
 

 

                       

یا میانگین متحرک نمایی به  EMA آموزش اندیکاتور
 زبان ساده

های معامالتی زیادی از آن ترین اندیکاتورها و ابزارهایی که در استراتژیهمیکی از م

نام دارد. این اندیکاتور که یکی از انواع  EMA شود، میانگین متحرک نمایی یااستفاده می

های متحرک است، خصوصیات اصلی این خانواده را به ارث برده است. اما یک میانگین

کند. مشکل اصلی اش برجسته میمیان سایر اعضای خانواده ویژگی مهم دارد که آن را در

 ها در برابر تغییرات قیمت است. اندیکاتوراندیکاتورهای میانگین متحرک، کند بودن آن

 EMAبرطرف کرده آن را آموزش خواهیم داد این مشکل را  اخبار بورس که در این مقاله از

چیست و نحوه کار و  EMA است. این مطلب را تا انتها بخوانید تا بفهمید که اندیکاتور

 .سیگنال گیری با این ابزار و تنظیمات آن را یاد بگیرید
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 یا میانگین متحرک نمایی به زبان ساده EMA آموزش اندیکاتور 1

یا شاخص میانگین متحرک نمایی  EMA اندیکاتور
 چیست؟

گرفته شده است، یکی از  Exponential Moving Average  که نام آن از ابتدای کلمات EMA اندیکاتور
تر اهمیت بیشتری دارند. های تازهاست. در این اندیکاتور داده میانگین متحرک انواع اندیکاتورهای

های تر از دادهام مهم۳۰تا  ۲۵های روز روز قبل نگاه کنیم، داده ۳۰های یعنی اگر بخواهیم به داده
 .قیمتی در روزهای اول تا پنجم هستند

دیکاتور این تغییرات را به خوبی منعکس کند و این انقیمت یک دارایی در طول زمان تغییر می
های زیادی توانیم به کمک آن سیگنالشود و میهای فراوانی میکند. از این اندیکاتور استفادهمی

رود. به شمار می WMA های وزنی یا همانبه دست بیاوریم. میانگین متحرک یکی از انواع میانگین
 .توانیم سازوکار آن را درک کنیمهتر میوقتی با فرمول این اندیکاتور آشنا شویم ب

 EMA  آموزش محاسبه فرمول اندیکاتور

چه خبر است و نحوه کار با آن را یاد بگیریم، بهتر  EMA ی اندیکاتوربرای آنکه بفهمیم در پشت پرده
 :توانید فرمول آن را ببینیداست سری به فرمول آن بزنیم. در تصویر زیر می
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 یا میانگین متحرک نمایی به زبان ساده EMA آموزش اندیکاتور 2

به میانگین  YesterdayEMA دهد ومیانگین متحرک نمایی امروز را نشان می ayTodEMA در این فرمول
 .هم به معنای هموارسازی است Smoothing  چنینمتحرک نمایی دیروز اشاره دارد. هم

ی آن ساده است. برای شاید ظاهر این فرمول کمی شما را ترسانده باشد! اما در حقیقت محاسبه
ا محاسبه ر  SMA اول از همه باید میانگین متحرک ساده یا همان ema محاسبه فرمول اندیکاتور

مان مشخص را انتخاب کنیم و محاسبات زمانی بازه چنین الزم است که از همان ابتدا یککنیم. هم
های پایانی را در همین بازه با هم جمع کنیم و بر آن باید قیمترا در آن بازه انجام بدهیم. بعد از 

بیست روزه را محاسبه کنیم، باید اول  SMA خواهیمتعداد بازه زمانی تقسیم کنیم. یعنی اگر می
 .تقسیم کنیم ۲۰روز اخیر را با هم جمع کنیم و بعد نتیجه را بر عدد  ۲۰های پایانی قیمت

را محاسبه کنیم. برای محاسبه  EMA دهیکه باید ضریب فزاینده وزنترین بخش کار اینجاست مهم
 :این ضریب کافی است بر اساس فرمول زیر عمل کنیم

 

