
  با عرض سالم خدمت تمامی دوستان و سروران گرامی
نرم ميباشد اما مطمئنًا یکی از بهترین نشانگرها در مبحث زیبای ميانگين های متحرک برای بسياری از دوستان، اوليه و پيش پا افتاده 

  .است و طرفداران خاص خود را داردافزارهای مربوط به بازارهای مالی
بدین منظور مطلبی از سایت FxStreet برداشت شد و بعد از هماهنگی با   .ترجمه گردیده استجناب محسن

اميد است که نظر عالقه  .مندان به این مبحث جلب شود
کردید به بزرگواری خود ببخشيد و آن را به حساب کمبود دانسته های هدهاگر در قسمتی از مطالب ذکر شده نقصی در ترجمه مشا 

 ! فارکس بگذاریدعلمی من در زمينه
 

 .موفق و پيروز باشيد
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ده از ميانگين های متحرک دراستفا معامالت

 
والری بدناریک، معامله کننده دانشگاه: کارشناس LLC و مدیر دارایی های مهم اعضاء در بازارهای مالی بزرگ 

٢٠٠٦ ژوئن ٩: جلسه  تاریخ 
 

 :این مبحث موارد زیر را پوشش ميدهد
 ميانگين های متحرک چيست؟ •
 سادهراههای مختلف کار با ميانگين متحرک  •
 چگونگی استفاده از ميانگين متحرک توانی •
 
 

 ميانگين متحرک چيست؟
خاص هستند و مقدار ميانگين ميانگين های متحرک نشانگر جهت روند بازار ميباشند که یک حسابگر ساده ميانگين قيمت برای یک دوره 

 .قيمت یک ارز را بر اساس ارزش آن نشان ميدهد
حرک وجود دارد اما ما از ميانگين های ساده و توانی استفادهخاصی از ميانگين های مت  .ميکنيم انواع 

 .دو نوع دیگر که کاربرد زیادی دارند نيز حالت های هموار شده و وزن داده شده هستند
 

 ميانگين متحرک ساده
ساده ترین نوع ميانگين ها ميباشد  .اما بيشترین کاربرد را دارند

يله جمع قيمت دراین نشانگر، ميانگين قيمت را بوس دوره مشخص با هم و سپس تقسيم آن به تعداد قيمت ها محاسبه ميکند  .
(History) این این تعداد  باشد که انتخاب این عدد بستگی به تعداد کندل موجود٥٠٠ تا ٢ميتواند عددی صحيح از  در چارت شما دارد

ميانه کندل های شمعی باشدحداقل و یا محاسبه ميتواند از نقاط شروع، بسته شدن، حداکثر،  . 
 

ميانگين متحرک  (EMA)توانی
کردن آن به قيمت بسته شدن کندل گرفته شده و به قيمت بوسيله این نوع محاسبه نوسانات ميانگين متحرک ساده بوسيله اضافه 

  .ميشودنهایی وزن بيشتری داده
 . بهاین نوع ميانگين متحرک دارای واکنشهای سریعتری در مقابل قيمت نسبت ميانگين متحرک ساده دارد

 
 (Smoothed MA) ميانگين متحرک هموار شده

ميانگين متحرک ساده بوسيله دادن قيمت جدید به معادل وزن داده شده آن در  .تاریخ های گذشته، هموار ميشود
ورد استفاده قرارنتایج بهتر فقط در دوران های زمانی بلند مدت م دهيد  .اما توصيه ميشود که این ميانگين متحرک را برای 

 
 (Linear Weighted MA) ميانگين متحرک وزن داده شده خطی

این موضوع باعث . قيمت وزن داده ميشود و هموار ميشودميانگين متحرک ساده بوسيله دادن آخرین اطالعات نسبت به اطالعات اوليه 
  .ميشودمحدود کردن نوسانات قيمت

بازارهای روند دار نسبت به بازارهای پرنوسان بهتر عمل  توجه کنيم که ميانگين های متحرک دربگذارید یک بار دیگر به این موضوع 
 .ميکنند

 
 

