
 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش اندیکاتورها و واگرایی

 

 

 

                       

  

 



 انواع از که هستند توابع از ای مجموعه ها شاخص آن فارسی ترجمه یا( indicator) ها اندیکاتور

 روند قدرت سنجش مهمتر همه از و,  ها تایید,  ها هشدار گرفتن برای معامالت حجم یا ها میانگین

 مورد ها نمودار در ها ابزار سایر یا و ها الگو کنار در  ها روند آینده بینی پیش حتی یا و ها

 .میگرند قرار استفاده

 : میشوند تقسیم اصلی خانواده چهار به ها اندیکاتور

 اورج موینگ انواع ایچیموکو های ابر خانواده این اعضای ترین شده شناخته(: trend) روندها -1

 خود روی بر ها اندیکاتور گرفتن قرار خانواده این اعضای مشترک ویژگی مهمترین .هستند ها

  . ستها کندل یا و میله قیمتی نمودار

 .شد خواهد داده توضیح مطلب ادامه در تفصیل به(: oscillators) ها اسیالتور-2

 قرار انالیز مورد ار معامالت ارزش و حجم صرفا که ها ندیکاتورا از ای دسته(: volume)حجم-3

 این از میدهند قرار نمودارهایشان زیر در گران تحلیل عموم که حجمی اندیکاتور همان میدهند

 .هستند خانواده

 خالق ویلیامز بیل جناب که های اندیکاتور از ای مجموعه(: bill wiliams)ویلیام بیل اندیکاتور-4

 اندیکاتور ترین شده شناخته اند گرفته قرار خانواده یک در ایشون های تالش احترام به و بوده آنها

 دارد، وجود نیز اسیالتور دو خانواده این در البته هست Aligator اندیکاتور خانواده این

 

 



 

 ها اندیکاتور خانواده مجموعه زیر 4 از یکی ها اسیالتور کردید مشاهده که همانطور

 و معنی هم اسیالتور و اندیکاتور لغت دو تنها نه باشید داشته یاد به پس. هستند

 محسوب ها اندیکاتور های مجموعه زیر از یکی ها اسیالتور بلکه نیستند مترادف

 .هست اندیکاتور و اسیالتور تفاوت اولین این و میشوند،

 چیست؟ اسیالتور

 مجموعه به نوسانگر,  سنج ارتعاش آن فارسی ترجمه یا( oscillators) ها اسیالتور

 و خریداران هیجان میزان سنجش و درک هدفشان که میشود اطالق ها اندیکاتور از ای

 و خریداران هیجانات دماسنج دارند سعی ها اسیالتور حقیقت در. است فروشندگان

 در حاضر فروش و خرید هیجان میزان از را ما و باشند سهم در فعال فروشندگان

 . کنند اگاه معامالت

ای همین اسیالتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. بر

میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیالتور ها. در  تفاوت دوم پس

قرار دارد و حکایت  70عموم اسیالتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 

و  30خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از از اوج هیجان زدگی در 

حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر 



چنین چیزی وجود … موکو و یموینگ اورج ها ابر های ایچ  adx اندیکاتور ها مثل

 و CCI و Stochasic و DT oscillator و RSI پس نوسانگرهای پر کاربرد د.ندار

MACD از نوع اسیالتور هستند. 

 مناطق این است رنج یا ندارد قوی روندی میکنید کار آن با که بازاری وقتی: مهم نکته

 در ولی. میدهند نشان شما به را خروج و ورود نقاط درستی به فروش و خرید هیجان

 قوی از حکایت خود اشباع مناطق در اسیالتورها رفتن دار، روند و قوی بازار یک

 می تحلیل که نموداری که است مهم این پس. دارند فعلی روند بودن دار ادامه و بودن

 !خنثی یا است دار روند کنید

 

 از داریم اجازه صرفا ما. هاست واگرایی گرفتن در ها اندیکاتور و ها اسیالتور سوم تفاوت ماا

 برای ها اسیالتور ترین محبوب rsi و macd مثل های اسیالتور! بگیریم واگرایی ها اسیالتور

 اندیکاتور,  حجم های اندیکاتور شامل ها اندیکاتور دیگر مجموعه زیر سه در. واگراییست گرفتن

 . نیست مشروع و متداول گرفتن واگرایی ویلیامز بیل های اندیکاتور,  روند های

 

 

 

 



