
 (SMA)  توضیح میانگین متحرک ساده

 

 

، میانگین است. اصوال (SMA) ، میانگین متحرک سادهساده ترین نوع میانگین متحرک

متحرک ساده از طریق جمع زدن قیمت های کلوز بازه های زمانی در گذشته و سپس 

شدید؟؟؟ نگران نباشید، آنقدر شفاف و محاسبه می شود. گیج  X تقسیم آن عدد بر

 کامل متوجه شوید.روشن توضیح می دهیم تا 

 

 (SMA)  محاسبه میانگین متحرک ساده

، باید قیمت ساعته ترسیم کنید 1ر روی نمودار دوره ای را ب 5اگر میانگین متحرک ساده 

یا! تقسیم کنید. دب 5ساعت گذشته را جمع زده و سپس آن عدد را بر  5های کلوز برای 

شما میانگین قیمت بسته شدن در پنج ساعت گذشته را دارید! آن قیمت های میانگین 

 !را با هم جمع زنید تا اینگونه یک میانگین متحرک به دست آورید
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، دقیقه ای ترسیم کنید 30ی نمودار دوره ای را رو 5اگر بخواهید میانگین متحرک ساده 

تقسیم می  5ی کنید و سپس آن عدد را بر دقیقه آخر را جمع م 150قیمت های پایانی 

ساعته ترسیم کنید.  4دوره را در بازه  5کنید. اگر می خواهید میانگین متحرک ساده 

 !گرفتید را مطلب. دانیم می ،دانیم می ،باشه ،باشه ...نمودار 

 بیشتر نرم افزار های تکنیکال تمام این محاسبات را برای شما انجام می دهند. دلیل اینکه

باید میانگین متحرک ساده را محاسبه  "چگونه"ما کمی خسته تان کردیم )خمیازه!( که 

کنید این است که مطلب را درک کرده و بدانید چگونه می توانید نماگر را ویرایش و 

 .تدوین کنید

درک نحوه کارکرد یک نماگر به این معنی است که می توانید در صورت تغییر محیط و 

یباً مانند تراتژی های مختلفی را تنظیم و ایجاد کنید. همچنین بدانید تقر، اسفضای بازار

، میانگین های متحرک نیز با تأخیر کار می کنند. از آنجا که دیگر فارکسی اندیکاتورهر 

، در واقع فقط مسیر کلی حرکات اخیر های قیمتی در گذشته را می گیرید شما میانگین

 .را مشاهده می کنید "آینده"در و جهت کلی حرکات کوتاه مدت قیمتی 

 

 نمی روانشناس دکتر خانم به تبدیل را شما متحرک ها میانگین مسئولیت: سلب

 !کند

، حرکات قیمتی را صاف می دهد چگونه میانگین های متحرک در اینجا مثالی که نشان

 .می کنند ارائه می شود
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 ترسیم کرده USD / CHF ساعته 1مختلف را در نمودار  SMA ، ما سهدر نمودار باال

، ، از قیمتبیشتر باشد SMA ، هرچه طول مدته می کنیدایم. همانطور که مشاهد

 چگونه از قیمت فعلی در مقایسه با SMA 62بیشتر عقب می افتد. توجه کنید که 

SMA  یشتر فاصله داردب 5و  30های. 

دوره گذشته را جمع می کند  62قیمت های پایانی  SMA 62این بدان دلیل است که 

استفاده  SMA تقسیم می کند. هر چه مدت زمان طوالنی تری برای 62و آن را بر 

های موجود در این نمودار احساس  SMA .، واکنش به حرکات قیمتی کندتر استکنید

، می توانیم ببینیم که را به شما نشان می دهد. در اینجادر این برهه از زمان  کلی بازار

 .این جفت ارز دارای روند است

، دید قط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم، میانگین های متحرکدر واقع به جای اینکه ف

 ازوسیع تری به ما داده و می توانیم جهت کلی قیمت آینده را بسنجیم. با استفاده 

SMA روند نزولی دارد یا رنج ها می توان گفت که آیا یک جفت ارز روند صعودی دارد ،

)بدون روند خاص( است. میانگین متحرک ساده یک مشکل دارد: آنها به اسپایک ها 

 .بازار( روی نمودار حساس هستند و نامتعارف)نوسانات شدید غیر واقعی 
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اشتباه به ما بدهند. ممکن است فکر کنیم  ، آنها می توانند سیگنال هایدر چنین حالتی

ی تغییر نکرده باشد. ، هیچ چیزحال شکل گیری است اما در واقعیت یک روند جدید در

، منظور مان را بهتر توضیح خواهیم داد و نیز نوع دیگری از میانگین در درس بعدی

 .متحرک را برای جلوگیری از وقوع این مشکل به شما معرفی خواهیم کرد
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