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سرمایهبرگزار کننده خانه 
مهندس علی صابریان: مدرس 

www.alisaberian.ir

اندیکاتورها با شما
میگویندسخن 

http://www.alisaberian.ir/


علی صابریان
مدیر عامل و بنیان گذار  خانه سرمایه•

شاه کلید بزرگان بورس10مولف کتاب •

بازار سرمایهMBAکارشناس ارشد •

کارشناس ارشد مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیر کبیر•

تحلیلگری بازار بورس ایران•

و خانه سرمایهپیشرفته تحلیلی دانشگاه علم و صنعت  و فردوسی مشهدمدرس دوره های50تدریس بیش از •

مدرس دوره های آشنایی با تحلیل بازار های مالی پتروشیمی جم ، عسلویه•

شاه کلید بزرگان بورس10مدرس و پدید آورنده دوره پرطرفدار •

مدرس دوره های روانشناسی بازار بورس خانه سرمایه•

نویسنده سری مقاله های برنده ها و بازنده های بورس مجله خالقیت•

نویسنده و پژوهشگر بازار سرمایه•

گوینده روانشناسی بازار بورس رادیو سهام•

مدرس علم روانشناسی موفقیت در بازار بورس ایران•

مدیر و سبدگردان در شرکت های سبدگردانی•

کارشناس صدا و سیما رادیو اقتصاد•



چه می آموزیم
؟چیستاندیکاتور•
اندیکاتورانواعبندیدسته•

نوساندامنهاساسبر•
سیگنالزماناساسبر•

دورهودامنهتعریف•
متاتریدرافزارنرمدراندیکاتورازاستفادهنحوه•
متحرکمیانگین•
MACDاندیکاتور•

واگراییمفهوم•
•RSI

OBVاندیکاتور•

•MFI

معامالتحجم•
•Aligator

•ADX

•CCI

•ParabolicSAR

استراتژی•



اندیکاتور چیست ؟
کهتاسابزارینمانوسانیااندیکاتور

وقیمتگذشتهاطالعاتاساسبر
میشکلفعلیشرایطباآنمقایسه

اطالعاتازهانمانوساناین.گیرد
،(Open)شدنبازنقطهنظیرمشابهی

(High)بیشترین،(Close)شدنبسته
میاستفادهقیمت(low)کمترینو

(volume)معامالتحجموکنند
کنندمیاستفاده



...بعد از این دوره شما این را دارید



کاربرد اندیکاتور ها

تشخیص عالئم برگشت 
روند (Trigger)ماشه  تشخیص عالئم شروع 

روند اطالعات خاص استراتژی خرید و فروش



(Trigger)ماشه 



اندیکتورها

دامنه 
نامحدود

) دامنه محدود 
(اسیالتور ها 

70

30

OBV

RSI



گونه های نوسان نما

پیشرو . 1
(Leading)

تاخیری . 2
(Lagging)

بعد از تغییر روند نقشدحدس بر تغییر روند دارن
ماشه را برای ما دارند



:چند تعریف 
.محدوده ای که اندیکاتور در آن نوسان میکند: دامنه  

70تا 30یا  80تا 20مثال 

.محدوده زمانی است که اندیکاتور از قیمت استفاده میکند: دوره 
کندل پیش تا حال حاضر قیمت استفاده 14کندل به این معنی است که اندیکاتور از نوسانات 14مثال دوره 

..کندل قیمت صد کندل پیش تا کنون را در نظر دارد100میکند و یا 



نحوه استفاده از اندیکاتور در نرم افزار متاتریدر

.را انتخاب می کنیمViewمنو -1
.را انتخاب می کنیم( Navigator)گزینه -2
اندیکاتور هاای مختلاف Indicatorsقسمت -3

.ما را داراست
ماودار کافیست اندیکاتور را بر روی پنجاره ن-4

نیمبکشیم و یا دوبار روی اسم آن کلیک ک



نحوه استفاده از اندیکاتور در نرم افزار متاتریدر
Indicator Listهر اندیکاتور با راست کلیک بر روی صفحه قیمت و انتخاب گزینه تنظیمات -1
همه اندیکاتور های فعال روی نمودار لیست می شوند-2
هر یک تنظیمات اندیکاتور را خواهید دیدpropertiesبا انتخاب گزینه -3



نحوه استفاده از اندیکاتور در نرم افزار متاتریدر
Indicator Listهر اندیکاتور با راست کلیک بر روی صفحه قیمت و انتخاب گزینه تنظیمات -1
همه اندیکاتور های فعال روی نمودار لیست می شوند-2
هر یک تنظیمات اندیکاتور را خواهید دیدpropertiesبا انتخاب گزینه -3



>تمرین روی نمودار 



Moving Average-میانگین متحرک

میانگین ها نقش حمایت و مقاومت را دارند•
شکست میانگین ها سیگنال محسوب می شود•
وب قطع دو میانگین با روز های متفاوت یک سیگنال خرید محس•