 چیست؟ RSI ندیکاتورا

                                                                       

 

نخستین بار معرفی و  این اندیکاتور که شاخص قدرت نسبی بازار نامیده می شود توسط دکتربرای

درقیمت های پایانی برای یک دوره مشخص اندازه  عرضه شد. این اندیکاتور افزایش و کاهش را

به عنوان  70و  30نوسان می کند و سطوح  100تا  0گیری می کند. این نشانگردر محدوده 

به عنوان منطقه اشباع  70از باالترسطوح مهم این ابزار تعریف می شود بدین صورت که محدوده 

ش تعریف می شود.این اندیکاتور دوره های به عنوان منطقه اشباع از فرو 30از خرید و سطح زیر 

روزه و ... که متداول ترین و پر کاربرد  21روزه، 14روزه،  9زمانی متنوعی دارد که عبارتند از 

 .رامی بینیم RSI روزه می باشد. به عنوان مثال در شکل زیر تغییرات نوسان نمای14ترین آنها 

 

 

 



  ؟ چیست RSI اندیکاتور کاربرد

 میانی، خط شدن قطع نیز و شکست به منجر جنبشی حرکت همگرایی، واگرایی، بررسی طریق از

 کلی روند تشخیص برای میتوان اندیکاتور این از الوهبع.  یافت دست  خوبی سیگنالهای به میتوان

 .گرفت بهره نیز

 :RSIخرید در عبااش مفهوم

آن به  RSI خریداری می شود ، شاخصزمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی 

می گویند سهم بیش  الحمتمایل می شود معامله گران در این شرایط به اصط 70باالی سمت سطوح 

خرید شده است . در این زمان احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد . هرچه این شاخص مدت بیشتری 

 . شود باقی بماند احتمال کاهش قیمت نیز بیشتر می 70 الیدر سطح با

 

 :RSIفروش در عبااشمفهوم 

آن به  RSI زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی فروخته می شود ، شاخص

می گویند سهم بیش  الحمتمایل می شود . معامله گران در این شرایط به اصط 30سمت سطوح زیر 

هرچه این شاخص مدت فروش شده است . در این زمان احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد . 

 . باقی بماند احتمال افزایش قیمت نیز بیشتر می شود 30بیشتری در سطح زیر 

 :RSIسیگنال های خرید در

 .اتفاق افتد 30و سطح  RSI سیگنال خرید اول در این اندیکاتور زمانی رخ میدهد که تقاطع صعودی

برای مثال به  .ح حرکت می کنداین سط الیدرصد به سمت با 30از زیر سطح  RSI یعنی زمانی که

را نشان می دهد توجه کنید . همانطور که مشاهده می کنیم در  آپشکل زیر که نمودار قیمتی سهام 

به مناطق اشباع فروش بوده  RSI نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن

 آیند.هت قیمت به شمار می برای تغییر ج المتی ایم که همین فروشهای افراطی به معنی ع



 

تشکیل  RSI سیگنال خرید دوم در این اندیکاتور زمانی رخ میدهد که همگرایی میان نمودار قیمت و

معمولی یا )شود یکی از استفاده های علمی که از این ابزار می کنند تشخیص واگرایی هاست 

ه از این ابزار به عنوان یک به دلیل وسعت این اندیکاتور و گستردگی مخاطبان اش هموار (مخفی

ابزار که قادر است سطوح برگشت بازار را تخمین بزند مطرح بوده و یکی از تکنیک هایی که 

قادراست این تغییر روند را تشخیص دهد واگرایی هاست که در بحث واگرایی ها به طور کامل به آن 

 پرداخته می شود

 

 

 

 

 

 

 

 



 :RSi سیگنال های فروش در

درصد  70و سطح  RSI ین اندیکاتور زمانی رخ میدهد که تقاطع نزولیسیگنال فروش اول در ا

درصد به سمت زیر این سطح حرکت می کند.  70سطح الی از باRSIاتفاق افتد . یعنی زمانی که 

را نشان می دهد توجه کنید . همانطور که  ملیفبرای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام 

به مناطق  RSIه با خطوط عمودی نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن مشاهده می کنیم در نقاطی ک

برای تغییر جهت قیمت به شمار  عالمتیاشباع خرید بوده ایم که همین خرید های افراطی به معنی 

 . می آمده اند

 

 

 

 

 

 

 