 روشهای مختلف معامله بوسيله ميانگين های متحرک
در این. تنظيمات مختلفی بوسيله معامله گران ميتواند برروی این ميانگين ها اعمال شود  فاده جلسه ما فقط از دو روش استروشها و 

 . در طول روز کاربرد داردميکنيم که دارای تنظيمات فراگير است و برای معامله
 

در این روش شما باید یک ميانگين متحرک بر روی . های متحرک استفاده کنيمدر یک روش ما ميتوانيم از شکست های ناگهانی ميانگين 
منحنی آبی  (٢٠متحرک ساده با دوره   به دالر ميباشد یک ميانگينبرای مثال در چارت زیر که نشانگر جفت ارز یورو. کنيد چارت نصب

از پایين به سمت باال عبور ميکند و یک کندل قيمت باالی ميانگين متحرک باز  وقتی که قيمت از ميانگين متحرک. نصب شده است) رنگ
قطع کرده و یک کندل زیر این ميانگين باز   به پایينباید پوزیشن خرید باز کنيم و وقتی نمودار قيمت ميانگين متحرک را از باال شود، ما

  .کنيمشود، ميتوانيم یک پوزیشن فروش باز



 
 

در این روش ميتوانيم حداقل از . ود ميانگين های متحرک استخروش دیگر معامله کردن با ميانگين های متحرک استفاده از تقاطع بين 
اولين نشانگر با یک دوره.  ميانگين متحرک استفاده ميکنيم٣کنيم اما در اینجا ما از  دو ميانگين متحرک استفاده کوچک خواهد بود که به  

 .(ميانگين متحرک سریع( سرعت حرکت کند 
که ميانگين متحرک آرام دومين نشانگر با یک  باالخره سومين نشانگر با عددی به مراتب بزرگتر تنظيم خواهد شددوره زمانی بزرگتر و 

 .خوانده ميشود
،٤ ساعته ميباشد که ميانگين های متحرک ساده با دوره های زمانی ٤ژاپن در تایم فریم  9  و مثال زیر نمودار جفت ارز دالر آمریکا به ین 

 . تنظيم شده است١٨
 

 
 

٩ را دارد، آبی رنگ دوره ٤ميانگين متحرک با رنگ آبی آسمانی دوره   . را دارد١٨را تداعی ميکند و آبی پر رنگ دوره 
خوب ببينيد که چگونه وقتی ميانگين با  را قطع ميکند، شما یک نقطه شليک١٨ سپس ميانگين متحرک  را قطع و٩، ميانگين ٤دوره  

 را ١٨را دارید و وقتی هر دوی آنها ميانگين متحرک   را قطع ميکند، شما اولين سيگنال٩، ميانگين ٤وقتی که ميانگين . دریافت ميکنيد
  .تایيدیه دریافت ميکندقطع ميکنند در حقيقت سيگنال شما



 
 ترکيبات دوره های زمانی وجودتعداد زیادی از این نوع  است٣٤ و ١٣، ٩یک ترکيب خوب دیگر از اعداد . دارد  .

 .نکته دیگری که باید به ذهن سپرده شود این است که این نشانگرهای خاص در بازارهای روند بهتر جواب ميدهند
 

 ميانگين های متحرک توانی در نقش خطوط حمایت و مقاومت متحرک و پویا
در ) ٢٠٠ و ٦٠، ٥٠(از دادن سيگنال و نقطه شروع معامله، در مقياس های بلند مدتر با ميانگين های متحرک توانی، بغيرصورت دیگر کا 

البته با گذشت. خطوط حمایت و مقاومت متحرک حتی برای معامالت روزانه نيز ظاهر ميشوند نقش روز این اعداد تغيير ميکند چرا که  
 ساعته با مشاهده چارت و نمودار ٤استفاده از آنها این است که در یک چارت  روش. ا در ميان استصحبت از نشانگرهای متحرک و پوی

همچنين . اینکه در نزدیکی آنها متوقف ميشوند یافت که عمومًا قيمت ها در برخورد با این ميانگين ها اصوال دچار پرش ميشوند یا خواهيد
  .استفاده کنيمنيز ما ميتوانيم از آنها به عنوان هدف قيمت

