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مقدمه
نشـده  زمانی متفـاوت هايدورهبا ،از یکدیگرهامتحركاي به تکنیک عبور میانگینهیچ اشارهدر این کتاب 

و از تمـامیِ حجـم کتـاب در راسـتاي معرفـی      )متحـرك تُنـد از میـانگین متحـرك کُنـد     عبور میـانگین  (است
بـر هیـ باتکهـایی کـه   تکنیـک مخصوصاً، استفاده شده استدرك حرکات قیمتدر خصوصهاي جدید تکنیک

اساسـی قیمت گامیبررسی نمودارِدر جهت رسالت اصلیِ علِملهیوسنیبدتااند تنظیم شدههامیانگین متحرك
.شودبرداشته 

،تفسیر حرکـات قیمـت  وفهمدرابزارهاترینمهمو یکی از 1فهم و تفسیر نمودار استتحلیل تکنیکال هنر
هـاي صـعودي و   رونـد کردندنبالتواند با هموار کردن نوسانات قیمت و اندیکاتور میانگین متحرك است که می

در سالهستیببا سابقۀ گري معامله؛روكلیف داما به اعتقاد ک. نزولی، به درك حرکت جاري کمک شایانی نماید
در معامالت هامیانگین متحركر استفاده ازي دکاربرديهاروشبسیاري در خصوصيهاکتاببازارهاي مالی، 

دالیل ناکامی ی ازکیاعتقاد دروكبنا بر. اندبودههدف ناتوان نیبه ادنیآنها در رسشترینوشته شده است که ب
کـه  طـور همان. استگرمعاملههزاران نیدر بهامتحركنیانگیمیاساسانشدانتشار،در رسیدن به این هدف

لیتبـد یگروه بزرگنیدر بیخاص به دانش عمومیمعامالتستمیسکیکه یداند زمانیمیخوبگرِمعاملههر 
متحـرك  نیانگیـ مةدرباريمعدوديهاکتاب. اعتماد خود را از دست بدهدتیو قابلییدارد که کارالیشود تما

در رونیـ ازا.2دهنـد حیمتحـرك را توضـ  نیانگیمبااز سطح دانش عموم مردم روش کارشیاند که بهکردیسع
، بخصـوص بـا   حرکت جاري قیمـت هایی اشاره شود که عالوه بر دركاین کتاب تالش شده است که به تکنیک

در . یافـت دسـت یمقتضـ و صدور سـیگنال  بینی حرکت آتی قیمت، بتوان به پیشهابه میانگین متحركتوسل
حرکـات اخیـر   یشتربراي آن، در درك هرچه بيوسازیسناربینی حرکت آتی قیمت و واقع کلید حصول به پیش

. قیمت است
، هـاي تحلیلـی ماننـد   درك حرکت جاري با اسـتفاده از فـاکتور  تاین کتاب بیشترین تمرکز خود را در جه

بـر مبنـی ،در بروز یک رفتار خاصقیمت، ناتوانیامواج قیمتیشتابهاي تغییر روند،فواصل کندلی میان پیوت
ها و نفوذ، مشخصپولبکدر یک یا وروندیکدرجناح غالب ، خستگیهاي قیمتی، اوجدامهالگوي روانی عدم ا

دار قیمت حرکات خاص و معنیو بـروز  )αخط (هاي نقض شده در انواعِ خطوط روند و خطوط کانال شکست
حاصـل شـده   ی یهاو در این مسیر تکنیکقرار داده استموقعیت آن نسبت به میانگین متحركبهباتوجه

زیـرا در  ،از زیربناي علمی قدرتمندي برخـوردار هسـتند  حالنیدرعو هستند جدیدوشدت نوآورانهاست که به
از مورداسـتفاده هـاي  تکنیـک بـه باتوجـه این کتاب هر مفهوم و اصلِ بنیادي در تحلیل و درك حرکت قیمـت،  

تعبیـر،  هارسـت و جـان اهلـرز   امیجـ ،کنـدي جفري ، ، لنس بگز، علی محمديبزرگان بازار، همچون ال بروکز
تـوان ایـن مجموعـه را در    میرونیازا، واسطۀ قیمت اعمال شده استو بروي حرکات بیتفسیر و استخراج شده 

، بخصـوص )Price Action(حرکـات قیمـت   و تحلیـل  ، دركدر شاخۀ بررسیمورداستفادههاي راستاي تکنیک
.شده در نظر گرفتین متحرك بهینهبه میانگتنسبآنموقعیت بهباتوجه

،جلد اول از کتاب نکات کاربردي در تحلیـل تکنیکـال پیشـرفته، بـا رویکـرد پیوسـته      این کتاب در راستاي 
و سـطح آموزشـی،  توان این کتـاب را از لحـاظ پیچیـدگی   میرونیازا. شده استفیتألSPTمبنی بر استراتژي 