تشکیل RSI سیگنال فروش دوم در این اندیکاتور زمانی رخ میدهد که واگرایی میان نمودار قیمت و

 .قله های نزولی تشکیل می شود RSI شود . یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در

همانطور که مشاهده می کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده برای مثال به شکل زیر 

برای تغییر جهت قیمت به المتی با نمودار قیمتی هستیم که به معنی ع RSI شده اند شاهد واگرایی

 شمار می آمده اند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RSI در روند قوانین از استفاده

 کرد رسم روند خط RSI نوسانات برای و کرد استفاده توان می نیز روند قوانین از RSI اسیالتور در

 رد.ک پیدا را فروش و خرید مناسب های موقعیت و پرداخت آن بررسی به روند شکست زمان در و

 

 

 

 

 

 

 مقاومت و حمایت سطوح با RSI اندیکاتور پذیری تحلیل

 با هم اینجا در یعنی. باشد می سهم قیمت نمودار همانند rsi در مقاومت و حمایت سطوح قوانین

 شینهیب نقاط اتصال با و برسید rsi دینامیک حمایت به توانید می یکدیگر به rsi کمینه نقاط اتصال

 .برسید مقومت سطح به هم به

 

 برخوردار باالتری اعتبار از شوند شکسته بیشتری قدرت با rsi مقاومت و حمایت سطوح هرچقدر

 .کرد معامله بیشترید اعتما با توان می و هستند



 (Moving Average) متحرک میانگین اندیکاتور

 اساس و پایه که باشدمی تکنیکالتحلیل اندیکاتورهای متداولترین از یکی MA یا متحرک یانگینم

 میانگین نوع یک مکدی اندیکاتور مثال عنوان به. دهدمی تشکیل را معامالتی ابزارهای از بسیاری

 و شودمی محسوب سریع متحرک میانگین یک نیز( Stochastic) اندیکاتور است، متحرک

 حوصله از آنها تمام از بردن نام که دیگر معامالتی ابزارهای و اندیکاتورها از بسیاری همچنین

 اهمیت حائز بسیار متحرک میانگین یادگیری که است این بر گواه فوق توضیحات.است خارج بحث

 توضیحاتی ادامه در لذا باشد؛ داشته مالی بازارهای تحلیلگران برای فراوانی کاربرد تواندمی و است

 .کرد خواهیم ارائه آن انواع و متحرک میانگین مورد در

 چیست؟ متحرک یانگینم

 بر آن مجموع کردن تقسیم و داده تعدادی کردن جمع”  معنای به گرفتنمیانگین عمل یا میانگین

 را هاداده از ایمجموعه وسط حد گرفتن میانگین هنگام در شما عبارتی به” . باشدمی هاداده تعداد

 در را آینده گیریهایتصمیم جهت خوبی آماری اطالعات تواندمی آن حاصل که کنیدمی محاسبه

 .دهد قرار تحلیلگر اختیار

 

 زمانی دوره اساس بر و کندمی استفاده هاداده عنوان به قیمتها از متحرک میانگین اندیکاتور

 نمودار روی بر خطی قالب در را آن و کندمی محاسبه گذشته قیمتهای از میانگینی شده تعریف

 است روند رویدنباله اندیکاتور یک متحرک میانگین اندیکاتور اساس این بر دهد؛می نمایش قیمت

 دهدمی نمایش را قیمت نمودار حرکت به شبیه حرکتی که



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 متحرک میانگین انواع

 ترینساده پیداست آن نام از که همانطور(: Simple Moving Average) ساده متحرک میانگین

 شوندمی جمع یکدیگر با مشخصی زمانی دوره در قیمتها آن در که باشدمی میانگین محاسبه حالت

 و باشدمی شما عهده به قیمت نوع انتخاب که باشید داشته نظر در. گردندمی تقسیم دوره تعداد بر و

 و باالترین حتی و پایانی بسته، باز، قیمتهای از توانیدمی خود معامالتی استراتژی اساس بر

 زیادی طرفداران که حال عین در میانگین محاسبه روش این. نمایید استفاده نیز قیمت ترینپایین

 ساده متحرک میانگین بر که نقدهایی از یکی. است گرفته قرار نیز زیادی منتقدان جومه مورد دارد،

 اگر عبارتی به. است اخیر قیمتهای و گذشته قیمتهای بین روش این نشدن قائل تفاوت است، وارد

