﻢ.

x

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

F

n

a
h

o

K

ﻧﻮاﺣﯽ اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش و اﺷﺒﺎع ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮطﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺒﺪع اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح  20و  80درﺻﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻧﺤﻮه ﺻﺪور ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﻼﻗﯽ اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل آن اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر در ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺧﻂ آﺑﯽ رﻧﮓ)  (% Kاز ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ)  (% Dﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ  BUYﺻﺎدر ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر و ﺧﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل آﻧﺮا درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﺑﺎﻻی ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﯾﺪ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮوش ﯾﺎ  SELLﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ.
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮑﺎت و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  RSIﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
24
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ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ :
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ ﺻﺮﻓﺎ  3ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
-

 : % K P eriodاﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻢ آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ دوره ﺗﻨﺎوب ﻣﺘﻐﯿﺮ  %Kﯾﺎ درواﻗﻊ ھﻤﺎن اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر
اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﻮد ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎی اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد
اﻣﺎ درﻋﻮض ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﺪ.

-

 : %D Periodاﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ دوره ﺗﻨﺎوب ﻣﺘﻐﯿﺮ  %Dرا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ درواﻗﻊ ھﻤﺎن ﺧﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ
اﺳﺖ .ھﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ از ﺧﻂ آﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ
ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﺎدر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.

-

 : Slowingاﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﺷﮑﻞ ظﺎھﺮی اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮم ﺗﺮ و ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰھﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯿﮕﺮدد.
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ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮش ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺼﻮرت  5،3،3ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اﯾﺮان اﻋﺪاد  10،5،5ﻣﻌﻤﻮﻻ
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.
از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ آﻧﺮا در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺎی
ﻣﺘﺤﺮک( ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و اﺑﺘﺪا ﺟﮭﺖ روﻧﺪ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر روﻧﺪﻧﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺻﺮﻓﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ
را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺰار روﻧﺪﻧﻤﺎ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
ف ﺟﮭﺖِ روﻧﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ ھﻤﮕﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ از آب درآﻣﺪه اﻧﺪ:
ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼ ِ
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ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ : Popular

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺤﺒﻮب در ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺎﺗﺮﯾﺪر و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﺪر وﻏﯿﺮه( ﯾﮏ ﺗﻤﭙﻠﯿﺖ وﯾﮋه را ) (Templateﺑﺮای آن ﺗﺪارک دﯾﺪه اﻧﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ  Popularاز ﺳﻪ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮕﺮدد :
-

اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک)  : (Em aاﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻧﻘﺶ اﺑﺰار روﻧﺪﻧﻤﺎ را اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ اﺑﺰار ،ﺟﮭﺖ روﻧﺪ را در ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻤﮭﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

-

اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ)  : (Stochasticاﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻧﻘﺶ اﺑﺰار ﻣﺎﺷﻪ ﭼﮑﺎﻧﯽ را داﺷﺘﻪ و ﺟﮭﺖ ﺻﺪور
ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود.

-

اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﯽ)  : (RSIاﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻧﻘﺶ اﺑﺰار ﻗﺪرت ﺳﻨﺞ را داﺷﺘﻪ و ﺟﮭﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان
ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود ﺗﺎ از ورود در اﻧﺘﮭﺎی روﻧﺪ وﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزار درﺣﺎل ﮐﺎھﺶ اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
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در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ :
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ﺗﻤﺮﯾﻦ 1
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺑﻮرس اﯾﺮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ  5ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر
اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﻓﻘﯽ را ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ.

ﺗﻤﺮﯾﻦ 2
ﺳﻮال  :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮك را ﺑﺮ روي ﯾﮏ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر دﯾﮕﺮ )ﻣﺜﻼ  (RSIاﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد؟!
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اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪي )(MACD
ﻧﺎم اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  MACDﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت ﻧﺴﺒﺘﺎ طﻮﻻﻧﯽ  Moving Average Convergence/Divergenceاﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ »ھﻤﮕﺮاﯾﯽ و
واﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺎی ﻣﺘﺤﺮک« اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﯿﻞ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ از ﻣﺸﮭﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﮕﺮان و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻠﺴﻔﻪ طﺮاﺣﯽ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ دوﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ُﺗﻨﺪ و ﮐُﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﻮدھﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد)آﯾﺎ آﻧﺮا ﺑﺨﺎطﺮ دارﯾﺪ؟!( ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﻗﺪرت
ﺑﺎزار ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﮭﺎی ﻣﺘﺤﺮک درﺣﺎل دور ﺷﺪن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزار درﺣﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،وﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ھﺮﮔﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﮭﺎ درﺣﺎل ﮐﺎھﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزار رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﯿﺰان »واﮔﺮاﯾﯽ« ﯾﺎ »ھﻤﮕﺮاﯾﯽ« اﯾﻦ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت
روﻧﺪ ﺟﺎری درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﻞ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  MACDرا ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ :
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اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی ﯾﺎ  M ACDﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ھﯿﺴﺘﻮﮔﺮام )ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻠﻪ ای( در زﯾﺮﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ طﻮل ھﺮﯾﮏ
از ﻣﯿﻠﻪ ھﺎی ﻣﮑﺪی درواﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺎ ط ﺻﻔﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی
ﻣﺘﻨﺎظﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺗﻼ ﻗﯽ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻠﻪ ھﺎ و دره ھﺎی ﻣﮑﺪی طﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﻘﺎطﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک درآﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی ﻣﮑﺪی ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺖ روﻧﺪ ﺑﺎزار را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی ﻣﮑﺪی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻮده وﯾﺎ ھﺮﮔﺎه ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی ﻣﮑﺪی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ.

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر MACD

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک از ﻧﻮع  Emaﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ دارای ﭘﺮﯾﻮدھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ

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

-

 : Fast EMAاﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دوره ﺗﻨﺎوب ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺗُﻨﺪ ﺑﺎ دوره ﺗﻨﺎوب ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

-

 : Slow EMAاﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دوره ﺗﻨﺎوب ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﮐﻨﺪ ﺑﺎ دوره ﺗﻨﺎوب ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

-

 : MACD SMAدوره ﺗﻨﺎوب ﺧﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﮑﺪی ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺎده ﮐﻪ ﺑﺮ روی
ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی اﻋﻤﺎل ﻣﯿﮕﺮدد.
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ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻣﮑﺪی ﺑﺼﻮرت  12،26،9ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان از ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی ﻣﯿﺘﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻨﮭﺎﯾﺖ را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﺮﯾﮏ از ﻗﻠﻪ ھﺎ و دره ھﺎی ﻣﮑﺪی ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﺮ ﻣﻘﺪار

K

دﻟﺨﻮاھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ھﯿﭻ ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ وﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی
ﯾﮏ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و ھﺮﯾﮏ از ﻣﯿﻠﻪ ھﺎی آن ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﯿﻠﻪ ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ
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
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺑﻌﻨﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮوج از ﺑﺎزار وﯾﺎ ﺑﻌﻨﻮان ھﺸﺪار ﻋﺪم ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ:
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ﺧﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﮑﺪي :

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺧﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﮑﺪی ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک از ﻧﻮع  SMAﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻘﺪار  MACDاﻋﻤﺎل
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل را ﺑﺎ ﺧﻂ ﯾﺎ ﺧﻄﭽﯿﻦ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪھﯿﻢ:

m

o
.c

ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﮑﺪي :

x

F

n

a
h

ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش  MACDﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﻼﻗﯽ ﻣﯿﻠﻪ ھﺎی ﻣﮑﺪی ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻣﯿﻠﻪ ھﺎی
ﻣﮑﺪی ﯾﮏ دره ﺑﺰرگ و واﺿﺢ در زﯾﺮ ﺧﻂ ﺻﻔﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺖ داده و ﺧﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ

o

ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ  BUYﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﻠﻪ ھﺎی ﻣﮑﺪی ﯾﮏ ﻗﻠﻪ واﺿﺢ در ﺑﺎﻻی ﺧﻂ ﺻﻔﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و

K

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻼﻗﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺮوﻧﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮوش ﯾﺎ  SELLﺻﺎدر ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﯿﻼﺗﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻤﻮاره ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺎزارھﺎی  Rangeو ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ف ﺟﮭﺖ روﻧ ِﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎزار ﺻﺎدر ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﮑﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﻪ از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼ ِ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﮑﺪي :

اﺑﺘﺪا ﺟﮭﺖ روﻧﺪ را در ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ ﯾﮑﺴﺎﻋﺘﻪ) (H1ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی ﻣﮑﺪی ﺑﺮای ﺗﺸﺨﺺ روﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ
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ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ) (M15ﻣﯿﺮوﯾﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی  BUYو  SELLﻣﮑﺪی اﻗﺪام ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .دﻗﺖ
ﮐﻨﯿﺪ در ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﺴﻮی ﺑﺎ روﻧﺪﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ف ﺟﮭﺖ روﻧﺪ  H1ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ  H1ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﻣﮑﺪی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼ ِ

m

o
.c

x

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ ﯾﮏ درﺟﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ )ﯾﻌﻨﯽ  (M5ﻣﯿﺮوﯾﻢ و از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی  M5ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

F

ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ روش در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮوج از ﺑﺎزار ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮭﺎی  M5ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  M15ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺳﻮد
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮕﺮدد.
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K

اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﮑﺪی در اﺻﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ )ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ( طﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﺮا ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﯾﯽ ،ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ در ﺑﻮرس اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ :
ﺑﺎزار ﺑﻮرس اﯾﺮان

ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﮑﺪی

𝐷𝐷1

𝐻𝐻1

ﺗﺸﺨﯿﺺ روﻧﺪ

𝐻𝐻1

𝑀𝑀15

𝑀𝑀15
𝑀𝑀5
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واﮔﺮاﯾﯽ )(Divergence
اﮔﺮ در اﻧﺘﮭﺎی ﯾﮏ روﻧﺪﺻﻌﻮدی ﺷﺎھﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دو ﻗﻠﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ طﺒﯿﻌﺘﺎ ﻗﻠﻪ دوم ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﻠﻪ اول ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﻠﻪ ھﺎی ﻣﺘﻨﺎظﺮ ﻣﮑﺪی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﻪ دوم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻗﻠﻪ اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،درآﻧﺼﻮرت اﺻﻄﻼﺣﺎ
ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ واﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ  Divergenceﺑﺮ روی اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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وﻗﻮع واﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزار درﺣﺎل ﮐﺎھﺶ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻗﺮار دارﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از واﮔﺮاﯾﯽ

a
h

ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮوج از ﺑﺎزار وﯾﺎ ھﺸﺪار ﻋﺪم ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.



ﻧﮑﺘﻪ :

o

K

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از واﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﻼف ﺟﮭﺖ روﻧﺪ ﺟﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد!
واﮔﺮاﯾﯽ را ﻣﯿﺘﻮان در روﻧﺪھﺎی ﺻﻌﻮدی ﺑﺮ روی ﻗﻠﻪ ھﺎ  ،و در روﻧﺪھﺎی ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺮ روی دره ھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد و در ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﺗﻤﺎم اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﻤﺮ روﻧﺪﺟﺎری و ﺣﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪن آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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ھﻨﮕﺎم وﻗﻮع واﮔﺮاﯾﯽ ھﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻋﻤﻮدی ﻗﻠﻪ ھﺎ)ﯾﺎ دره ھﺎی( ﻣﮑﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت و اﻋﺘﺒﺎر واﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﯽ ﻗﻠﻪ ھﺎ)ﯾﺎ دره ھﺎی( ﻣﮑﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﯾﺎد ﺑﺸﻮد وﮔﺮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر واﮔﺮاﯾﯽ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ھﻨﮕﺎم وﻗﻮع واﮔﺮاﯾﯽ )ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﯾﮏ روﻧﺪﺻﻌﻮدی( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ھﺮ دو ﻗﻠﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﮑﺪی ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر اﻧﺪازه ﻣﮑﺪی ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،وﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻣﮑﺪی ﯾﮏ دره ﮐﻮﭼﮏ را در ﺑﯿﻦ دو ﻗﻠﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﺎﺷﺪ .ازطﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دوﻗﻠﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﮑﺪی
آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﻠﻪ و دره ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﯿﺎن دو ﻗﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ واﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا اﻧﺪازه ﻣﮑﺪی در ﺑﯿﻦ دو ﻗﻠﻪ)ﯾﺎ در ﺑﯿﻦ دو دره( ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ :
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ﻧﮑﺘﻪ  :در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻟﮕﻮھﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮی دو ﻗﻠﻪ ،دو دره ،ﺳﺮوﺷﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺷﺎھﺪ وﻗﻮع
ﯾﮏ واﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮ روی اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ واﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﺮ روی اﻟﮕﻮی دوﻗﻠﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ:
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ﻧﮑﺘﻪ  :در اﻟﮕﻮھﺎی ﺳﺮوﺷﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺳﺮوﺷﺎﻧﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻮاره ﯾﮏ واﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ »ﺳﺮ« و »ﺷﺎﻧﻪ ﭼﭗ« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