    روزه باشد، ضریب وزن دهی برای میانگین متحرک برابر است با  ۲۰مان به عنوان مثال اگر دوره
هم از طریق فرمول  EMA اسبه فرمولی پایانی مح. مرحله۰.۰۹۵۲شود ی آن می( که نتیجه۱+۲۰÷ ) ۲

 :شودزیر انجام می

 

 .شودها اعمال میهدرصدی به داد ۹.۵۲روزه، ضریب ۲۰زمانی  در این مثال دیدیم که در بازه

 EMA  نکاتی در مورد اندیکاتور

 :یا میانگین متحرک نمایی، بهتر است این چند نکته را در نظر بگیریم EMA در آموزش اندیکاتور

 از یادگیری این اندیکاتور و سایر ابزارهای تحلیلی این است که بتوانیم به شکلی  هدف
 .کارآمد از این ابزار استفاده کنیم

 کنندروزه را استفاده می ۱۶و  ۱۲های گران در کوتاه مدت معموال دورهمعامله. 
 اندیکاتور EMA هم ی اندیکاتورهای ماز آن جهت خیلی مهم است که در ساخت و توسعه

 .گیردمورد استفاده قرار می PPO اسیالتور چنینو هم MACD دیگری مثل
 به کمک دو اندیکاتور EMA های معامالتی توانیم سیگنالروزه می ۵۰و  ۲۰۰های با دوره

 .مفیدی دریافت کنیم
 تر هستند. یعنی این ابزار حرکت بازار های متحرک معموال از روند اصلی بازار عقبمیانگین

چنین اعتبار بازار هم به کمک این دهند. همکنند و قدرت روند را نشان میرا تایید می
 .شوداندیکاتور سنجیده می

۲÷ + بازه ی زمانی مشخص شده( ۱دهی = )ضریب فزاینده وزن  

 

EMA روز قبل + ضریب فزاینده × [ ( EMA  قیمت نهایی –روز قبل  ) ] 
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 یا میانگین متحرک نمایی به زبان ساده EMA آموزش اندیکاتور 3

 ی بازار تغییر های بزرگ و عمدهممکن است مسیر میانگین متحرک در اثر حرکت گاهی
های کند، اما سیگنال آن دیر صادر شود. همین امر باعث از دست رفتن برخی از فرصت

شود. اما در آموزش میانگین متحرک نمایی خواهیم فهمید که این معامالتی خوب می
تر است که این های متحرک، به نمودار قیمت نزدیکاندیکاتور در مقایسه با سایر میانگین

 .شودتر میهای سریعامر باعث بروز واکنش

چرا باید از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی استفاده 
 کنیم؟

که همان کاهش تاخیر است، باعث تشخیص بهتر بازگشت قیمت  EMA ویژگی مهم اندیکاتور
نقاط ورود و خروج بهتری را به دست بیاوریم. این یعنی  شود بتوانیمشود. این مسئله باعث میمی

سودهای بیشتر و ضررهای کمتر. اما کاهش تاخیر فقط آثار مثبت ندارد و برخی اثرات جانبی منفی 
 .آیدهم به دنبال آن به وجود می

گیری کنیم، باید بگوییم درست است که این کاهش تاخیر و سریع شدن پس اگر بخواهیم نتیجه
گر شود. پس بهتر است این ابزار تواند باعث ضرر معاملهش خیلی خوب است اما گاهی هم میواکن

ترکیب  پرایس اکشن یا تحلیل بنیادی مثل استراتژی معامالتی را هم مثل سایر اندیکاتورها با انواع
 .کنیم

دی جواب بگیریم. وقتی روندمان صعو EMA توانیم ازمعموال وقتی بازار روندی مشخص دارد بهتر می
 EMA دهد. اما در بازارهای نزولی شیب خطاست، خط اندیکاتور هم روندی صعودی را نشان می

کنیم. وقتی قیمت در نزولی است. از این اندیکاتور برای تشخیص معکوس شدن روند استفاده می
توانیم در نرخ تغییر شود، این مسئله را مییک روند صعودی قوی قرار دارد و روند معکوس می

شود. این مسئله تا ی بعدی کم میی قیمت به میلهانگین متحرک نمایی ببینیم که از یک میلهمی
 .کند که خط اندیکاتور صاف و نرخ تغییر صفر شودزمانی ادامه پیدا می