 وجود هشتادم روز و اول روز قیمت بین تفاوتی هیچ کنیم محاسبه را اخیر روز ۸۰ ساده میانگین

 .ندارد

 لایر ۵۰۰۰ به هشتادم روز در و است بوده لایر ۱۰۰۰ اول روز در قیمت که کنید تصور حال

 در قیمت که کنید تصور دوم حالت در و است یافته افزایش لایر ۴۰۰۰ مدت این در و است رسیده

 لایر ۴۰۰۰ یعنی این و است رسیده لایر ۱۰۰۰ به هشتادم روز در و بوده لایر ۵۰۰۰ اول روز

 .بود خواهد یکسان کامال حالت دو هر در میانگین نتیجه ولی قیمت کاهش

 آن و کنند طراحی قیمت میانگین محاسبه برای را دیگری روش تحلیلگران تا شد سبب مشکل این

 .بود نمایی متحرک میانگین روش هم

 

 

 

 

 

 

 



 نیز EMA نام به که روش این(: Exponential Moving Average) نمایی متحرک میانگین

 بیشتری وزن دوره انتهای قیمتهای به و شد طراحی ساده میانگین مشکل رفع هدف با است معروف

 بیشتری تاثیر اخیر قیمتهای نمایی، روش به میانگین محاسبه در دیگر عبارت به. نمود اضافه را

 .شد برخوردار بیشتری محبوبیت از تحلیلگران برای روش این و داشت خواهند محاسبات در

 

 

 

 

 

 

 



 متحرک میانگین اربردک

 که است نمودار روند تعیین متحرک میانگین اندیکاتور کاربردهای از یکی: نمودار روند تعیین -۱

 .دهد تشخیص را نمودار روند طریق دو به تا دارد را قابلیت این

 نمودار خط که زمانی مثال عنوان به است، متحرک میانگین حرکتی جهت بررسی روش اولین-

 .است صعودی روند کندمی حرکت باال جهت در متحرک

 که مادامی مثال برای است؛ مدت بلند و مدتکوتاه متحرک میانگین دو از استفاده روش دومین-

 را صعودی روند باشد حرکت حاال در مدت بلند متحرک میانگین باالی مدتکوتاه متحرک میانگین

 .هستیم شاهد

 

 

 

 

 

 

 



 را پنهانمقاومت و حمایت نقش تواندمی متحرک میانگین: پنهان هایمقاومت و حمایت نمایش -۲

 اقدام دهدنمی سیگنال را بازگشت از هایینشانه قیمت مودارن که قیمتی نواحی در و کند ایفا سهم در

 برای کامال که شود استفاده ایدوره از حتما بایستمی کاربرد این از استفاده برای. نماید برگشت به

 .باشد بهینه و مناسب نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چیست؟ مکدی MACD اندیکاتور

 

 این.  است  Moving Average Convergence Divergence عبارت مخفف MACD اندیکاتور

.   است متحرک میانگین(  Divergence) واگرایی و( Convergence) همگرایی معنی به عبارت

 دست به برای تکنیکال تحلیل در اندیکاتور این از.  است اپل بی جرالد آقای ابداع اندیکاتور این

 .شود می استفاده روند یک در شتاب و جهت ، قدرت آوردن

 می قرار هاالتوراسی گروه زیر در مکدی اندیکاتور که است این کرد توجه آن به باید که ای نکته

 این گیری شکل نحوه. است نوسان حال در صفر ثابت سطح یک حول همواره که چرا گیرد

 یک مقادیر اگر که صورت این به.باشد می متحرک های میانگین از استفاده با هم اندیکاتور

 کم سهم یک برای نمایی روزه 12متحرک میانگین مقادیر از را نمایی روزه ۲۶ متحرک میانگین

 :بود خواهد مکدی گرفته شکل نماییم اندیکاتور

MACD=26 EMA-12 EMA 

 

 

 



 خط نمودار یکی. شود می استفاده نیز دیگر منحنی دو همواره مکدی اصلی نمودار کنار در

  histogram MACD گرام هیستو نمودار دیگری و line signalسیگنال

 تفاوت هیستوگرامنمودار و مکدی روزه ٩ نمایی متحرک میانگین از شده تشکیل خود سیگنال خط

 .باشد می سیگنال خط نمودار و مکدی بین

 زیر شکل در.باشد می سیگنال خط همچنین و مکدی روی بر بیشتر ما تمرکز تحلیلها در معموال 

