
 میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

 

های تکنیکال است که زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتورمیانگین متحرک یکی از 

میانگین متحرک روشی است که برای صاف کردن نوسانات قیمت بکار برده می شود و 

های رایج در بازار را از جهت واقعی روند متمایز  "1نویز"به شما کمک می کند بتوانید 

 .سازید

ت این است که شما میانگین بسته شدن قیمت یک جف "میانگین متحرک"منظور ما از 

بر روی  میانگین متحرک در گذشته در نظر می گیرید. "X" ارز را برای بازه های زمانی

 :، این گونه خواهد بودیک نمودار

 

                                                           

واقعی در بازار  روندهایدر بازار اشاره دارد که باعث سردرگمی و اشتباه دیده شدن  داده های قیمتیبه اطالعات یا  )Noise (نویز 1

 باشد.، انحراف دارندغالب بازار  از روندهای قیمتی که نوسان نیزهای اصالحی کوچک و تواند شامل حرکتشود. نویز میمی
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، میانگین متحرک همچون یک مار می ماند که در باالی می کنید همانطور که مشاهده

( این نوع قیمت جای گرفته است )نمودار با استفاده از کندل های شمعی ژاپنی

 .تکینکال روی نمودار اصلی انداخته می شوند اندیکاتورهای

 

؟ همچون چی شد روی نمودار قیمت قرار می گیرد! گرفتید (MA) پس میانگین متحرک

نیز برای کمک در  (MA) میانگین متحرک اندیکاتور، از تکنیکال دیگر اندیکاتورهر 

 .پیش بینی قیمت ها در آینده استفاده می شود

جای به  MA اما چرا به قیمت نگاه نکنیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد؟ دلیل استفاده از

 مستقیم خط روی روندها ...واقعی، این است که در دنیای اینکه فقط به قیمت نگاه کنیم

 میانگین یک بنابراین کنند می حرکت زاگ زیگ بصورت ها قیمت. کنند نمی حرکت

 روند بتوانید تا کرده صاف را قیمت تصادفی نوسانات تا کند می کمک شما به متحرک

 .ببینید را اصلی
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بهتر می توانید جهت روند را تعیین کنید. همانطور که گفتیم،  MA با مشاهده شیب

میانگین های متحرک حرکات قیمتی را صاف می کنند. میانگین های متحرک انواع 

 .خاص خود را دارد "صافی"مختلفی دارند و سطح هر یک از آنها مقدار 

کندتر است. صاف تر باشد، واکنش آن نسبت به حرکات قیمتی  MA ، هرچهبه طور کلی

، واکنش آن نسبت به حرکات قیمتی سریعتر چه میانگین متحرک متالطم تر باشدهر

خواهد بود. برای صاف تر کردن میانگین متحرک، باید میانگین قیمت های بسته شدن 

 .را در بازه زمانی طوالنی تری بدست آورید

 

 صحیح یک میانگین متحرک را انتخاب کرد "طول"چگونه می توان 

، بر نحوه نمایش MA مورد محاسبه یا تعداد بازه های زمانی گزارش شده  "طول"

آن کوتاه تر باشد، نقاط  "طول"میانگین متحرک در نمودار قیمت تأثیر می گذارد. هرچه 
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، این بدان معناست ن متحرک لحاظ می شوند کمتر هستندداده ای که در محاسبه میانگی

 .تر باقی می ماند نزدیککه میانگین متحرک به قیمت فعلی 

، ت فعلیچنین چیزی از کیفیت این نماگر می کاهد و ممکن است نسبت به خود قیم

بینش کمتری برای تشخیص روند کلی ارائه دهد. هرچه طول آن بیشتر باشد، نقاط داده 

، به این معنی که هر تک قیمت حاسبه میانگین متحرک لحاظ می شودبیشتری در م

 .ر میانگین کل تأثیر بگذاردکمتری می تواند ب

بیش از حد "اگر بیش از حد نقاط داده وجود داشته باشد، ممکن است نوسانات قیمت 

شود بطوریکه قادر به شناسایی هیچ گونه روندی نباشید! تحت هر دو شرایط " صاف

ممکن است تشخیص اینکه آیا جهت قیمت در آینده نزدیک تغییر می کند یا خیر را 

 .ار سازدبرای ما دشو

نی ، انتخاب طول )یا بازه هایی( که جزئیات قیمتی متناسب با بازه زمابه همین دلیل

زود باش "، احتماالً با خود می گویید، معامالتی شما را فراهم می کند، مهم است. اکنون

دیگه! سریعتر بریم سر اصل مطلب. چگونه می توانم از این یارو برای معامله کردن استفاده 

 "کنم؟

 :، ابتدا باید دو نوع میانگین متحرک اصلی را برای شما توضیح دهیمدر این بخش

 ساده .1

 نمایی  .2

 

همچنین به شما یاد خواهیم داد که چگونه آنها را محاسبه کنید و فواید و معایب هر یک 

را به شما می گوییم. همچون تمامی دروس و متون سایت ابتدا الزم است مفاهیم اساسی 
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بدانید. پس از آنکه به اندازه مهارت حمل توپ مسی بر روی آنها مسلط شدید، و پایه را 

روش های مختلف استفاده از میانگین های متحرک و نحوه ادغام آنها در استراتژی 

 .معامالتی را به شما آموزش می دهیم

 

، شما هم مثل مسی روان خواهید شد! قبل از شروع، نگران نباشید. در پایان این دروس

فقط بخاطر داشته باشید که میانگین های متحرک، داده های قیمتی را صاف می کنند 

 .تا یک نماگر تکنیکال نشان دهنده روند را شکل دهند

می کنند. ، جهت فعلی را با تأخیر تعریف قیمت را پیش بینی نمی کنند. بلکهآنها جهت 

ید، دوباره برگردید و مباحث را ، فریاد بزنید بله! اگر آماده نیستآماده هستید؟ اگر هستید

 .، به درس بعدی برویدز آنکه پر باد و آماده حرکت شدیداز اول بخوانید. پس ا
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