البته به خاطر اینکه این اندیکاتور از بازار عقب است، احتماال روند از قبل معکوس شده است و ما 
فهمیم. به همین خاطر است که معموال کاهش مستمر در نرخ تغییرات را می دیرتر این مسئله

 .گیریممیانگین متحرک نمایی را عالمتی برای تغییر روند در نظر می

 چیست؟ EMA کاربرد اندیکاتور
ای کنیم تا متوجه شویم که باید به کاربردهای آن هم اشاره EMA در این بخش از آموزش اندیکاتور

توانیم از این ابزار استفاده کنیم. معموال از این اندیکاتور به طور کلی برای دو قعی میدر چه موا
 :شودمنظور زیر استفاده می
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 یا میانگین متحرک نمایی به زبان ساده EMA آموزش اندیکاتور 4

 تشخیص روند 
 مقاومت و حمایت سطوح 

 .دهیمی باال آموزش میرا در ترکیب با دو مسئله EMA دیکاتوردر دو بخش بعد استفاده از ان

 

 

 

 تشخیص روند

توانیم خط به سادگی می EMA بسیار مهم است. به کمک اندیکاتور خط روند در تحلیل تکنیکال
ها تمایل به کندل نمودار شمعی ت باالی میانگین متحرک باشد و درروند را ترسیم کنیم. وقتی قیم

فهمیم که روند کلی سهم صعودی است. به طور ماندن در باالی خط میانگین داشته باشند، می
 .میانگین متحرک داشته باشند، روندمان نزولی استها تمایل به حرکت در زیر معکوس اگر قیمت

های اشتباه و نادرست ها هم نیست. سیگنالبه این سادگی EMA البته سیگنال گیری با اندیکاتور
گران را فریب بدهند. به همین خاطر و برای جلوگیری از این توانند به راحتی بسیاری از معاملهمی

های زمانی زمان و با دورهو یا سه میانگین متحرک به صورت همگران از داتفاق، معموال معامله
   .دهیمرا آموزش می EMA کنند. عجله نکنید! در ادامه انواع استراتژی اندیکاتورمتفاوت استفاده می

 سطوح حمایت و مقاومت

اشاره که در این آموزش حتما باید به آن  EMA ترین کاربردهای اندیکاتورترین و مهمیکی از جالب
تواند در حکم کنیم، مربوط به حمایت و مقاومت است. خیلی جالب است که میانگین متحرک می

های قبلی هطور که میانگین متحرک دادایفای نقش کند. همان حمایت و مقاومت داینامیک سطوح
کند. ممکن است شیب خط میانگین گیرد، با گذشت زمان نتیجه را روی نمودار ترسیم میرا می

 .متحرک کم یا زیاد شود. درست مثل حمایت و مقاومت داینامیک

 

 

 

به خاطر وابسته بودنش به قیمت، با هر تغییری در قیمت سهم، تغییر خواهد کرد.  EMA اندیکاتور
مان فهمیم که سطوحهای بیشتری نسبت به میانگین متحرک داشته باشد میشهر چه قیمت واکن

ن سهم، توانیم به جای قیمت پایانی از قیمت باز شدمی ema در تنظیمات اندیکاتور
شوند نتایج متفاوتی تولید قیمت باال، پایین یا متوسط هم استفاده کنیم که باعث می

 .شود

 

کند. این مسئله باعث های بیشتری صادر میشود، سیگنالکم می ema وقتی تاخیر در اندیکاتور
گری ههای زیادی بگیرد و این مسئله باعث معاملگر در فواصل کوتاهی سیگنالشود معاملهمی

 .شود که تبعات ناخوشایندی داردافراطی می
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 یا میانگین متحرک نمایی به زبان ساده EMA آموزش اندیکاتور 5

کند معتبرتر هستند. مثال وقتی این اندیکاتور نقش حمایتی دارد، هر بار که قیمت به آن برخورد می
 .افتدشود. در مورد مقاومت نیز همین مسئله اتفاق میگردد و این خط مانع از ریزش آن میبرمی