 .کنید می مشاهد سینگال خط و مکدی اندیکاتور با همراه را خبهمن سهم نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسیالتور مکدی: کاربردهای

 به که است واگراییها مبحث در استفاده مکدی رالتواسی کارگیری به موارد پرکاربردترین از یکی -1

 واگراییها، بحث از جدای اما. پرداخت خواهیم تکنیکال تحلیل در مهم مبحث این آموزش به موقع

 .دارد نیز دیگری کاربردهای اندیکاتور این

 را همدیگر منحنی دو این که است زمانهایی سیگنال، خط همراه به مکدی کاربردهای از یکی- ۲

 به نمود قطع البا سمت به را سیگنال خط مکدی، نمودار هرگاه که صورت این به. نمایند می قطع

 به نمود قطع پایین سمت به را سیگنال خط مکدی گاه هر و سهم در صعودی شرایط وجود معنی

 ماشین سهم قیمتی نمودار که زیر شکل به مثال عنوان به. باشد می سهم در نزولی شرایط معنی

 .کنید توجه دهد می نشان را فاراک نماد با اراک سازی

 

 اند شده داده نمایش چین نقطه با که هایی مکان کنید می مشاهده نمودار این در که همانطور

 فلش با که هایی محل در. اند کرده پیدا تالقی سیگنال خط منحنی با مکدی که اند بوده مکانهایی

 قطع البا سمت به را سیگنال خط مکدی منحنی اند، شده داده نمایش اندیکاتور روی بر رنگ مشکی

 نمایش رنگ قرمز فلش با که نقاطی در و ایم داشته را سهم صعود انتظار آن از پس و است کرده

 قطع پایین سمت به را سیگنال خط مکدی منحنی یعنی است داده رخ اتفاق این عکس است شده داده

 ماهیت دلیل به رنگ قرمز دایره مانند مواردی در چند هر. ایم راداشته قیمت افتانتظار و نموده

 شود می دیده که همانطور اما نکند، عمل دقیق چندانروش این که است داشته امکان بازار نوسانی

 .تاس داشته قبولی قابل نتیجه مکدی از استفاده طریقه این موارد اکثر در



 به. نماید می قطع را صفر سطح مکدی که است هنگامی مکدی از استفاده دیگر روش یک - ۳

 روزه 12 متحرک میانگین که است معنی این به باال سمت به صفر سطحاز مکدی عبور عبارتی

 مکدی عبور و باشد می سهم صعود احتمال معنی به که کرده قطعاالب سمت به را روزه26 میانگین

 سمت به را روزه26 میانگین روز12 متحرک میانگین که است معنی این به صفر سطح زیر به

 گروه سهم نمودار که زیر شکل به مثال برای. دارد وجود سهم نزول احتمال و که کرده قطع پایین

 :کنید توجه دهد می نشان را خبهمن نماد با بهمن

 

 شده صعودی روند وارد سهم البا سمت به صفر منطقه از مکدی عبور با شود می دیده که همانطور

 .ایم بوده سهم نزول شاهد صفر منطقه پایین سمت به مکدی عبور با و است

 کند عبور خودش صفر خط از هیستوگرام که شود می صادر زمانی فقط واقعی فروش و خرید خطارا

 چرخش. است موجود روند تضعیف درباره هنگامی زود اخطار هیستوگرام در چرخش هر و

 یتعوض پایان درباره موقع به اخطارهای از زودتر همواره صفر خط زیر سمت به هیستوگرام

 د.دارن موجود

 

 

 

 



 (divergence) واگرایی انواع آموزش – تکنیکال تحلیل در واگرایی

 بورس در واگرایی.  باشد می بورس در مهم بسیار مفاهیم از دیگر یکی تکنیکال تحلیل در واگرایی

 از را( Divergence) واگرایی توان می واقع در و باشد می سرمایه بازار در تغییرات دهنده نشان

 که افتد می اتفاق زمانی بورس در واگرایی دیگر بیان به. گرفت نظر در بورس روانشناسی اجزای

 و  داده تغییر را خود روند سهم که است زمانی این و شوند تردید دچار آخر گام در گران معامله

 .کند حرکت قبلی روند برخالف

 

 این با. کرد اعتماد آن به توان می باال بسیار درصد با افتد می اتفاق بورس در واگرایی که زمانی