o

ﻧﮑﺘﻪ  :در اﻟﮕﻮھﺎی ﺳﺮوﺷﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺳﺮوﺷﺎﻧﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی ﻣﮑﺪی ﺑﯿﻦ »ﺷﺎﻧﻪ راﺳﺖ« و »ﺷﺎﻧﻪ ﭼﭗ«
ﺗﻐﯿﯿﺮﻓﺎز ﺑﺪھﺪ.
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ﻧﻘﺾ ﺷﺪن واﮔﺮاﯾﯽ :
ھﺮ واﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺪودی دارد .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﯾﮏ واﮔﺮاﯾﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روش زﯾﺮ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:
اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ را ﺑﺮ روی دو ﻗﻠﻪ )ﯾﺎ دو دره( ﻣﮑﺪی ﮐﻪ واﮔﺮاﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ رﺳﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺧﻂ را در ھﻤﺎن راﺳﺘﺎ
اﻣﺘﺪاد ﻣﯿﺪھﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻠﻪ ھﺎی ﻣﮑﺪی ﺗﻼﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﺮﮔﺎه ﻣﯿﻠﻪ ھﺎی ﻣﮑﺪی )ﯾﺎ ﺧﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎل آن( ﺑﺎ
ﻂ اﺗﺼﺎل دھﻨﺪه ﻗﻠﻪ ھﺎ ﯾﺎ دره ھﺎی ﻣﮑﺪی ﺗﻼﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ واﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ
اﻣﺘﺪادﺧ ِ
ﺧﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ ھﺎی ﻣﮑﺪی »ﻧﻘﻄﻪ ﺷﮑﺴﺖِ واﮔﺮاﯾﯽ« ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ.
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ﻧﻘﺾ ﺷﺪن واﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ  FAILﺷﺪن واﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ واﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ

o

ﻧﮕﺮان اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺖ روﻧﺪ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﯿﻢ.

K

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ واﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮدش ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ )ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرت ﺑﮭﺘﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺗﻤﺎم روﻧﺪ( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد ،اﻣﺎ
درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﯾﮏ واﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻘﺾ ﺑﺸﻮد) (FAILدرآﻧﺼﻮرت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل اداﻣﻪ دھﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻦ روﻧﺪ ﺟﺎری در ھﻤﺎن ﺟﮭﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻧﻘﺾ ﺷﺪن واﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻘﺪری ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان
ِ
از آن ﺑﻌﻨﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار )ھﻤﺴﻮی ﺑﺎ روﻧﺪﺟﺎری( ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﮭﻨﮕﺎم
ﻧﻘﺾ ﺷﺪن واﮔﺮاﯾﯽ  ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ) (Buyﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
واﮔﺮاﯾﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،RSIاﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ ADX ،MFI ،CCI ،و ﻏﯿﺮه ھﻤﮕﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ واﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ وﻗﻮع واﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﺮ روی  RSIو ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺾ ﺷﺪن آﻧﺮا
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ:
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ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﭘﺎراﺑﻮﻟﯿﮏ ﺳﺎر )(Parabolic SAR
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺎزار ﮐﺎرﺑﺮد دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎرت اﻟﺼﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻘﺎطﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﯾﻦ
ﻧﻘﺎط زﯾﺮ ﮐﻨﺪﻟﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و در روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺎﻻی ﮐﻨﺪﻟﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻘﺎط در واﻗﻊ ﺣﺪ ﺿﺮر را در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺰول ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺟﮭﺖ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی و ﻧﺰوﻟﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﭘﺎراﺑﻮﻟﯿﮏ ﺳﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻘﺎط
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ آﻏﺎز ﻣﯿﮕﺮدد در اﺑﺘﺪا ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﻧﺪک اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ھﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﻗﺪرت روﻧﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻌﺒﺎرت ﺑﮭﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻘﺎط ازھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮوج در روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﭘﺎراﺑﻮﻟﯿﮏ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻨﺪل ﺑﻪ ﺑﺎﻻی آن
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در روﻧﺪﻧﺰوﻟﯽ ﻧﯿﺰ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر از ﺑﺎﻻی ﮐﻨﺪﻟﮭﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﺟﮭﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﺧﺮوج ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ،ﻧﻘﻄﻪ  Aﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻟﺤﻈﻪ آﻏﺎز روﻧﺪﺻﻌﻮدی اﺳﺖ و ﻧﻘﻄﻪ  Bﻟﺤﻈﻪ ﺧﺮوج از ﺑﺎزار و ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﮭﺎی روﻧﺪﺻﻌﻮدی را ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺧﺮوج از ﺑﺎزار و ﺑﻮﯾﮋه اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺪﺿﺮر ﻟﺤﻈﻪ
ای و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن ﺣﺪﺿﺮر ﺑﺼﻮرت ﮐﻨﺪل ﺑﻪ ﮐﻨﺪل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر (ATR) Average True Range

اﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ طﻮل ﮐﻨﺪﻟﮭﺎ را در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ طﻮل ﮐﻨﺪﻟﮭﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﻨﺎظﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎزار
و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  ATRﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﺪرت ﺳﻨﺞ و ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت روﻧﺪ ﺟﺎری ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی راﯾﺞ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر  ATRﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺮﮐﺖ روزاﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ زوج ارز ﯾﺎ ﺳﮭﺎم
ﺧﺎص )ﺗﻠﻮراﻧﺲ ﺣﺮﮐﺖ روزاﻧﻪ( ﻧﺎم ﺑﺮد.
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(Fibonacci

ﻟﺌﻮﻧﺎردو ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ و رﯾﺎﺿﯽ دان ﻣﺸﮭﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن  12ﻣﯿﻼدی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای در زﻣﯿﻨﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی
ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺪاد روﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه او را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻋﺪاد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺳﺮی ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﯾﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﻣﺸﮭﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺮی ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای در ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺜﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻧﺠﻮم  ،زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،
ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ  ،ژﻧﺘﯿﮏ  ،ﮐﺸﺎورژی و ﺣﺘﯽ ھﻨﺮ و ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﮐﺮرات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮی ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺧﻮدش را ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل از ﻧﻈﺮﯾﻪ

m

ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺖ و ﭘﺸﺖ ﭘﺮده رﻓﺘﺎر ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ

o
.c

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

دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ :

x

F

دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﯾﺎ ﺳﺮی ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻋﺪاد ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ھﺮ دو ﻋﺪد ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ ﻋﺪد ﺳﻮم ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ

n

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
ﺑﺮاﺑﺮ  1ﻓﺮض ﺑﺸﻮﻧﺪ(
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ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﺪاد ﻣﺘﻮاﻟﯽ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ را ﻣﯿﺪھﻨﺪ :

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻣﮭﻢ اﻋﺪاد ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﺮ دو ﻋﺪد ﻣﺘﻮاﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺴﻤﺖ
ﻋﺪدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  1.618ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﺮﭼﻘﺪر دو ﻋﺪد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
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اﻣﻮاج اﯾﻤﭙﺎﻟﺴﯿﻮ و اﻣﻮاج اﺻﻼﺣﯽ :
ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ زﯾﮕﺰاﮔﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای
از ﺣﺮﮐﺎت رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺣﺮﮐﺎت رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ را درطﻮل ﯾﮏ روﻧﺪﺻﻌﻮدی
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪھﺪ .ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺮﮐﺎت ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺎ ﯾﮏ »ﻓﻨﺮ« ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻨﺮی در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﻠﮑﺎن ﺻﻌﻮدی ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻓﻨﺮ را ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺸﺮده و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ
و ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﻪ اوج ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺧﻮدش رﺳﯿﺪ ﻧﺎﮔﮭﺎن
ﺿﺎﻣﻦ ﻓﻨﺮ را رھﺎ ﺳﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﻨﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺮژی
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﮐﻪ درون آن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺟﮭﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ
ﻣﺠﺪدا ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻨﺮ ﻧﻤﻮده و ھﻤﯿﻦ
ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﺸﺮدﮔﯽ  ،ﺟﮭﺶ  ،ﻓﺸﺮدﮔﯽ  ،ﺟﮭﺶ ... ،
را ﺗﺎ زﻣﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﮔﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮدش
اداﻣﻪ ﺑﺪھﯿﻢ .درواﻗﻊ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ

m

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮا اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ

o
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ﺣﺮﮐﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ روﻧﺪاﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺻﻮرت

ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ درواﻗﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﮭﺶ ﻓﻨﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﮭﺖ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ھﻤﺎن ﻓﺸﺮدﮔﯽ
و ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﻨﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﻓﻨﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﯿﮕﺮدد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا ﻧﻤﻮده و اﻧﺮژی ﻻزم را ﺟﮭﺖ

x

آﻏﺎز ﺟﮭﺶ ﺻﻌﻮدی ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﺪ.
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n

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

دﯾﮕﺮ

ﺑﺮﺧﻼف

ﺟﮭﺖ

روﻧﺪ

ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ

آن

دﺳﺘﻪ

از

a
h
اﻣﻮاج

ﮐﻪ

ھﻤﺴﻮ

ﺑﺎ

روﻧﺪ

اﺻﻠﯽ

ﺑﺎزار

ھﺴﺘﻨﺪ

اﺻﻄﻼﺣﺎ اﻣﻮاج اﯾﻤﭙﺎﻟﺴﯿﻮ ) (Impulsiveﯾﺎ »ﭘﯿﺶ رو« ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ .و ﺑﻪ اﻣﻮاﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﮭﺖ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﻮاج اﺻﻼﺣﯽ ﯾﺎ  Retracementﯾﺎ  Correctiveﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ.
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ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻧﺮژی ﺧﻮدش را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ  ،و ﺑﺮﻋﮑﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺮﺧﻼف ﺟﮭﺖ روﻧﺪاﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻧﺮژی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﺠﺪدا ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺎورد .ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﮭﺎی ﻓﺎزاﺻﻼﺣﯽ
ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺎز ﺑﻌﺪی ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت اﺻﻼﺣﯽ
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﺎز ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ وﯾﺎ ﻓﺎز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ.
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ روﻧﺪ ﺑﺎزار ﺑﺼﻮرت ﺻﻌﻮدی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ ،و در ھﺮدوﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﮭﺖ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻣﻮاج اﺻﻼﺣﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روﻧﺪاﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺑﺼﻮرت »ﻧﺰوﻟﯽ« اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻠﯿﻪ
ﺣﺮﮐﺎت »ﺻﻌﻮدی« ﻧﻘﺶ اﻣﻮاج اﺻﻼﺣﯽ ﯾﺎ  Correctiveرا اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
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ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ در ﺑﺎزار:
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ در ﯾﮏ روﻧﺪﺻﻌﻮدی از ﻧﻘﻄﻪ  Aﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ  Bرﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ  Cﻧﺰول ﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺟﮭﺶ ﺻﻌﻮدی ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ  Dﺻﻌﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ درﺻﻮرت دراﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺎط  Aو  Bﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﺎز اﺻﻼﺣﯽ  BCرا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ در اواﯾﻞ ﻣﻮج  BCﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻘﻄﻪ  Cرا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮال دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻘﺎط  Aو  Bو  Cرا در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ  ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ در اواﯾﻞ ﻣﻮج  CDﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ  ،آﯾﺎ
راھﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮج  CDرا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ھﺮدو ﺳﻮال ﻓﻮق ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰاری ﺑﻨﺎم اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﻘﺎط
ﻓﻮق را ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد! ذﯾﻼ روش اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎن آﻣﻮزش ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
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ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ :
اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ :

ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ و ﻧﺤﻮه ﻗﺮار دادن آن ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط  %0و  %100را ﺑﺮ روی دو اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج
 ABﻗﺮار ﻣﯿﺪھﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ھﺮﯾﮏ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج اﺻﻼﺣﯽ  BCوﯾﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺟﮭﺶ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ
 CDرا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .درواﻗﻊ ھﺮﯾﮏ از ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ/ﻣﻘﺎوﻣﺖ را اﯾﻔﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺠﺎورت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ
از اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻗﯿﻤﺖ وﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪن ﺟﮭﺖ ﺣﺮﮐﺖ آن ﺑﺸﻮد.
ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  %0ﺗﺎ  %100ﻗﺮار دارﻧﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺳﻄﻮح رﯾﺘﺮﯾﺴﻤﻨﺖ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﯾﺎ Fibonacci Retracement
ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ .ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻮج اﺻﻼﺣﯽ  BCﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  %100واﻗﻊ اﻧﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎ
ﺳﻄﻮح ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﯾﺎ  Fibonacci Extensionﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺘﮭﺎی ﺟﮭﺶ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ،ﯾﻌﻨﯽ
اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج  ، CDﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
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ﺗﻘﺎرن اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ :
اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  0ﺗﺎ  100ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﻮح دوﺑﻪ
دو ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻘﺎرن ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻗﺮار دادن اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ دو اﻧﺘﮭﺎی اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ را ﺑﺎ ﭼﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺮ روی دو اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج  ABﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻗﺼﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح رﯾﺘﺮﯾﺴﻤﻨﺖ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج اﺻﻼﺣﯽ  BCرا دارﻧﺪ  ،ﻧﻘﻄﻪ  %0را ﺑﺮ روی ﻧﻘﻄﻪ  Bﻗﺮار ﻣﯿﺪھﻨﺪ،
وﺑﺮﻋﮑﺲ

ﻗﺼﺪ

ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻓﯿﺒﻮ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج
 CDرا دارﻧﺪ  ،اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ را
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار ﻗﺮار
ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ  %100ﺑﺮ
روی ﻧﻘﻄﻪ  Bاﻟﺼﺎق ﮔﺮدد .اﻣﺎ
ﮐﻪ

ھﻤﺎﻧﻄﻮر

اﺑﺰار

ﮔﻔﺘﯿﻢ

m

ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻘﺎرن
اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻮق

ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻋﺮف راﯾﺞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و
ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﺠﺎد
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
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ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ :

a
h

o

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎ در ﻧﻘﻄﻪ  Cﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ داده اﻧﺪ .در آﻧﺼﻮرت آﯾﺎ ﭼﻪ ﺗﺎرﮔﺘﯽ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد؟

K

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ را ﺑﺮ روی ﻧﻘﺎط  Aو  Bﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ روی دو اﻧﺘﮭﺎی »ﻣﻮج اوﻟﯿﻪ« ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ .در
اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﻘﻄﻪ  Cﻣﻌﺎدل آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از »ﻓﺎز اﺻﻼﺣﯽ« ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﺸﻮد در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﻄﺢ  76.4ﻓﯿﺒﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮج  CDﻧﯿﺰ

»ﺟﮭﺶ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ«
اﺳﺖ

ﮐﻪ

ﺳﻄﻮح

ﻗﯿﻤﺖ

ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ

%131.8

%161.8

از
وﯾﺎ

ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻘﻄﻪ  Dﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر

ﮐﻪ

ﻣﺸﺎھﺪه

ﻣﯿﺸﻮد در واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ  161.8ﻓﯿﺒﻮ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ درﺳﺖ از آب
درآﻣﺪه اﺳﺖ.