  EMA ایب اندیکاتورمزایا و مع

 مزیت

 تمام مزایایی که سایر اندیکاتورهای میانگین متحرک دارند، اندیکاتور EMA  هم دارد. اما
تواند ترین مزیت این اندیکاتور این است که میطور که باالتر هم گفتیم، مهمهمان

ود شتری نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد. همین مسئله باعث میهای سریعواکنش
 .های معامالتی خوبی را به دست بیاوریمکمتر از بازار جا بمانیم و فرصت

 عیب

 تواند به عیب ماند. یعنی گاهی میجالب است که این مزیت مثل یک شمشیر دولبه می
های نادرست و اشتباهی صادر شود سیگنالاین اندیکاتور تبدیل شود. چون باعث می

شویم، شاخص میانگین متحرک گهانی قیمت مواجه میشود. مثال در شرایطی که با افت نا
نمایی ممکن است به سرعت سیگنال فروش صادر کند. حال آن که این افت ناگهانی 

ی از خود عملکرد بهتر SMA جزئی. در این شرایط اصالح قیمت چیزی نیست جز یک
 .دهدنشان می

 های اخیر تمرکز شود این است که روی دادهایراد دیگری که به این اندیکاتور وارد می
سوگیری  دهد. این مسئله باعثها اختصاص میبیشتری دارد و وزن بیشتری را به آن

قدر که باید درست شود نتایج آنشود و باعث میدر هنگام معامله می های شناختی
    گرایی یا تمرکز بر آخرین اطالعاتتوانیم در سوگیری تازهترین اثر آن را مینباشند. مهم

(Recency Bias)  ببینیم. 
 چیز را نشان ها همهمربوط است. مطابق نظریه بازار کارا قیمت بازار کارا ی دیگر بهمسئله

دهند. پس اگر این را قبول کنیم دیگر ابزاری مثل میانگین متحرک که بر اساس می
 .شود برای ما اهمیت نخواهد داشتهای تاریخی تشکیل میداده

  و ساده  ص میانگین متحرک نماییتفاوت شاخ
هر دو هر دو از اندیکاتورهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال  SMA و هم اندیکاتور EMA هم اندیکاتور

هایی با هم دارند. به هستند. این دو اندیکاتور خیلی به هم شبیه هستند ولی با این همه تفاوت
تحلیل یک سهم واحد و مشخص استفاده کنیم همین خاطر است که اگر از این دو اندیکاتور برای 

 .در چیست EMA و SMA های اندیکاتورآوریم. حاال ببینم تفاوتنتایج متفاوتی به دست می
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 در اندیکاتور: هاوزن داده EMA های اخیر وزن بیشتری دارند اما درداده SMA  وزن تمام
 .ها یکی استداده

 واکنش: سرعت واکنش EMA تر از میانگین متحرک ساده قیمت سریع نسبت به تغییرات
زودتر  SMA شود این اندیکاتور مسیر حرکتش را در مقایسه بااست. این مسئله باعث می

 .تغییر دهد
 کنند و از گران هر دو میانگین را به شکلی یکسان تفسیر میمعموال تحلیل :دقت زمانی

. اما چون واکنش به تغییرات کنندهای قیمتی استفاده میها برای هموارسازی نوسانآن
بیشتر است، نتایج حاصل از این اندیکاتور با دقت زمانی  EMA اخیر قیمتی در اندیکاتور

 .باالتری همراه هستند
 معموال از :کاربرد SMA شود. به خاطر کندتر بودنش در بازارهای پرنوسان بیشتر استفاده می

نجر به پیدا کردن نقاط ورود و خروج در چنین بازاری احتماال م EMA سیگنال گیری با
 .شوداشتباه می

 توانیم بگوییم کدام یکی از این دو اندیکاتور بهتر است و کدام بدتر. اگربا توجه به این مسائل نمی
SMA کند های ورود را نیز زمانی صادر میکند، در عوض سیگنالهای اشتباه کمتری صادر میسیگنال

ت. پس استفاده از این اندیکاتور هم به خود شما و هم به بازاری که که موقعیت از دست رفته اس
 .کنید بستگی دارددر آن معامله می