 اعتبار از تکنیکالی دیگر های روش به نسبت تکنیکال تحلیل در واگرایی گفت توان می تعریف

 اولویت در را ها واگرایی شناسایی گران معامله که است دلیل همین به. است برخوردار بیشتری

 .دهند می قرار خود معامالت

 

 



 چیست؟ تکنیکال تحلیل در اگراییو

 جهت خالف بر اندیکاتور و سهم یک قیمت که افتد می اتفاق زمانی تکنیکال تحلیل در واگرایی

 به سهم یک قیمت نتیجه در. باشد می روند یک ضعف دهنده نشان این و کنند حرکت یکدیگر

 رخ بورس در واگرایی گوییممی حالت این در دارد روند تغییر به تمایل و میرسد خود روند انتهای

 .است داده

 

 و حمایت سطوح جمله از سهم قیمت مهم سطوح شناسایی برای توان می ها واگرایی از همچنین

 برگشت شاهد زیاد احتمال به بیفتد اتفاق بورس در صحیحی واگرایی اگر. نمود استفاده مقاومت

 .خواهیم سهم قیمت

 

 خود تصمیم در فروشندگان و خریداران که افتدمی اتفاق زمانی واگرایی گفت توان می حقیقت در

 .شوند می تردید دچار

 

 اندیکاتورهای از توان می شود می استفاده بورس در واگرایی شناسایی برای که هایی اندیکاتور از

 .برد نام…  و ،(RSI) آی اس آر ،(MACD) مکدی

 

 اندیکاتور شود می استفاده تکنیکال تحلیل در واگرایی شناسایی برای که هایی اندیکاتور بین از

 .باشد می بورس در واگرایی شناسایی برای اندیکاتورها بهترین از یکی مکدی

 

 

 

 

 



 بورس در واگرایی نواعا

 می ها واگرایی از کدام هر توضیح به ادامه در که دارد وجود بورس در یمتقی واگرایی نوع دو

 .پردازیم

 

 (RD) معمولی واگرایی -1

 (HD) مخفی واگرایی -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( :RD) تکنیکال تحلیل در معمولی واگرایی -

 در معمولی واگرایی. آید می وجود به روند یک انتهای در تکنیکال تحلیل در معمولی واگرایی

 نوع این کنند حرکت هم جهت خالف بر اندیکاتور با سهم یک قیمت که افتد می اتفاق زمانی بورس

 .دارد سهم قیمت بازگشت از از نشان بورس در واگرایی

 مخالف جهت در و شود می متوقف سهم قیمت تکنیکال تحلیل در معمولی واگرایی مشاهده از بعد

 .کند می حرکت

 .شود می داده نشان( RD) عالمت با تکنیکال تحلیل در معمولی واگرایی

 .شود می بندی تقسیم منفی معمولی واگرایی و مثبت معمولی واگرایی به بورس در معمولی واگرایی

 +( :RD) مثبت معمولی واگرایی

 داشت توجه باید. شود می تشکیل قیمتی کف دو میان در تکنیکال تحلیل در مثبت معمولی واگرایی

 .آید می وجود به نزولی روند یک انتهای در بورس در مثبت معمولی واگرایی

 می حمایت خط به قیمت شدن نزدیک دهنده نشان بورس در مثبت معمولی واگرایی دیگر عبارت به

 .باشد

 .باشد می فروشندگان قدرت تضعیف و خریداران زیاد قدرت بیانگر مثبت معمولی واگرایی

 :شود می تشکیل قیمت کف دو کدام هر در اندیکاتور در و قیمت نمودار در واگرایی این در

 کف از تر پایین اول کف اندیکاتور در.آید می وجود به دوم کف از باالتر اول کف قیمت نمودار در

 (ندارد را جدید کف تشکیل توانایی اندیکاتور. )شد خواهد تشکیل دوم

 



 نمونه ای از واگرایی معمولی مثبت را مشاهده کنیددر تصویر زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( :-RD) منفی معمولی واگرایی

 داشت توجه باید. شود می تشکیل قیمت سقف دو میان در تکنیکال تحلیل در منفی معمولی واگرایی

 .آید می وجود به صعودی روند یک انتهای در بورس در منفی معمولی واگرایی

 می مقاومت خط به قیمت شدن نزدیک دهنده نشان بورس در منفی معمولی واگرایی دیگر عبارت به