در چارت آن ارز روزانه، به % ٨توانی شکسته ميشوند، برای بيشتر از وقتی که ميانگين های متحرک. اما توجه به این نکته جالب است 
 . خطوط عوض شده و از حمایت به مقاومت و برعکس تبدیل می شونداحتمال زیاد حالت

 

 
 

رنگ زرد مشخص شده اند و نشانداده شده که چگونه نمودار قيمت با  با٦٠ با رنگ آبی و دوره ٢٠٠در چارت باال ميانگين متحرک با دوره  
تا وقتی که خط روند تأیيد شود(آنها جنگيده است صرف زمان زیادی با  ) 

 
این است که ه شما از چهمهم نيست ک سيستمی و چه نشانگری برای معامالت خود استفاده ميکنيد، چيزی که باید به خاطر سپرد 

اگر شما این تست عقب رو را انجام دهيد، اطمينان پيدا . بگيرید باید خودتان یک تست از گذشته با این روش بگيرید و آن را راحت درنظر
اگر شما آن را ساده فرض کنيد دچار سردر گمی. رفتار جفت ارز پيدا خواهيد کردنسبت به  ميکنيد و شناخت بيشتری در تعداد زیاد  

  .سيگنال های داده شده نميشوید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 :جواب سوال و

 

 

 روز پيشنهاد ميکنيد؟ چه تنظيماتی برای معامالت ميان :سوال

  برای١٨ و ٩، ٤شما ميتوانيد از ترکيب دوره های . ميانگين متحرک را ترجيح ميدهم ٣برای معامالت ميان روز من شخصًا ترکيب  :جواب

سيگنال کمتر اما پرقدرت را ارائه  آخری به شما این ترکيب.  برای ميانگين متحرک توانی استفاده کنيد٥٥و ١٣، ٥ميانگين متحرک ساده و 

 .ميدهد

 

آیا این . افتاده استفاده ميکنم  برای شناسایی روندهای پرقدرت اتفاق٦٥و  ٢٠ترکيب ميانگين متحرک ساده با دوره  من از :سوال

 ترکيب برای نمودار ساعتی مناسب است؟

کمتری داشته باشيد اما  بله، من فکر ميکنم که این ترکيب صحيحی برای چارت های ساعتی است و شاید شما سيگنال :جواب

 .سيگنال های قدرتمندی دارید

 

 نی را برای معامله در فارکس ترجيح ميدهيد؟زما چه دوره :سوال

ساعته خطوط روند را پيدا  ٤اگر شما به صورت ميان روز معامله ميکنيد جا دارد که در نمودار . استراتژی شما دارد این بستگی به :جواب

 .معامله کنيد  دقيقه٣٠ ساعته و ١کرده و در نمودار های پایينتر مثل 

نمودار ماهانه و هفتگی را نگاه کرده و بر روی نمودار یک روزه . کنيد مدت هستيد، نمودارهای باالتر را نگاهاگر شما یک معامله گر بلند 

 .دهيد معامله انجام

 

مختلف بر روی ميانگين های متحرک ميشود؟ اگر اینچنين است چه  ميخواهم بدانم که آیا تایم فریمهای مختلف، باعث تنظيمات :سوال

 دقيقه ای کاربرد دارد؟ 15  فریمتنظيماتی برای تایم

 را برای ميانگين ١٨ و ٩، ٤اگر شما تنظيمات مشابه . به استراتژی شما دارد البته باز هم بستگی. سوال بسيار خوبی است :جواب

شما . فيد نيستندکه البته همه آنها م برای تمام تایم فریمها دارید، در تایم فریم پایين سيگنال های زیادی دریافت ميکنيد متحرک ساده

 شما نياز دارید که سيستم خود را بر. به مراتب کمتری دارید اما قدرت بيشتری دارند  ساعته سيگنال های٤با همين تنظيمات در نمودار 