 روی نمودار SMA  و EMA مقایسه اندیکاتور

تصویر زیر را ببینید تا بهتر متوجه شوید چه فرقی میان این دو اندیکاتور وجود دارد. در تصویر زیر 
 .است SMA و خط آبی EMA خط قرمز رنگ
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 خواهیماما بیایید تفاوت این دو اندیکاتور را به لحاظ محاسباتی هم بررسی کنیم. فرض کنیم می

SMA های پایانی یک سهم را در پنج روز اخیر به این شکل در نظر پنج روزه را محاسبه کنیم. قیمت
 :گیریممی

  :۱.۳۱۷۲روز اول 
  :۱.۳۲۳۱روز دوم 
  :۱.۳۱۶۴روز سوم 
  :۱.۳۱۸۶روز چهارم 
  :۱.۳۲۹۳روز پنجم 

 :طور خواهد بودرا محاسبه کنیم، نتیجه این SMA اگر بخواهیم

 

 :گذاردکم شود. ببینیم این تغییر چه اثری روی میانگین می ۱.۳۰۰۰حاال فرض کنیم روز دوم قیمت تا 

 

 

 

  (۱.۳۱۷۲ + ۱.۳۲۳۱  + ۱.۳۱۶۴ + ۱.۳۱۸۶  + ۱.۳۲۹۳) ÷ ۵  = ۱.۳۲۰۹  

 (۱.۳۱۷۲ + ۱.۳۰۰۰  + ۱.۳۱۶۴ + ۱.۳۱۸۶  + ۱.۳۲۹۳) ÷ ۵ = ۱.۳۱۶۳  
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تفسیر کنیم  طورکنیم. ممکن است این نتیجه را اینحاال این دو نتیجه را با هم مقایسه می  خب!
توانیم بفهمیم که که روندمان نزولی است. اما شاید فقط یک نوسان زودگذر باشد. همینجا می

دهد. پس های اخیر وزن بیشتری میباشد. چون به داده SMA تر ازتواند کاربردیمی EMA اندیکاتور
شود ه باعث میهای قیمتی در روزهای اول از اهمیت کمتری برخوردار هستند و این مسئلنوسان

 .تری نسبت به وضعیت روند داشته باشیمدید واقعی

  EMA آموزش بهترین تنظیمات اندیکاتور

را بررسی کنیم. برای این کار باید اول  EMA خواهیم تنظیمات اندیکاتوردر این قسمت از آموزش می
خواهیم در معامالت روزانه شرکت کنیم. سپس بر است یا می بلند مدت مانببینیم که آیا دیدگاه

مان را همان اول همین اساس باید تایم فریم مناسب را انتخاب کنیم. به جز این مسئله باید تکلیف
 .چیست EMA مان از استفاده از اندیکاتورمشخص کنیم که هدف

 

 

 

 

 بهترین تایم فریم معامالت روزانه

اگر تصمیم دارید معامالت روزانه انجام دهید و در کوتاه مدت معامله کنید، باید یک میانگین متحرک 
گذارند. پس بهتر است تر روی نمودار اثر میتر را انتخاب کنید. با این کار تغییرات قیمتی سریعسریع
 :های زیر استفاده کنیداز بازه

 ۹  گران کوتاه مدت در نظر ترین بازه برای معاملهتوانیم محبوباین بازه را می :روزه ۱۰یا
 .شوددر این شیوه استفاده می ۱۰بیشتر از عدد  ۹بگیریم. معموال عدد 

 ۲۱ تری دارد مدت هم دانست. این بازه عملکرد دقیقتوان به نوعی آن را میانکه می :روزه
های ار شدن بر امواج سهام به سود برسند، معموال تحلیلخواهند از سوو افرادی که می

 .دهندخود را در این بازه انجام می
 ۵۰ توانید معامالت کوتاه مدت انجام بدهید ولی بازهشما می  :روزه EMA  روزه در  ۵۰را

 .نظر بگیرید. این مسئله هم به استراتژی شما و هم به سهم بستگی دارد

 اتژی بلند مدتبهترین تایم فریم در استر
 :هاستبهترین تایم فریم در استراتژی میان مدت و بلند مدت هم این بازه