. شـود توصیه نمیعنوانچیهبهاین کتاب براي افراد مبتدي مطالعۀکهينحوبه، در نظر گرفتاولباالتر از کتاب 

نیما آزادي1
مجید میرصفایی. کلیف دروك. میانگین متحرك به زبان ساده2



؛همچـون یهـای مفـاهیم و تکنیـک  بـا  تـا قرار بگیردموردمطالعهنیز 1جلد مطالب بهتر است بیشتربراي درك 
واگرایـی  ، خطوط راهنماي واگرایـی معمـولی و   )α(، خطوط آلفا PSPاي، کانال واگرایی خط روند، واگرایی قرینه

میانگین متحرك یک هاي قیمتی نسبت بهفواصِل اوجبا استفاده از و شناسایی واگرایی معمولی و مخفیمخفی
مطالعۀ ایـن کتـاب شـما را در درك    ،ري داریدحاگر در زمینۀ تحلیل تکنیکال تبدرهرصورت.دبیشتر آشنا شوی

هـاي  متحـرك با استفاده از میانگینینی حرکت آتی و نحوة صدور سیگنال مقتضیبقیمت و پیشات بهتر حرک
خواهد کرد و شما را هرچه بیشـتر بـه عمـق ناشـناختۀ علـم و هنـر       یاريبسیار خطوط روندانواع و بهینه شده

هاي تحلیلی در انتهـاي  شما را دعوت به مطالعه و بررسی نمونهرابطهنیدرا.خواهد کردرهنمودتحلیل تکنیکال 
خـوبی نشـان   اي از کـاربرد نکـات مهـم از ایـن مجموعـه را بـه      کنم که گوشهفصل سوم از این کتاب دعوت می

.دهدمی
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پیشگفتار
محتواي علمی کتاببادررابطه
شـرایط حرکـت قیمـت در    بـه باتوجهسازي ابزارهاي تحلیلی بهینهتحلیل تکنیکالمراحِلترینمهمیکی از 

و هـا متحـرك میـانگین توجهی به این مـورد در خصـوص اسـتفاده از    بی. نموداري استيالگوهاها و روندقالبِ
گـران  گـران و معاملـه  هاست که در میان تحلیلهاي روند و حرکات قیمت، سالویژگیبهباتوجهسازي آنها بهینه
شیب و عمر رونـد  هاي زیادي از قبیل رفاکتوبهباتوجهتواند میهامتحركسازي میانگینبهینه. شودمیدیده 

فعـالِ هـاي چرخـه و کندل شکاف میانگین متحـرك 20مانند زمانی،و الگوهایی)فاکتور زمان(1جاري
کـردنِ میـانگین متحـرك بـا اسـتفاده از      خصـوصِ بهینـه  در. صورت پذیردنموداردرمدتمدت و کوتاهبلند

اسـت کـه در   گرفتـه صورتهارست و جان اهلرز امیجمطالعات زیادي توسط هاي زمانی فعال در نمودارچرخه
انـد کـه   هاي معرفـی شـده  این کتاب قسمتی از مطالعات آنان توسعه داده شده است و در قسمتی دیگر تکنیک

روي دنبالـه انـد کـه در واقـع    تـدوین شـده  هاي تحلیلـی و مشخصـات رونـد و حرکـات قیمـت      فاکتوربهباتوجه
تمام تالش این کتاب در ایـن راستاسـت   ،در نهایت. استلنس بگز حتیاز ال بروکز ومورداستفادهاي هتکنیک

،، ابـزاري تنهـا  گـران تحلیـل بعضـی از  آن و بـرخالف عقیـدة   شـدة بهینـه در قالب ،که ابزار میانگین متحرك را
را هـا  متحركمیانگینهاي تحلیلی در خصوص استفاده از آنها، روي قیمت نشان ندهد و با توسعۀ تکنیکدنباله
در ادامـه بـه بخشـی از    . معرفـی نمایـد  بینـی حرکـت آتـی قیمـت     درك حرکت جاري و پـیش در جهتابزاري

هـا متحـرك میـانگین  سـتفاده از  ت قیمت با اابینی حرکدر این کتاب، در راستاي پیشمورداستفادههاي تکنیک
.شودمیاشاره 
مشخص بـه  روندیک دریر تغیمنظورِ ایجادبهبر اساس زمان صرف شده هاسازي میانگین متحركبهینه§

.هاي زمانی غالب در نمودارچرخهتحت تأثیرِروندي دیگر،
میـانگین متحـرك   و ) TMA(رونـدي  میـانگین متحـرك   نـوع  دودرهـا متحـرك بندي میانگینتقسیم§

.مقتضی از آنهاو نحوة دریافت سیگناِل)CMA(اصالحی 
در پلتفـرم  گرمعامالتی در نمودار بر اساس وسعت دید تحلیلمعرفی اولین استاندارد ارزیابی روند غالبِ§