44

ﻣﻮﻟﻒ  :ﭘﺸﻮﺗﻦ ﻣﺸﮭﻮری ﻧﮋاد

ﺟﺰوه آﻣﻮزش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل-دوره ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ و ﻗﺪرت اﻣﻮاج :
اﻣﻮاج ﻗﻮی ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ وارد ﻓﺎز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﻼح ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﺬا ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﻮح اول ﯾﺎ دوم ﻓﯿﺒﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﻮاج ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﮭﺶ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ
 %161.8ﻓﯿﺒﻮ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ .اﻣﺎ اﻣﻮاج ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻓﺎز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﯿﺒﻮ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﻮاج ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻓﺎز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺶ از  2/3از ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﻮاج ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ در ﺟﮭﺶ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻄﺢ
 %131.8ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﻧﺪ.
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ﻣﺜﺎل از ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ و ﻗﺪرت اﻣﻮاج:
ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار ﺳﮭﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری آﺗﯿﻪ دﻣﺎوﻧﺪ)واﺗﯽ( را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪھﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎ در ﻧﻘﻄﻪ  Cﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﺧﺮﯾﺪ داده اﻧﺪ .آﯾﺎ در اﯾﻨﺼﻮرت ﭼﻪ آﯾﻨﺪه ای را ﺑﺮای ﺳﮭﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ را ﺑﺮ روی
ﻧﻘﺎط  Aو  Bﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻓﺎز اﺳﺘﺮاﺣﺖ درﺣﻮاﻟﯽ
ﺳﻄﺢ  61.8ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮج ﻗﻮی ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺻﻌﻮد ﺑﻌﺪی ﺧﻮدش
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  161.8ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ
رﻓﺖ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ آﯾﻨﺪه
ﻧﻤﻮدار ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ را
ﺑﻮﺿﻮح ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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اﻟﮕﻮي ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ AB=CD
اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ در ﻓﺎز اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  %50اﺻﻼح ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺟﮭﺶ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ
ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  %150ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﻧﺪازه ﻣﻮﺟﮭﺎی  ABو  CDﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎوی ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻟﺬا اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آن
اﻟﮕ ﻮی ھﺎ رﻣ ﻮﻧﯿﮏ  AB=CDﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
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ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان در ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺟﮭﺖ ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ روی آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ و دره از ﯾﮏ روﻧﺪﺻﻌﻮدی ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﯾﮏ روﻧﺪﺻﻌﻮدی ،ھﺮﮔﺎه ﯾﮏ ﻗﻠﻪ و دره ﻣﺘﻮاﻟﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش از ﻧﻮع Buy Limit

o

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

K

از ﺳﻄﺢ  %150ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ درواﻗﻊ ھﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻠﻪ و دره از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﺮدد .ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان در
روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ و ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮی از ﻧﻮع  Sell Limitاﻧﺠﺎم داد.

ﻧﮑﺘﻪ  :در اﻟﮕﻮی ھﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ  AB=CDﺻﺮﻓﺎ اﻧﺪازه ﻋﻤﻮدی اﻣﻮاج  ABو  CDﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮج
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ »ﺗﻌﺪاد ﮐﻨﺪل ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه« ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ھﺮ دو اﻟﮕﻮی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ھﺮدو از ﻧﻮع ھﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ  AB=CDﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ :
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ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ و اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪي :
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻮآﻣﻮزان ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دو اﻧﺘﮭﺎی اﯾﻦ اﺑﺰار را
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺪام دو ﻧﻘﻄﻪ واﻗﻊ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ؟! ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دو اﻧﺘﮭﺎی اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ را ﺑﺮ روی دو ﺳﺮ ﯾﮑﯽ
از اﻣﻮاج اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺸﻤﺎن ﯾﮏ ﻧﻮآﻣﻮز ھﻨﻮز ﻋﺎدت ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻣﻮاج اﺻﻠﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﺗﻔﮑﯿﮏ آﻧﮭﺎ از
اﻣﻮاج ﻓﺮﻋﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی و ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی آن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
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در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی  ،ﻗﻠﻪ ھﺎ و دره ھﺎی اﺻﻠﯽ در ﻧﻤﻮدار را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و

n

ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻠﻪ ھﺎ و دره ھﺎی اﺻﻠﯽ از ﻗﺎﻋﺪه زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:
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ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻠﻪ ھﺎ و دره ھﺎی اﺻﻠﯽ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی ﻣﮑﺪی

o

در ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی ﻣﮑﺪی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ درواﻗﻊ ﯾﮏ »ﻗﻠﻪ اﺻﻠﯽ« ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در

K

ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی ﻣﮑﺪی ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ دره ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﯾﮏ »دره اﺻﻠﯽ« ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻠﻪ ھﺎ و دره ھﺎی اﺻﻠﯽ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪھﯿﻢ )ﻗﻠﻪ ھﺎ و دره ھﺎی اﺻﻠﯽ را اﺻﻄﻼﺣﺎ
ﻗﻠﻪ ھﺎ و دره ھﺎی »ﻣﺎژور« ﻧﯿﺰ ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ( ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﻠﻪ ھﺎ و دره ھﺎ درواﻗﻊ ﯾﮑﯽ از اﻣﻮاج اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
اﺗﺼﺎل آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺣﺎل اﮔﺮ اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ را ﺑﺮ روی ھﺮ ﻗﻠﻪ و دره ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ  ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ھﺮﯾﮏ از اﻣﻮاج اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺑﺎ اﻣﻮاج
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺒﺖ ھﺎی ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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ﻣﺜﺎل  :اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﯾﺖ-ﻣﻘﺎوﻣﺖ :
ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار ﺑﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ طﻼ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪھﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ درﺣﻮاﻟﯽ ﻧﻘﻄﻪ  Aﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺻﺪور ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﭘﯽ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻓﺎز اﺻﻼﺣﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺒﺮﯾﻢ .آﯾﺎ ﮐﺪام ﺳﻄﻮح ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ
ﻧﻤﻮدار اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻧﻊ از رﯾﺰش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ؟

m

o
.c

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

x

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

F

ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻄﻮح  1310.0و  1296.40و  1285.20دﻻر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻄﻮح ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﻮدار ﺧﻮاھﻨﺪ

n

ﺑﻮد و ھﺮﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺎز اﺻﻼﺣﯽ ﻗﯿﻤﺖ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ طﺒﯿﻌﺘﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر

a
h

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

o

ﻣﺜﺎل  :ﺣﺬف ﺳﻄﻮح اﺿﺎﻓﯽ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ :
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ در اواﺧﺮ ﻓﺎز اﺻﻼﺣﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﻢ .آﯾﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد؟