 .باشد

 .باشد می خریداران قدرت تضعیف و فروشندگان زیاد قدرت بیانگر منفی معمولی واگرایی

 :شود می تشکیل قیمت سقف دو کدام هر در اندیکاتور در و قیمت نمودار در واگرایی این در

 .آید می وجود به دوم سقف از تر پایین اول سقف قیمت نمودار در

 سقف تشکیل توانایی اندیکاتور. )شد خواهد تشکیل دوم سقف از باالتر اول سقف اندیکاتور در

 (ندارد را جدید

 

 .نمونه ای از واگرایی معمولی منفی در تصویر زیر ترسیم شده است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( :HD) تکنیکال تحلیل در مخفی واگرایی -2

 خالف بر اندیکاتور با سهم یک قیمت که افتد می اتفاق زمانی تکنیکال تحلیل در مخفی واگرایی

 .کنند حرکت هم جهت

 

 اما دهد تشکیل جدیدی سقف یا و کف است توانسته اندیکاتور مخفی واگرایی در دیگر عبارت به

 رخ مخفی واگرایی گوییممی حالت این در. است نداشته را جدید سقف یا کف تشکیل توانایی قیمت

 .است داده

 

 نشان( HD) عالمت با و آید می وجود به اصالحی روند یک انتهای در بورس در مخفی واگرایی

 .شود می داده

 

 .شود می بندی تقسیم منفی مخفی واگرایی و مثبت مخفی واگرایی به بورس در مخفی واگرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 +( :HD) مثبت مخفی واگرایی

 مثبت مخفی واگرایی. شود می ایجاد قیمتی کف دو بین در تکنیکال تحلیل در مثبت مخفی واگرایی

 در ولی. گیرد قرار دوم کف از باالتر اول کف اندیکاتور در که آید می وجود به زمانی بورس در

 .شود می تشکیل دوم کف از تر پایین اول کف قیمت نمودار

 قیمت رشد همچنین و فروشندگان قدرت کاهش و خریداران قدرت افزایش دهنده نشان وضعیت این

 .باشد می سهم

 .شود می تشکیل اصالحی روند یک انتهای در و صعودی کانال در واگرایی این

 

 

 

 

 

 

 

 



 در تصویر زیر می توان نمونه ای از واگرایی مخفی مثبت را مشاهده نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( :-HD) منفی مخفی واگرایی

 منفی مخفی واگرایی. شودمی ایجاد قیمتی سقف دو بین در تکنیکال تحلیل در منفی مخفی واگرایی

. گیرد قرار دوم سقف از از تر پایین اول سقف اندیکاتور در که آید می وجود به زمانی بورس در

 .شود می تشکیل دوم سقف از باالتر اول سقف قیمت نمودار در ولی

 قیمت کاهش همچنین و خریداران قدرت کاهش و فروشندگان قدرت افزایش دهنده نشان وضعیت این

 .باشد می سهم

 .شود می ایجاد اصالحی روند یک انتهای در و نزولی کانال در واگرایی این

 

 کنید مشاهده را منفی مخفی واگرایی از ای نمونه زیر تصویر در

 

 



 واگرایی مورد در مهم بسیار نکات

 ابزارهای دیگر از است بهتر کنید می استفاده خود معامالت برای بورس در ها واگرایی از اگر

 .نماید استفاده واگرایی شناسایی کنار در تکنیکال تحلیل

 

 اندیکاتور دو از از است بهتر و کنید لحاظ خود تکنیکال های تحلیل در را واگرایی حتما   کنید سعی

MACD و RSI نمایید استفاده واگرایی شناسایی برای. 

 

 .دهید قرار 12،26،9 زمانی بازه در را تنظیمات MACD اندیکاتور در ها واگرایی شناسایی برای

 

 را ۷۰ باالی سطح سقف در و ۳۰ زیر سطح کف در RSI اندیکاتور در ها واگرایی شناسایی برای

 اعتبار از RSI اندیکاتور در عدد ۲ این از غیر سطوحی ها واگرایی شناسایی برای. کنید بررسی

 .باشند می برخوردار کمتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بورس در واگرایی از استفاده با خرید استراتژی

 1 شماره خرید استراتژی

 +( :RD) مثبت معمولی واگرایی از استفاده با خرید استراتژی -1

 که باشد می صورت بدین تکنیکال تحلیل در مثبت معمولی واگرایی از استفاده با خرید استراتژی

