
  )Moving Average( متحركمیانگین

  

  .در اين بخش به محاسبات و توضیح اين روش میپردازيم.  متحرك يكي از قديمیترين و محبوب ترين ابزارھاي تكنیكال محسوب میشودمیانگین

 بـازه زمـاني مـورد    وقتي میخواھیم میانگین متحرك را محاسبه كنیم بايد.  متحرك میانگین قیمت يك سھم در يك زمان مشخص است         میانگین

  ). روزه٢٥مثال میانگین (نظر را مشخص كنیم

بـراي  .  بدسـت مـي آيـد   n روز و تقـسیم ايـن مجمـوع بـر عـدد      n، براحتي با جمع كردن قیمت روزانه سھم در طول          » میانگین متحرك ساده     «

نتیجـه بدسـت آمـده میـانگین قیمـت      . نیـد  تقسیم ك٢٥ روز با ھم جمع كرده و دست آخر بر        ٢٥مثال، قیمت بسته شدن يك سھم را در طول          

  .در نمودار قیمت سھم، عینا ھمین محاسبات براي ھر دوره زماني ديگر نیز قابل انجام است.  روز گذشته است٢٥سھم در طول 

اشـته  در دسـت ند )  روز گذشـته n( كنید كه میانگین متحرك تا زماني كه شـما سـابقه قیمـت سـھم را در طـول بـازه زمـاني مـورد نظـر                           توجه

 روزه ٢٥ام معاملـه شـدن يـك سـھم نمیتـوان میـانگین متحـرك        ٢٥بعنوان مثال توجه كنید كه تا فرا رسـیدن روز          . باشید، قابل محاسبه نیست   

  .ردبراي آن سھم محاسبه ك

  .میباشد) close( روزه قیمت سھم شركت كاترپیالر براي قیمت بسته شدن روزانه ٢٥ زير نشاندھنده میانگین نمودار

  

  

  

 روز گذشـته اسـت، ايـن شـاخص نـشاندھنده      ٢۵از آنجا كه میانگین متحرك در اين نمودار نشاندھنده میانگین قیمت سـھم شـركت در طـول           

اگـر قیمـت سـھم بـاالي میـانگین متحـرك باشـد، بـه ايـن معنـي           .  روز گذشته میباشد٢۵اجماع نظرات و انتظارات سھامدارن شركت در طول  

معنـي  .  روز گذشـته میباشـد  ٢۵باالتر از متوسط انتظارات سـھامداران در  ) و در نتیجه قیمت فعلي سھم     (دارناست كه انتظارات فعلي سھام    

بالعكس . ديگر آن ھم اينست كه سھامداران شركت سرسخت بوده و دست از سھم بر نمیدارند و عالقمند به باال بردن قیمت سھم ھستند                

 روز گذشـته بـوده و تـا    ٢۵شد، نشاندھنده افت توقعات سھامداران از سـھم بـوده نـسبت بـه      روز گذشته با  ٢۵اگر قیمت روز كمتر از میانگین       

  .حدي گوياي ناامیدي سھامداران از آن سھم میباشد

سرمايه گـذاران معمـوال وقتـي    . تعريف كالسیك میانگین متحرك اينست كه اين شاخص ابزار خوبي براي ديدن و بررسي تغییرات قیمت است               

  . میانگین متحرك میرود سھم را میخرند و وقتي قیمت به پايین میانگین متحرك رسید آن سھم را میفروشندقیمت سھم باالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ھاي زماني در میانگین متحرك بازه

 روزه را قطـع میكنـد   ٢٠٠زماني كه نمـودار قیمـت میـانگین     ) Aflacروند تغییرات قیمت سھم شركت      (در نمودار زير    ) buy" (خريد"عالمت ھاي   

بـراي  . (رسم شـده انـد    روزه رفته است، ٢٠٠زماني كه روند تغییرات قیمت بزير میانگین      ) sell" (فروش"ھمچنین عالمتھاي   . ترسیم شده اند  

دداري شلوغ نشدن نمودار، از گذاشتن عالمت خريد و فروش در محلي كه قیمت فقط براي چند روز از میانگین متحرك عبـور كـرده اسـت، خـو          

  )كرديم

  

  

  

میتوان از نرم افزارھاي كامپیوتري براي تشخیص بھتـرين    .  روزه تشخیص داده میشوند      ٢٠٠روندھاي بلند مدت معموال توسط میانگین متحرك        

كوتـاه  صرفنظر از كسورات قانوني خريد و فروش ، میتوان گفت سود بیـشتر بـا اسـتفاده از میـانگین ھـاي متحـرك                      . دوره زماني استفاده نمود   

  .مدت تر بدست مي آيد

  

  :ارزيابي روش میانگین متحرك

اينست كـه معمـوال در جھـت درسـت بـازار قـرار       ) خريد و فروش در زمانھايي كه قیمت میانگین متحرك را قطع میكند(يكي از مزاياي اين روش   

عیب اين روش نیـز  . قیمت میانگین متحرك را قطع كندبه اين معني كه قیمت ھا نمیتوانند رشد زيادي داشته باشند بدون اينكه نمودار        : داريم

 برابـر دوره زمـاني   ٢حـداقل  (اگر روند بـراي يـك مـدت معنـي دار ادامـه پیـدا نكنـد             . اينست كه شما معموال دير میخريد و دير ھم مي فروشید          

  :اين موضوع در نمودار زير كامال مشخص است. شما ضرر خواھید كرد) میانگین متحرك

  

  

  

  

  

  

  



  ماني سھامدارانپشی

ھمانطور كـه در نمـودار زيـر مـشخص اسـت ايـن موضـوع بـسیار متعـارفي           . معموال پشیماني بازار را از روي میانگین متحرك تشخیص میدھند         

  .باز گردد) كه از آنجا شروع به رشد كرده بود(است كه يك سھم از میانگین متحرك بلند مدت خود رد شده و سپس به میانگین قبلي خود 

  

  

  

 ساله سـھمي را  ١٣نمودار زير پیشینه قیمتي . ھمچنین از روش میانگین متغیر براي يكنواخت كردن داده ھاي بي قاعده نیز استفاده میگردد 

دقـت كنیـد كـه چطـور میـانگین      .  ھفته اي ھمان سھم در طـول ھمـان دوره زمـاني اسـت    ١٠میانگین } آبي رنگ {نمودار زيرين   . نشان میدھد 

  . واقعي تغییرات را تسھیل میكندمتحرك ديدن روند
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