K

ﺳﻄﻮح اول و دوم ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ  76.4و  61.8از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق( ھﺮدو ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻄﻮح ﭼﮭﺎرم و
ﭘﻨﺠﻢ )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻄﻮح  38.2و  23.6از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق( ھﯿﭽﮑﺪام ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﻮج ﺑﯿﺶ از دوﺳﻮم از
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ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ ﺧﻮد را ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮج ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ روﻧﺪ واﻗﻊ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارزش ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار را ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ!
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ﻓﯿﺒﻮ را ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ)ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ 50درﺻﺪ( زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﻄﺢ در زﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻘﺶ اﺑﺰار روﻧﺪﻧﻤﺎ را اﯾﻔﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺰول ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪن ﺟﮭﺖ روﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﺻﺮﻓﺎ دو ﺳﻄﺢ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻌﻨﻮان اھﺪاف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺘﮭﺎی
ﻓﺎز اﺻﻼﺣﯽ و ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح اﺿﺎﻓﯽ ﻓﯿﺒﻮ را از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮدﻣﺎن ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ :
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ درﺣﻮاﻟﯽ ﻧﻘﻄﻪ  Cﻗﺮار دارﯾﻢ و ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ اﻧﺘﮭﺎی ﺟﮭﺶ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ )ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج  (CDرا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ اﺑﺰار از دو اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ:

m

o
.c

x

F

n

a
h

o

K

در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﯾﮏ اﺑﺰارﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ از ﻧﻮع ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ اﮐﺴﺘﻨﺶ را ﺑﺮ روی ﻣﻮج  ABﻗﺮار داده اﯾﻢ )ﻓﯿﺒﻮی ﺳﺒﺰرﻧﮓ( ﺳﭙﺲ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ
دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ روی دو اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج  BCﻗﺮار ﻣﯿﺪھﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺴﻄﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﻠﻪ  Bﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ) .ﻓﯿﺒﻮی ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ( در
اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو اﺑﺰار ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ
ﺑﻨﺎم ﮐﻼﺳﺘﺮ را ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﮐﻼﺳﺘﺮ :
ﺑﻪ ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ھﺮ دو اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ )وﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ از ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ( اﺻﻄﻼﺣﺎ ﮐﻼ ﺳﺘﺮ ا ﺻﻠﯽ ﯾﺎ  Clusterﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ .ﮐﻼﺳﺘﺮھﺎ درواﻗﻊ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﺎط را ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺎرﮔﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻼ ﺳﺘﺮ ا ﺻﻠﯽ در
ﻣﺤﺪوده  1.3285-1.3275ﺑﺸﻮﯾﻢ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺘﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎرﮔﺖ ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج  CDدر ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﻗﺮار
ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﻮق ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ درﺳﺖ از آب درآﻣﺪه اﺳﺖ.
روش ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ روﺷﮭﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﮔﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗﯿﻤﺖ در ﯾﮏ ﺳﺮی اﻣﻮاج  ABCDﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،و
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ روش در اﺑﺘﺪا اﻧﺪﮐﯽ دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﮭﻮﻟﺖ ﺑﺮ روی اﯾﻦ روش ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮﺑﯽ را در آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ.
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اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎي ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ :
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ :
-1

ﻓﯿﺒ ﻮﻧﺎﭼﯽ رﯾﺘﺮﯾﺴﻤﻨﺖ ) : ( Fibonacci Retracementﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺘﮭﺎی ﻓﺎز اﺻﻼﺣﯽ.

-2

ﻓﯿﺒ ﻮﻧﺎﭼﯽ اﮐﺴﺘﻨﺸﻦ ) : ( Fibonacci Extentionﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺘﮭﺎی ﺟﮭﺶ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ.

-3

ﻓﯿﺒ ﻮﻧﺎﭼﯽ اﮐﺴﭙﻨﺸﻦ /ﭘﺮ وﺟﮑﺸﻦ ) : ( Fibonacci Expansion/Projectionﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺘﮭﺎی ﺟﮭﺶ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ.

اﺑﺰارھﺎی ﻧﻮع اول و دوم را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ دﯾﺪﯾﻢ و ﻣﻔﺼﻼ در ﻣﻮرد آﻧﮭﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .اﺑﺰار ﻧﻮع ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ اﮐﺴﭙﻨﺸﻦ ﯾﮏ
اﺑﺰار »ﺳﻪ ﺳﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮع دوم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ اﻧﺘﮭﺎی اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ روی ﺳﻪ
ﻧﻘﻄﻪ AوBو Cﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج  CDرا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺻﺮﻓﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ  FE61.8و  FE100و  FE161.8درﺻﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺎرﮔﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺘﮭﺎی ﻓﺎز »ﺑﺴﻂ ﻗﯿﻤﺖ« ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ وﯾﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ اﮐﺴﺘﻨﺸﻦ ﺑﻪ ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻼﺳﺘﺮھﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
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ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ درﺣﻮاﻟﯽ ﻧﻘﻄﻪ  Bﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اوﻻ -آﯾﺎ از اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

o

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

K

ﺳﻮﻣﺎ -ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻨﺒﺎر در ﺣﻮاﻟﯽ ﻧﻘﻄﻪ  Dﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻮج  DEرا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
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ﺗﺌﻮري اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت )Waves Theory

(Elliot

ﺗﺌﻮری اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎزار ﻣﯿﭙﺮدازد و ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻮع و ﻣﺎھﯿﺖ
رﻓﺘﺎر ﻗﯿﻤﺖ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎری دارد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻣﻮاج و رﯾﺰﻣﻮﺟﮭﺎ
درون ﺑﺎزار ﻣﯿﭙﺮدازد و ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮاری را ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﻮاج درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﯿﻮت در ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎی ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ذﯾﻼ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت
و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺌﻮری اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری درواﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪﺻﻔﺤﻪ
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.

ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻣﻮاج  5ﺗﺎﯾﯽ اﻟﯿﻮت :
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ در ﯾﮏ روﻧﺪﺻﻌﻮدی ﻗﺼﺪ ﭘﯿﻤﻮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺎط  Aو  Bرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﯿﻮت ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ درﻗﺎﻟﺐ
ﺳﻪ ﭘﻠﻪ اﺻﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﻪ ھﻤﻮاره ﭘﻠﻪ وﺳﻄﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﺎزار ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﭘﻠﻪ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺳﻮدآوری ﻧﯿﺰ درھﻤﯿﻦ ﭘﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.
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ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﺮ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ درﺑﺎزار درواﻗﻊ از ﭘﻨﺞ ﻣﻮج اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ اﻣﻮاج ﺷﻤﺎره 1و3و 5ھﻤﺴﻮ
ﺑﺎ روﻧﺪاﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺑﻮده و اﻣﻮاج ﺷﻤﺎره 2و 4ﺑﺮﺧﻼف ﺟﮭﺖ روﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻣﻮاﺟﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ روﻧﺪاﺻﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎ اﻣﻮاج اﯾﻤﭙﺎﻟﺴﯿ ﻮ ﯾﺎ » ﭘﯿ ﺶ ر و « ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ و اﻣﻮاﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﮭﺖ روﻧﺪ
ھﺴﺘﻨﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎ اﻣﻮاج  Correctiveﯾﺎ ا ﺻﻼﺣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﻮج ﺷﻤﺎره  3ھﻤﻮاره ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮج در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﺎزار و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
اﻣﮑﺎن ﺳﻮدآوری ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮج ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻮج ﺳﻮم ھﻤﻮاره ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﺐ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت داراﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮج ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .درواﻗﻊ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آرزوی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان
»اﻟﯿﻮت ﮐﺎر« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮج ﺳﻮم را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از آن ﺑﺒﺮﻧﺪ.
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ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت :
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮطﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﯿﻮت  ،ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻌﻮدی ﻗﯿﻤﺖ از ﻧﻘﻄﻪ  Aﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ  Bدر ﻗﺎﻟﺐ  5ﻣﻮج ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﮭﺎی 1و3و5
ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﮭﺎی 2و 4از ﻧﻮع اﺻﻼﺣﯽ و ﺧﻼف روﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ  Bﻣﯿﺮﺳﺪ روﻧﺪﺻﻌﻮدی
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎزار وارد ﻓﺎز ﻧﺰوﻟﯽ و اﺻﻼﺣﯽ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﺮطﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﯿﻮت ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﺎزار در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﻣﻮج اﺻﻠﯽ ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﮭﺎی aوbو cاﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻮت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺷﺎﻣﻞ  5ﻣﻮج اﺻﻠﯽ و ﺳﭙﺲ  3ﻣﻮج اﺻﻼﺣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﮐﻼ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻣﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺪدا ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻏﺎز ﮔﺮدد.
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در روﻧﺪھﺎی ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮑﺎت و ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻮق را ﻋﯿﻨﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻨﺒﺎر  5ﻣﻮج اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺰول ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻪ ﻣﻮج اﺻﻼﺣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻌﻮدی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﻟﯿﻮت را در روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺬارد.
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ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺰﻣﻮﺟﻬﺎ در ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻣﻞ :
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﮭﺎی ﺷﻤﺎره  5 ,3 ,1ھﻤﮕﯽ ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ روﻧﺪاﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺑﻮده و از ﻧﻮع اﯾﻤﭙﺎﻟﺴﯿﻮ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﻮاج ھﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن

از  5رﯾﺰﻣ ﻮج ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﮭﺎی  aو  cﻧﯿﺰ از ﻧﻮع اﻣﻮاج اﯾﻤﭙﺎﻟﺴﯿﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ)ﭼﺮا؟( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﻮاج  aو c
ﻧﯿﺰ ھﺮﮐﺪام دارای ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر  5ﺗﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد:
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اﻣﺎ اﻣﻮاج ﺷﻤﺎره 2و  4ﮐﻪ از ﻧﻮع اﻣﻮاج اﺻﻼﺣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ھﺮﮐﺪام ﺻﺮﻓﺎ از  3رﯾﺰﻣ ﻮج ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮج b
ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﻮج اﺻﻼﺣﯽ و ﺧﻼف روﻧﺪﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮج  bﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﮭﺎی 2و  4دارای ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر  3ﺗﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد:
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از ﻧﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻣﻮاج 3و  4را درﮐﻨﺎر ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ رﯾﺰﻣﻮﺟﮭﺎی اﯾﻦ دو ﻣﻮج ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای درﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ:
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ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺟﮭﺎی aو  bدرﮐﻨﺎر ﯾﺪﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺰ وﻟﯽ را ﻣﯿﺪھﻨﺪ:
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اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت دارای ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮدرﺗﻮ و ﻣﺘﺪاﺧﻞ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮﯾﮏ از اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﺰء
ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺒﺎرت ﺑﮭﺘﺮ ھﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﻟﯿﻮت درواﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
اﺳﺖ ،و ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻟﯽ آﺧﺮ ...اﯾﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﺗﻮ در ﺗﻮ از ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ھﻤﭽﻮن  M1و
 M5آﻏﺎز ﻣﯿﮕﺮدد و ﺗﺎ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻤﮭﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ھﻤﭽﻮن ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ و ھﻔﺘﮕﯽ اداﻣﻪ ﻣﯿﺎﺑﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺪاﺧﻞ – ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از اﻣﻮاج در
ﺣﮑﻢ رﯾﺰﻣﻮج ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻣﻮاج ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  -اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮاﮐﺘﺎﻟﯽ اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
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ﻣﺜﺎل  :ﺷﻤﺎرش رﯾﺰﻣﻮﺟﮭﺎ.

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ روﻧﺪﺻﻌﻮدی ﻗﺮار دارﯾﻢ و 5رﯾﺰﻣﻮج ﺻﻌﻮدی و ﺳﭙﺲ 3رﯾﺰﻣﻮج ﻧﺰوﻟﯽ را ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮده و ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
در اﯾﻨﺼﻮرت  :اوﻻ – آﯾﺎ ﺣﺪس ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ در ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﺛﺎﻧﯿﺎ – ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ،آﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪھﯿﺪ ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺳﻮد ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﻮده و از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺑﺸﻮﯾﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ
و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻏﺎز ﻓﺎز ﺻﻌﻮدی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ؟
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ھﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل را ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺷﺎھﺪ  5رﯾﺰﻣﻮج ﺻﻌﻮدی و ﺳﭙﺲ  5رﯾﺰﻣﻮج ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺠﺪدا ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪھﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :
اوﻻ – ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ و ﺑﺮطﺒﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ در اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج 2ﻗﺮار دارﯾﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج  4واﻗﻊ ھﺴﺘﯿﻢ.
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ﺛﺎﻧﯿﺎ -ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﮭﺎی ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻮج  2ﯾﺎ  4ﻗﺮار دارﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻏﺎز

o

ﻣﻮج ﺻﻌﻮدی ﺑﻌﺪی – ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮج ھﺎی ﺷﻤﺎره  3ﯾﺎ  5ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد – ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺳﺮﯾﻊ و زودھﻨﮕﺎم از ﺑﺎزار وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.