 .ميشود اما در تایم فریم های پایينتر، دوره تناوب باالتر توصيه. اساس نيازتان تنظيم کنيد

 

 ميکنند؟ مارا در فارکس کمکچگونه ميانگين های متحرک  :سوال

هنگام تقاطع و در ضمن به ) تریگر(عنوان محل ورود به معامله ميانگين های متحرک ميتوانند روند را نشان دهند و همچنين به :جواب

 (200  و٦٠مثل ميانگين متحرک توانی با دوره (حمایت و مقاومت را نشان ميدهند صورت پویا و متحرک خطوط

 

 ميانگين های متحرک چيست و چقدر به آن اطمينان دارید؟ ر مورد سيگنال های داده شده از طریق تقاطعنظر شما د :سوال

معنی است که صبر کنيم  این بدان( شاهد تقاطع یک ميانگين متحرک با دیگری هستيد و تائيدیه را هم ميبينيد  وقتی که شما :جواب



 .نشانگرها تشکيل شده است، شما ميتوانيد وارد معامله شوید 

 

 ميکنيد؟  ساعته برای ميانگين های متحرک توانی توصيه١چه تنظيماتی را در چارت  شما :سوال

شنهاد ميدهيم  را پي٢٠٠ و ٦٠مقاومت استفاده کنيد، ما اعداد  اگر شما قصد دارید که از ميانگين ها به عنوان خطوط حمایت و :جواب

  .معامله را ارائه ميدهد این به شما یک سيستم خوب.  را توصيه ميکنيم٣٤ و ١٣، ٥دریافت کنيد ما تنظيمات  اما اگر ميخواهيد سيگنال

. استفاده کنيد MACD و یا Momentum ،CCI ،RSI نشانگرهای دیگری مثل سپس شما ميتوانيد برای فيلتر کردن سيگنال های خطا از

 .آنها فقط یکی ازالبته 

 

 دهيم؟ چگونه یک تقاطع ميانگين های متحرک را تشخيص :سوال

ميتوانيد بگویيد که یک تقاطع رخ داده که همه نشانگرها در یک   ميانگين متحرک استفاده ميکنيد، هنگامی٣اگر شما از دو یا  :جواب

سيگنال کيفيت باالتری  هرچه زاویه بيشتر باشد،. خ داده استبعد شما ميتوانيد ببينيد که یک برش چگونه ر جهت قرار گرفته باشند و

 .زمانی داده ميشود که زاویه برخورد بيشتر باشد در هر نشانگری که با هم تقاطع ميکنند، سيگنال بهتر. دارد

 

 انتخاب ميکنيد؟  را١٤٤چرا عدد  :سوال

اعداد فيبوناچی . قه شدیدی به این سری از اعداد دارمو من عال این عدد جزء سری فيبوناچی است. سوال بسيار خوبی است :جواب

سيگنال های   هم عضو همين سری ميباشد که٢١ و ١٣اعداد . اساس اصول طبيعت پایه گذاری شده اند بسيار مهم هستند که بر

نيم که اینها هم جزء سری حمایت و مقاومت استفاده ميک  را نيز به عنوان خطوط٢٣٣ و ٥٥در حقيقت ما اعداد . بسيار خوبی را ميدهند

 .هستند اعداد فيبوناچی

 

 استفاده از تقاطع مجدد؟ چه سيگنالی را برای خروج از معامله استفاده ميکنيد؟ :سوال

تغيير روند برای خروج از معامله استفاده کنيم اما من به شخصه سعی ميکنم که  خوب در حقيقت این ایده خوبی است که از :جواب

من سود خود را بيمه . پيپ سود ببيندم ٣٠ تا ١٥من منتظر حداکثر سود نميمانم و سعی ميکنم که معامالتم را با . مانممارکت ن زیاد در

 .ميکنم و بر طمع خود چيره ميشوم

 .حال این موقعيت شخصی من است اما به هر

 

و  13 ،٥ همان ميانگين های متحرک توانی با دوره برای پشتيبانی را توصيه ميکنيد یا نظرتان آیا شما استفاده از سایر نشانگرها :سوال