ن گیری بر مبنای آن، ایو تصمیم EMA گران به اندیکاتوربه دلیل اعتماد و باور تحلیل
گران گران تبدیل شده است. وقتی معاملهابزار به یک اندیکاتور موفق در بین معامله

تواند کنند، این اندیکاتور میهای این اندیکاتور معامله میزیادی بر اساس سیگنال
 .بینی کند و درصد خطای کمتری داشته باشدتغییرات را به درستی پیش
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 ۵۰ ی استاندارد است که در معامالت بلندمدت امتحان این بازه هم یک محدوده :روزه
شود هم در ی تعادلی محسوب میخودش را پس داده است. از آنجا که این بازه یک نقطه

 .در میان مدت و هم در بلندمدت کاربرد دارداستراتژی بلند مدت، هم 
 ۱۰۰ های زیادی را به دنبال دارند. این مسئله به ویژه در بازه معموال اعداد رند واکنش :روزه

های روزانه و آید. این بازه زمانی به ویژه با چارچوبروزه بیشتر به چشم می ۱۰۰زمانی 
دهد، ت و مقاومت نشان میهایی که به خطوط حمایهفتگی و با توجه به واکنش

 .سازگاری خوبی دارد
 ۲۰۰- ۲۵۰ شود. های زیادی به اعداد رند نشان داده میدر این بازه هم واکنش :روزه

کنند. هدف از این کار روزه را معموال در نمودارهای روزانه استفاده می۲۵۰میانگین متحرک 
 .سال است بررسی رفتار سهم در بازه زمانی یک

  EMA لترنویسی اندیکاتورآموزش فی

اگر دوست دارید از این اندیکاتور در تحلیل خود استفاده کنید ممکن است بخواهید این کار را با 
یک عدد فرضی  ۲۶، عدد بینیدانجام بدهید. در فیلتری که در ادامه آن را می فیلترنویسی استفاده از

گیرند روزه قرار می ۲۶کند سهامی را که در باالی خط میانگین متحرک نمایی است که به ما کمک می
 .تان به عددی دیگر تغییر بدهیدتوانید بر اساس استراتژیپیدا کنیم. این عدد را می

 ورود ب سایت بورس تهران

 www.tsetmc.com فناوری بورس تهران به آدرس برای فیلترنویسی ابتدا وارد سایت شرکت مدیریت
بان بازار )آیکون سوم شوید. برای دسترسی به قسمت فیلترنویسی، الزم است ابتدا روی گزینه دیده

 .از سمت چپ( کلیک کنید
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. 

 فیلترنویسی

 .زینه فیلترنویسی را انتخاب کنیدحاال باید باید گ
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 درج فیلتر جدید

 .سپس در محلی که در تصویر مشخص است باید کدهای زیر را وارد کنید

 
 اعتبارسنجی

پس از کپی کردن این کد در قسمت مربوطه، گزینه اعتبارسنجی را کلیک کنید تا مطمئن شوید به 
ه باشد فیلتر را ثبت کنید. در نتیجه کند. در صورتی که خطایی وجود نداشتدرستی کار می

 .شده به شما نمایش داده خواهد شد گفته هایی با ویژگیسهام

 :این است EMA و اما کد مربوط به فیلتر اندیکاتور

true==function() 
{ 
var PriceN=function(){ 
var price=[ih][0].PClosing ; 
var D=26 ; 
var N=D-1 ; 
var n ; 
for(n=1;n<=N;n++) 
price=[ih][n].PClosing + price ; 
if(n=N) 
{ 
price = price /(n+1) ; 
} 
return price ; 
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}; 
if((pl) > PriceN()) 
{ 
(cfield0)= Math.round(PriceN()) 
return true; 
} 
else 
{ 
return false; 
} 
(cfield0)= PriceN() 
}() 

 

 چیست؟ (DEMA) میانگین متحرک نمایی دوگانه

به بازارهای مالی  (Patrick Mulloy) پاتریک مالوی توسط شخصی به نام ۱۹۹۴تور در سال این اندیکا
از دو میانگین  Double Exponential Moving Average یا DEMA معرفی شد. در ساخت اندیکاتور