K

ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﻣﺸﺎھﺪه  5رﯾﺰﻣﻮج ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ  5رﯾﺰﻣﻮج ﺻﻌﻮدی ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺒﺎر در اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج اﺻﻼﺣﯽ aﻗﺮار دارﯾﻢ و روﻧﺪ ﺑﺎزار
درﺣﺎل ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ﺑﺎ ﺧﺮوج زودھﻨﮕﺎم از
ﺑﺎزار  ،از ﻓﺮو اﻓﺘﺎدن در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻔﯽ آﺗﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﻣﺜﺎل  :ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺷﻤﺎرش اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت.
ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﻟﯿﻮت را در روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪھﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت را ﺑﺮ روی آن ﻣﺸﺨﺺ و رﺳﻢ ﮐﺮده اﯾﻢ :
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ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت را ﺑﺎ ارﻗﺎم  1،2،3،4،5و رﯾﺰﻣﻮﺟﮭﺎ را ﺑﺼﻮرت ) (5)،(4)،(3)،(2)،(1ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪھﯿﻢ .در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﻮﺟﮭﺎی اﻟﯿﻮت را در
ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺰوﻟﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺰﻣﻮﺟﮭﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﻣﻮج ﺳﻮم را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
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در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻻت ﺧﺎص ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﮭﺎی 3و4و5وaو bﺑﮕﻮﻧﻪ ای درﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻟﮕﻮھﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل
را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ:

o
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اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت و ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ :
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی راﯾﺞ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ در ﺑﯿﻦ اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻮج ﺳﻮم ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ و
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮج در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت اﺳﺖ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺴﻂ ﺣﺪاﻗﻞ  %161.8از ﻣﻮج اول ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت را ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار ﺳﮭﺎم ﺷﺮﮐﺖ دوده ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎرس)ﺷﺪوص( ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻮج 3ﻣﻌﺎدل ﺑﺴﻂ  %261.8ﻣﻮج اول ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:
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اﻣﺎ ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﯽ از ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮاج در ﻣﯿﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت اﺳﺖ .ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ در اﻧﺘﮭﺎی روﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺳﭙﺲ
ﺑﺎزار وارد ﻓﺎز اﺻﻼﺣﯽ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﺑﺴﻂ ﺿﻌﯿﻒ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  %131.8از ﻣﻮج ﺳﻮم ﺑﺎﺷﺪ .در
ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﮭﺎی 3و 5را در ھﻤﺎن ﻧﻤﻮدار ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ :
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ﻧﮑﺎت و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮج ﺷﻤﺎري اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت :
ﻧﮑﺘﻪ  -1ھﻨﮕﺎم ﺷﻤﺎرش اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت  ،ﻣﻮج ﺷﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد ﮐﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮج 3اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﮭﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻮﺟﮭﺎی 1و 5ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺻﺤﯿﺢ را درﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ:

m

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

o
.c

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ :
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ﻧﮑﺘﻪ  - 2ھﻨﮕﺎم ﺷﻤﺎرش اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج 4ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﻮج اول ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﮭﺎی اﺻﻼﺣﯽ
ﺷﻤﺎره  2و  4ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

58

ﻣﻮﻟﻒ  :ﭘﺸﻮﺗﻦ ﻣﺸﮭﻮری ﻧﮋاد

ﺟﺰوه آﻣﻮزش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل-دوره ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻧﮑﺘﻪ  -3ﺑﯿﻦ دو اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮﺟﮭﺎی  3و  5ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ واﮔﺮاﯾﯽ واﺿﺢ ﺑﺮ روی اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﮑﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﺎﺷﺪ:
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ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ وﻗﻮع واﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﮭﺎی ﺳﻮم و ﭘﻨﺠﻢ را ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار ﺳﮭﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن)ﭘﺎرﺳﺎن( ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ:

o
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روش ﻣﻮج ﺷﻤﺎري اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﯽ :
اﻣﺮوزه ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان از ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻣﺎﻧﻨﺪ  Elliot Wave Analyzer ، AdvancedGETو ﻏﯿﺮه ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش
اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد روش زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ اﻣﮑﺎن ﺷﻤﺎرش اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت را ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﯽ
ﻓﺮاھﻢ ﺑﯿﺎورد:
 -1اﺑﺘﺪا ﺑﺎزه ای از ﻧﻤﻮدار را ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻣﻞ  140ﮐﻨﺪل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ درﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ.
 -2ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻠﻪ ﻣﮑﺪی ھﻤﻮاره ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج ﺳﻮم )ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﻗﯿﻘﺘﺮ اﻧﺘﮭﺎی رﯾﺰﻣﻮج 3از ﻣﻮج ﺳﻮم( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج ﺳﻮم را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
 -3ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻗﻮع واﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﮭﺎی ﺳﻮم و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج ﺷﻤﺎره 5را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
 -4ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ دره ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﮭﺎی 3و  5ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج  4ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮج ﭼﮭﺎرم ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮕﺮدد.
 -5ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ھﻤﮕﯽ ﻣﻮﺟﮭﺎی 3و4و 5را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﮭﺎی 1و  2را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج 1از
ﺗﺮﮐﯿﺐ ھﻤﺰﻣﺎن ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ :
•

اﻧﺪازه ﻣﻮج 3ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ھﻤﻪ ﻣﻮﺟﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

•

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

•

ﻣﻮﺟﮭﺎی  4و  2ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺷﺘﺮاک ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺟﮭﺎی ﺷﻤﺎره  1ﺗﺎ  5ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﺸﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ روش ﻓﻮق ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟﻮد »روﻧﺪﺻﻌﻮدی« ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﯾﺪ

x

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

F

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

n

ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی وﯾﮋه »اﻟﯿﻮت ﺷﻤﺎر« ﺟﮭﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﻮق اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻤﺎرش اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ :

o
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روش اﻟﯿﻮت – ﻣﺎﯾﻨﺮ:
ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﮭﺎی ھﺮﯾﮏ از اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﺑﺰارﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ و روﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در اواﯾﻞ ﻣﻮج ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺗﺎرﮔﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﺘﮭﺎی اﯾﻦ ﻣﻮج را ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﺑﺮ روی ﻣﻮج اول ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ و ﯾﮏ اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ روی ﻣﻮج دوم
ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ دو اﺑﺰار را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺎرﮔﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج ﺳﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ:
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ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ھﻤﺰﻣﺎن دو ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺟﮭﺎی ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و اﻟﯽ آﺧﺮ :

o

K

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﺘﻮان از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ اﮐﺴﭙﻨﺸﻦ و ﯾﮏ اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ اﮐﺴﺘﻨﺸﻦ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج اﺻﻼﺣﯽ  bﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﯾﮏ اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ رﯾﺘﺮﺳﻤﻨﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﻣﻮاج 1ﺗﺎ 5ﻗﺮار داده ﺷﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ وﯾﺎ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ اﮐﺴﺘﻨﺸﻦ ﻣﻮﺟﮭﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ھﻤﺰﻣﺎن ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ و ﻧﮑﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺌﻮری اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎ روش اﻟﯿﻮت-ﻣﺎﯾﻨﺮ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺌﻮری اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ درﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ
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 :

ﺗﻤﺮﯾﻦ 1
اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت را در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
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ﺗﻤﺮﯾﻦ 2

K

در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ روش ﻣﺎﯾﻨﺮ را ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻮج اﺻﻼﺣﯽ  cﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺪام اﺑﺰارﻫﺎي ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟
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