می گردد
های متحرک در بازار رنج کاراریی خود را از دست می میانگین •

.های زیادی رخ می دهددهند چون عمال سیگنال قوی شکستی 
•EMA – SMA – WMA  ؟دارند تی وتفاچه
میانگین ها در نقش حد ضرر•



میانگین ها نقش حمایت و مقاومت را دارند
MA200-ایران خودرو



شودشکست میانگین ها سیگنال محسوب می
MA200-ایران خودرو



شودشکست میانگین ها سیگنال محسوب می
MA200-MA50ایران خودرو



ضعف میانگین ها در بازار رنج
MA200-MA50ایران خودرو



>تمرین روی نمودار 



MACD(Moving Average Convergence/Divergence)

همگرایی میانگین متحرک / واگرایی 

(خط آبی)روزه است که به صورت خطی نشان داده می شود 12و 26اختالف دو میانگین متحرک نمایی MACD:خط 
(خط قرمز)MACDروزه ساده خط 9میانگین : خط سیگنال 
اختالف بین این دو خط: هیستوگرام 



>تمرین روی نمودار 



مفهوم واگرایی در اندیکاتور



>تمرین روی نمودار 



RSI

شاخص قدرت نسبی
 (Relative Strength Index)

100تااا 0ایان نوسااان گار میااان 
نوسان می کند 
.دارد70و 30و دو مرز اصلی 



:RSIمفاهیم

و مرز (Over Buy)نشان دهنده ی اشباع خرید 70مرز باالی •
(Over Sell). نشانه اشباع فروش خواهد بود 30پایین تر از 

(70و 30مرز ) نحوه استفاده غلط رایج از این اندیکاتور •
نحوه استفاده صحیح اندیکاتور•
واگرایی در این اندیکاتور•



RSIواگرایی در 

بترانس



MACDو  RSIمقایسه



حجم معامالت

مقدار معامالت انجام شده: حجم 
سهم معامله شده استمیلیون 212مثال امروز 



On Balance Volume(OBV)

حجم معامالت تعادلی
تجمعی حجم 

+  روز های مثبت حجم ) 
(-روز های منفی حجم 
:سه کار مهم این اندیکاتور

واگرایی سقف
واگرایی کف

تغییر روند



On Balance Volume(OBV)



On Balance Volume(OBV)



On Balance Volume(OBV)



On Balance Volume(OBV)



On Balance Volume(OBV)



Money Flow Index (MFI)

شاخص جریان پول
در فرمول محاسبه هم از قیمت و هم از حجم استفاده می کند

MFI عنوان را بهRSI  شناسند وزن داده شده با حجم می.
(۸۰وباالی ۲۰زیر ) فشار خرید و فروش را نشان می دهد RSIهمچون 

.نوسان می کند۱۰۰تا ۰بین 

:اندیکاتورکار مهم این سه 
واگرایی سقف

واگرایی کف
تغییر روند

100

0



Money Flow Index (MFI)



Money Flow Index (MFI)



Alligator indicator

اندیکاتور تمساح
اندیکاتوری برای سیگنال خرید و فروش در بازار روند دار



Alligator indicator

اندیکاتور تمساح

:اجزا اندیکاتور 
(روزه13میانگین ( ) فک تمساح) خط ابی 

(روزه8میانگین ( ) دندان تمساح ) خط قرمز 
(روزه5میانگین ( ) لب تمساح)خط سبز 



Alligator indicator

اندیکاتور تمساح

حالت های تمساح
(SLEEP)خواب 
(HUNGER)گرسنه
(SATISFACTION)اقناع



Alligator indicator

اندیکاتور تمساح
حالت های تمساح

(SLEEP)خواب 
(HUNGER)گرسنه
(SATISFACTION)اقناع





Commodity Channel Index (CCI)

شاخص کانال کاال 
CCI  کندبه ما در شناسایی تغییر روند های احتمالی کمک می.

.شودنیز نزدیک می ۲۰۰-و 200می کند و گاهی به نوسان 100-و ۱۰۰در اکثر مواقع بین 

.روزه است14دوره آن معموال 



Commodity Channel Index (CCI)



Commodity Channel Index (CCI)



Commodity Channel Index (CCI)



Commodity Channel Index (CCI)

18% 10%

165%

243%

میلیون 11.8میلیون پول داشتید ، بار اول پولتون می شد 10یعنی به طور مثال اگر 
.میلیون خواهید داشت34و در نهایت شما 12.9در مرحله بعدی سرمایه شما می شد 



ADX

(Directional Movement)حرکت جهت دار 

.سیستم حرکت جهت دار در تشخیص وجود یا عدم وجود روند در بازار به ما کمک می کند •

.روزه است 14استفاده می کند و دوره آن (قدرت فروشنده ها )-DI( قدرت خریدارها )+DIاز دو نشانگر •