متحرک نمایی استفاده شده است. هدف از این کار حذف تاخیرهای موجود است. چون این مسئله 
ها به موقع دریافت نشوند. مثل دیگر اعضای خانواده میانگین د سیگنالشوباعث می

 .هم در تایید روندهای صعودی کاربرد بهتری دارد DEMA متحرک،

توانیم روند صعودی را تشخیص بدهیم. اما گیرد، میها قرار میوقتی قیمت باالتر از این میانگین
و  EMA روند نزولی دارد. کراس میان اندیکاتور قرار گرفتن قیمت در پایین این میانگین نشان از

توانیم به عنوان سطوح کند. از این ابزار مینمودار قیمت هم سیگنال تغییر قیمت را صادر می
 .آن را آموزش دادیم EMA حمایت و مقاومت هم استفاده کنیم که قبال در بخش کاربردهای اندیکاتور

 :ایید نگاهی به فرمول آن بیندازیمبرای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور بی
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را در این بازه محاسبه  EMA اول از همه باید بازه زمانی موردنظرمان را انتخاب کنیم. بعد از آن باید

کنیم. سپس شود که آن را در عدد دو ضرب مینامیده می NEMA آیدکنیم. عددی که به دست می
 .شوندتمام این مراحل در فرمول باال دیده می باید میانگین تعدیل شده را از آن کم کنیم که

  DEMA نکاتی در مورد

 :ی مهم در مورد این اندیکاتور وجود دارد که بهتر است به آن اشاره کنیمچند مسئله

 تری نسبت به سایر انواع میانگین متحرک از های سریعاول اینکه این اندیکاتور واکنش
 .دهدخودش نشان می

 تان استفاده کنید بهتر است تغییرات الزم را با این اندیکاتور در معامالتخواهید از اگر می
 .تان در آن پیاده کنیدتوجه به استراتژی

 هایی کندتر از ها واکنشروزه( این میانگین ۱۰۰تر شوند )مثال های زمانی بزرگهرچه بازه
همراه دارد ولی در  تری را بههای سریعتر واکنشهای کوتاهدهند. بازهخودشان نشان می

 .ها اعتبار کمتری خواهند داشتعوض سیگنال
 کنندگران روزانه یا کوتاه مدت بیشتر از این اندیکاتورها استفاده میمعموال معامله. 
 تقاطع بین چند اندیکاتور DEMA های مفیدی را صادر کندتواند سیگنالمی. 
  خیلی قابل استفاده نیست بازار رنج دراین ابزار بیشتر در بازارهای روندی کاربرد دارد و. 
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 DEMA کاربرد اندیکاتور
استفاده شود. دو کاربرد مهم این ابزار را در  تواند برای منظورهای مختلفیهم می DEMA اندیکاتور

 :زیر بخوانید

 از میانگین متحرک نمایی دوگانه یا همان :تشخیص شروع یا پایان روند DEMA  در
کنیم. وقتی نمودار قیمت از این میانگین عبور تشخیص آغاز یا پایان روندها استفاده می

پایان است. در واقع وقتی نمودار قیمت  توانیم حدس بزنیم که روند نزولی رو بهکند میمی
روند   توانیم انتظار شروع یککند میاین اندیکاتور را از پایین به سمت باال قطع می

صعودی را داشته باشیم. وقتی هم که این تقاطع از باال به پایین باشد منتظر شروع روند 
 .نزولی خواهیم بود

 استفاده از چند DEMA: ندیکاتوربا استفاده از چند ا DEMA های زمانی متفاوت با بازه
های معامالتی خیلی خوبی را پیاده کنیم. تقاطع میان این خطوط توانیم استراتژیمی

گر از دو میانگین متحرک کند. مثال ممکن است معاملههای معامالتی را صادر میسیگنال
تواند یک دو میانگین می روزه استفاده کند. تقاطع این ۵۰و  ۲۰های نمایی دوگانه با بازه

ها توانند از این میانگینگران میچنین معاملهموقعیت معامالتی خرید را به وجود آورد. هم
به عنوان سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده کنند. البته به دلیل سرعت واکنش 