 .نماییم می ترسیم را سهم نزولی روند خط ابتدا

 و مثبت قدرتمند کندل یک با قیمت تا کنیم می صبر بورس در مثبت معمولی واگرایی شناسایی برای

 این در سپس کند قطع باال سمت به را شده ترسیم روند خط افتدمی اتفاق واگرایی در که باال حجم با

 .نمود اقدام سهم خرید به نسبت توانمی که است زمان

 روند در و کرد شناسایی را مثبت های واگرایی بایست می استراتژی این در سود کسب برای

 .نمود خرید را نظر مورد سهم صعودی

 قطع پایین سمت به را شده ترسیم روند خط قیمت که زمان هر استراتژی این در داشت توجه باید

 .شد خارج سهم از و نمود فعال را ضرر حد بایست می کند

 

 

 



 +( :HD) مثبت مخفی واگرایی از استفاده با خرید استراتژی -2

 می که باشد می صورت بدین تکنیکال تحلیل در مثبت مخفی واگرایی از استفاده با خرید استراتژی

 که زمانی استراتژی این در. گرفت نظر در مقاومت عنوان را سهم در شده تشکیل قله بایست

 .شد سهم وارد بایست می نمود عبور قله از و کرد حرکت باال سمت به قیمت نمودار

 باالیی اهمیت از سهم صعودی روند شناسایی و مثبت های واگرایی بررسی نیز استراتژی این در

 .است برخوردار

 را قله که مقاومت خط زیر در درصد ۳ تا ۲ حدود را ضرر حد است بهتر استراتژی نوع این در

 .قرارداد است داده تشکیل

 به نسبت بایست می مقاومت خط زیر در درصد ۳ تا ۲ حدود در سهم پایانی قیمت عبور با نتیجه در

 .نمود اقدام سهم فروش

 

 

 

 

 



 2 شماره خرید استراتژی

 استراتژی این در. شود می انجام RSI اندیکاتور و واگرایی شناسایی از استفاده با استراتژی این

 در نماییم بررسی را RSI اندیکاتور بایست می شد مشاهده سهمی در را واگرایی اینکه از پس

 .شد سهم وارد بایست می باشد کرده قطع باال سمت به را ۵۰ سطح RSI که صورتی

 

 ضرر حد بایستمی نماید قطع پایین سمت به را ۵۰ سطح RSI اندیکاتور که زمانی داشت توجه باید

 .شد خارج سهم از و نمود فعال را

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 شماره خرید استراتژی

 ورود برای ها استراتژی بهترین از یکی گیرد می قرار استفاده مورد واگرایی این در که استراتژی

 .باشد می سهم به

 قیمت نتیجه در. شود تشکیل سهم در جدیدی سقف تا نمود رصد را قیمت بایست می واگرایی این در

 .گرفت نظر در مقاومت یک عنوان به بایست می را جدید

 باال سمت به را مقاومت نقطه یا و جدید سقف قیمت که است زمانی استراتژی این در ورود نقطه

 .کند قطع

 .باشد همراه تاخیر کمی با استراتژی این در ورود نقطه است ممکن البته

 تشکیل را قله که مقاومت خط زیر در درصد ۳ تا ۲ حدود را ضرر حد بایست می استراتژی این در

 .قرارداد است داده

 

 

 



 گیری نتیجه

 روش چندین ادغام با. باشد می بورس در مهم بسیار های روش از یکی تکنیکال تحلیل در واگرایی

 .یافت دست جالبی بسیار های موفقیت به توان می بورس در واگرایی

 

 .دهید قرار نظر مد را مقاومت و حمایت نقاط تکنیکال تحلیل در واگرایی شناسایی برای

 

 .کنید استفاده بورس در واگرایی شناسایی برای  و macd ، rsi های اندیکاتور از

 

 را تکنیکال تحلیل در فیبوناچی سطوح از گرفتن کمک همراه به بورس بازار در واگرایی شناسایی

 .دهید قرار نظر مد حتما  

 

 مشخصی استراتژی کنید سعی کنید استفاده بورس در واگرایی از صحیح طور به بتوانید اینکه برای

 روش انواع از استفاده با و معامالتی سیستم هر با کند می کمک استراتژی داشتن. باشید داشته را

 .نمایید کسب توجهی قابل هایموفقیت بورس بازار در بتوانید تکنیکال تحلیل های

 

 

 

 

 

 

 



 