!واگرایی•

تشخیص شکست صحیح•



:روش معامله 

-DI+>DIخریدباالتر میرود -DIاز  +DIهنگامی که_  ))

(-DI+<DI)فروشباالتر میرود  +DIاز-DIهنگامی که _ 

SELLBUY



:روش معامله 

:تشخیص قدرت روند
20پائین تر از   ADXهر زمان 

دی قرار گرفت به سمت بی رون
می رویم



و ریزش ADXنمودار فوالد و واگرایی 
شدید



تیتر تیتر تیتر تیتر تیتر تیتر تیتر تیتر تیتر









Parabolic SAR

ایست و بازگشت سهمی

ایاان نوسااان گاار معمااوال باارای 
به کار ”Stop loss“تعیین حد ضرر 

ماای رود و نقاااو خاارور بساایار 
.خوبی را نشان می دهد 



:روش استفاده 

رسید SARشما باید معامالت خرید خود را هنگامی که نرخ به زیر _ 
.شویدخاررببندید و از سهم 

باالتر می رود SARو بالعکس آن معامالت فروش را هنگامی که نرخ از 





Stochastic

کاستاکستی

بت این نوسان گر محل بسته شدن نرخ را نس
انی به رنج قیمت تعین شده در یک بازه ی زم

.، مقایسه می کند 
رک متحمیانگینو یک خط اصلی دارای یک 

و 20می باشد و دو مرزی که به طور معمول 
.تنطیم می شود 80



هنگامی که خط اصلی RSIمانند 
کس میانگینش را به سمت باال و یا بر ع

خرید و قطع کند سیگنال هایی برای 
.می باشد فروش

: روش های معامالتی



TOTAL : 113%



Bollinger Band))باندهای بولینگر 

دار قرار می باند های بولینگر همان میانگین متحرکی است که با انحراف معیاری از باال و پایین نمو
هنگام چون انحراف معیار مقیاسی برای سنجش پویایی بازار است این باند ها خود به خود. گیرند 

.دوره های پویا فاصله شان زیاد و در دوره های رکود فاصله شان کم می شود



Bollinger Band))باندهای بولینگر 

.باند های بولینگر به گونه ای هستتند که نرخ تمایل دارد در میان آنها بماند 
یمت می آزادی بیشتری را به قبازار پویاست ویژگی خاص این نوسان گر این است طی دوره هایی که 

.دهد تا نوسان داشته باشد و در دوران رکود سعی می کتد تا نرخ را در بر بگیرد 
از تنگ معموال حرکت نرخ از یک باند تا باند دیگر است و دگرگونی های تند و هیجانات معموال بعد

.شدن باند ها رخ می دهد 



:استراتژی معامالتی
به طور کلی خرور نمودار قیمتی از باند و

ورود مجدد آن به داخل باند سیگنالی برای
.خرید یا فروش است

شود خاررپایینیهرگاه نمودار قیمتی از باند 
رگاه و هخریدو دوباره ورود پیدا کند سیگنال 

ه داخل به بیرون از باند باالیی رفت و دوباره ب
.آن برگشت فروش انجام می دهیم 



:نکته مهم 
معیار اصلی برای ورود و خرور 

.خواهد بود (Close)قیمت پایانی 



در باند بولینگرWو Mنکته 



در باند بولینگرWو Mنکته 



در باند بولینگرWو Mنکته 



%7استراتژی 
لگاریتمی و خطی:شرایط نمودار 

H1: تایم فریم نمودار 

وضعیت بنیادی مناسب: نوع سهام 
:اندیکاتور های مورد استفاده 

MFI(9) –RSI(9)-MACD(12,26,9)-Stoch(5-3-3)-Bolinger Band(20-2)



:استراتژی معامالتی 
RSI* (5 ) روزه و میانگین متحرک

روزه( 9)

در محدوده اشباع  RSIهنگامی که _ 
فروش رفته باشد و در برگشت 

موقعیتمیانگین خود را قطع کند 
و برعکس موقعیت فروش در خرید 

.نظر می گیریم 



%18.81 %69.79 %42.45 %28.89

TOTAL : 160 %





بهترین استفاده را بکنیم؟دوره اندیکاتور ها چگونه از 



...از هر ابزار در جای خود استفاده کنید



از همه ابزار ها یک جا استفاده نکنید



؟کنیمبهترین استفاده را بدوره اندیکاتور ها چگونه از 
ول پایه یادتان باشد اندیکاتور ها ابزار کمکی برای شما هستند وشما باید اول اص

ین ابزار ها ای تکنیکال را به خوبی بدانید وسپس برای بهتر تصمیم گرفتن از ا
..کمک بگیرید