  ميباشد؟٣٤

از یک نشانگر به عنوان توليد کننده سيگنال و یا تریگر و از نشانگر دیگر به  شما باید. بله شما باید به یک تعادل دست پيدا کنيد :جواب

 .فيلتر کننده سيگنال های خطا استفاده کنيد عنوان

کنيد به  سعی. نشانگرها و خطوط که باعث ميشود شما چارت قيمت را نبينيد اصًال توصيه نميشود د ازاما به هر حال استفاده زیا

 .داشته باشيد روشی دست پيدا کنيد که روند بازار را دنبال کند و شما احساس راحتی با آن

 



 است؟ ميزان موفقيت شما با این ميانگين های متحرک چقدر :سوال

تریگر استفاده ميکنم و در چارت های دیگر ارز مثل یورو و پوند به   ژاپن از این ميانگين ها به عنوان سيگنال یامن فقط در چارت ین :جواب

یک سيستم و  است اما شما باید% ٨٠ميزان درستی این سيستم در حدود . مقاومت متحرک استفاده ميکنم عنوان خطوط حمایت و

 .گذشته را بر این اساس بگيرید که به سيستم مطمئن شوید  عالقه ایجاد کنيد و تستاستراتژی مناسب شرایط خود در تایم فریم مورد

ميکنيد و یا بر   تقاطع الزامی است و به این نکته توجه کنيد که در جهت روند حرکت١٠٠بررسی حداقل  در ضمن برای یک تست گذشته

گذشته باعث اطمينان شما ميشود و عالوه بر آن شما را با محل  اما گرفتن یک تست. خالف آن و ببينيد که تقاطع ها چگونه کار ميکنند

 .استاپ الس آشنا ميکند قرار دادن هدف قيمت و

 

 تعيين ميکنيد؟ شما چگونه هدف قيمت و خروج از معامله را :سوال

 ت ميان روز قرار دارید و در اینگونهشما در حرکات بسيار سریع بازار در معامال قبال این سوال را در مورد تعداد پيپ توضيح دادم اما :جواب

قيمت در محدوده این خطوط متحرک و پویا دارای  نمودار. معامالت ميتوانيد از ميانگين متحرک توانی به عنوان هدف قيمت استفاده کنيد

تقاطع های  را که اینمعامله گر بلند مدت هستيد، نقطه خروج شما از معامله تغيير خواهد کرد چ اگر شما یک. حالت ارتجاعی ميباشد

 .ميکردید قيمت، سيگنال اخطاری مبنی بر تغيير روند قيمتی است که شما آن را دنبال

 

 آیا این ترکيب مناسب است؟. دقيقه استفاده ميکنم ٣٠ در تایم فریم ٨٢ و ١٣، ٥من از ترکيب دوره های  :سوال

برای این تایم فریم   به اندازه کافی٨٢ب باشد چرا که دوره تناوب استفاده نکرده ام اما حدس ميزنم که خو من از این ترکيب :جواب

و به تغيير جهت روند در تایم فریم . فيبوناچی هستند امتحان کنيد  را نيز که از سری اعداد٨٨ یا ٥٥سعی کنيد عدد های . طوالنی است

 .کنيد  ساعته نيز توجه٤

 

 های مختلف توجيه ميکنيد؟  تایم فریمشما چطور تنظيمات ميانگين های متحرک را برای :سوال

ميتوانيد از تنظيمات ثابت در تایم های مختلف استفاده کنيد اما در تایم های  همانطور که قبًال توضيح داده شده است، شما :جواب

اما با قدرت بيشتری سيگنال های کمتری  تعداد زیادی سيگنال دریافت ميکنيد ولی در تایم فریم های باالتر با همان تنظيمات پایينتر

 .خود را پيدا کنيد و تنظيمات خاص آنرا پياده کنيد سعی کنيد تایم فریم مورد عالقه. دریافت ميکنيد

 .های متحرک ساده و توانی سيگنال های مناسبی را ارائه ميدهند دوره تناوب باالتر در ميانگين

  
  
  
  
  
 