.معامالتی
.ايدوره20اصل در تحلیل حرکات قیمت بر اساس موقعیت و تقابل آن با میانگین متحرك 14معرفی §
با استفاده از ) HD(و واگرایی مخفی )RD(معمولی در تشخیص واگرایی فردمنحصربههاي معرفی روش§

نزدیـک  تشخیصو صدور سیگنال مقتضینحوة و خطوط روند اولیهبهینه شده و هايمیانگین متحرك
.با استفاده از آنهاروند جاريبودنِ انتهاي

وآخرین واگرایی مخفی در نقضِ شکست خط آلفاالگوي مانند، شتیبازگیاکشنسیپرامعرفی الگوهاي §
.دارخط روند شکم

حرکات موقعیت و تقابل بهحرکات اصالحیِ فرضی باتوجهنمودنمحصور ی در خصوصِهایمعرفی روش§
.اي و نحوة شناسایی موقعیت معامالتی در آنهادوره20با میانگین متحرك اصالحی

و یـک  بینی شروع یک محدودة معامله و نحوة ترسـیم کانـال معـامالتی بـروي آن    روش پیش6معرفی §
.ايدوره20روش ویژه در این راستا با استفاده از میانگین متحرك 

علی عاطفی آقایان). 1جلد (نکات کاربردي در تحلیل تکنیکال پیشرفته 1



محتواي داستانی کتاببادررابطه
، )1جلـد  (SPTدر کتاب نکات کاربردي در تحلیل تکنیکال پیشرفته، با رویکرد پیوسته، مبنی بر اسـتراتژي 

کتـاب،  فنـیِ هاي مختلفی از کتاب روایت شده است کـه در راسـتاي مطالـِب   ها و بخشفصلموازاتبهداستانی 
،آلـیس، جـادوگر  در ایـن داسـتان  .کـرد نقـل مـی  راآلیس در سرزمین عجایبی اقتباس شده از داستاِنماجرای

گـر طراحـی و   ی معاملهشناسروانکتاب و اصول همگی در راستاي مفاهیم یهاي داستانالمانی وجادوگرِ تاریک
گیـري  اما زمان داسـتان مربـوط بـه قبـل از شـکل     . شودمیدر این کتاب نیز ادامۀ داستان بازگو . اندنوشته شده

و مربوط بـه زمـانِ قبـل از آشـنایی     ردیگیشکل مداستان به محوریت جادوگر ،در این کتاب. استقسمت قبل 
اما مسـیر رسـیدن بـه ایـن     ،دوگر در تالشی براي تسلط به زمان و سفر به آینده استجا. استجادوگر با آلیس

بلـه جـادوگر در واقـع آینـدة     . بینید و گذشتۀ او کسی نیست جز آلیسهدف را ابتدا در سفر به گذشتۀ خود می
در . اسـت سـفرکرده آلیس است و این خود اوست که به یاري خویش در جنگ با جادوگرِ تـاریکی، بـه گذشـته    

برد که در آن آلـیس مـدام در   کتاب اول جادوگر در مسیر شکست تاریکی، آلیس را به مسیري پر از عجایب می
جـادوگرِ توهمِ وجود دشمنی به نـامِ ها گرفتار شده است و در آخر آلیس متوجه ها و پیروزيتالطمی از شکست

دوشـرط یقیبـ و همراهی ) بازار(رك زندگی که آن چیزي نیست جز دشودمیتاریکی و مقصود اصلی این مسیر 
. آن، بدون احساساتی مانند شوقِ پیروزي و اندوه شکستبا

بـر  رفـت مـی بـه شـمار  آلیس کاراکتردر کتاب اول، در تصویر مربوط به جادوگر، زخم دل که از مشخصات
قـرار  اولاي از یگانگیِ دو شخصـیت جـادوگر و آلـیس، در مـتن کتـاِب     سینۀ جادوگر تصویر شده است تا نشانه

، وقـایع انتهـاي داسـتان،    بـک فـالش در ادامۀ داستان در این کتـاب، در اولـین قسـمت بـه سـبک      . گرفته باشد
ه است تـا فضـاي معلـق بـودن در     عادي نقل شدصورتبههاي دیگر، داستان ي شده است و در بخشرسازیتصو

نکته اشاره شود کـه در ایـن کتـاب، زمـان عامـل بسـیار مهمـی در        به اینباید . زمان براي خواننده تداعی شود
سازي آن در راستاي هماهنگی میانگین متحـرك  تحلیل حرکات قیمت نسبت به میانگین متحرك و حتی بهینه

عنصـرِ زمـان   بـر محوریـت   داسـتان گیـري  دوگر نیز شاهد شـکل از همین رو در داستانِ جا.با روند جاري است
.هستیم