 .ندها چندان هم عملکرد موثری نداشته باشدر برابر قیمت، ممکن است این محدوده

 گانهتفاوت اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه و سه

یک اندیکاتور دیگر هم داریم با نام میانگین متحرک نمایی  DEMA عالوه بر اندیکاتور
از میانگین متحرک قبلی  DEMA در اندیکاتور TEMA. یا Triple Exponential Moving Average گانهسه

مان کمی محاسبات TEMA سبات را انجام دهیم. اما در اندیکاتورکنیم تا بتوانیم محااستفاده می
تر است. در اینجا یک میانگین متحرک نمایی داریم که خودش حاصل دو میانگین متحرک پیچیده

 .تاخیر کمتری دارد DEMA قبلی است. این اندیکاتور در مقایسه با

 

 

 

 

 

های حمایتی و ایی دوگانه به عنوان محدودهخواهید از میانگین متحرک نماگر می
مقاومتی استفاده کنید باید به تاریخچه سهم مراجعه کنید و ببینید که آیا این 

اند یا نه. اگر جواب مثبت باشد احتمال ایفا کرده ها قبال هم چنین نقشی را میانگین
 .نددارد در آینده نیز مجددا به عنوان حمایت و مقاومت در نظر گرفته شو
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 EMA آموزش استراتژی معامالتی با اندیکاتور
خواهیم سه استراتژی معامالتی را بخش و قبل از آنکه بخواهیم مقاله را به پایان ببریم، میدر این 

 :ها هستندشود آموزش بدهیم. این دو استراتژی اینپیاده می EMA که با کمک اندیکاتور

 استراتژی معامالتی Moving Average Cross 
 استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA 
 و اندیکاتور استوکاستیک ترکیب EMA  

 .کنیمبا هم این سه استراتژی را بررسی می

  Moving Average Cross استراتژی معامالتی

کند. طور که از اسمش پیداست بر اساس تقاطع بین دو مووینگ اوریج کار میاین استراتژی همان
ی دیگری بلند است. خوبی این استراتژی ی یکی کوتاه و دورهداریم که دوره EMA در اینجا ما دو

را در آن به راحتی مشخص کنیم. البته به این مسئله توجه کنید که  حد ضرر توانیماین است که می
 .شود خیلی روی این استراتژی حساب کردر بازارهایی که نوسان کمتر است نمید

ی اول را روی نمودارتان اضافه کنید. دفعه EMA برای اینکه این استراتژی را پیاده کنید دو اندیکاتور
ت بسته را انتخاب کنید تا قیم Close یگزینه Apply to روزه در نظر بگیرید. در کادر ۹بازه زمانی آن را 

تان اعمال شود. رنگ این اندیکاتور را هم تغییر دهید تا با میانگین متحرک شدن سهم در محاسبات
بینید که ما رنگ اندیکاتور را در تصویر زیر، می EMA دوم اشتباه گرفته نشود. در تنظیمات اندیکاتور

 .ایمقرمز در نظر گرفته
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گیریم. روزه و رنگ را آبی در نظر می ۱۴شود. دوره را  اندیکاتور دوم هم به همین ترتیب باید تنظیم

تر قرمز است. حاال باید تقاطع میان این دو خط را بررسی پس اندیکاتور کندتر آبی و اندیکاتور سریع
تر، اندیکاتور کندتر را از پایین به باال قطع کند یک سیگنال خرید صادر کنیم. وقتی اندیکاتور سریع

کند سیگنال فروش تر اندیکاتور کندتر را از باال به پایین قطع میه اندیکاتور سریعشود. وقتی هم کمی
 .داریم

را  حد سود. ترین دره قبل از تقاطع دو اندیکاتورتان قرار دهیددر زمان خرید حد ضرر را روی پایین
برابر آن در نظر بگیریم. اگر  ۲تا  ۱.۵ی فاصله حد ضرر از قیمت معامله یا توانیم به اندازهمی هم

قبل از اینکه حد سود یا حد ضررتان فعال شود یک بار دیگر تقاطعی بین این دو خط اتفاق بیفتد، 
 .بهتر است از معامله خارج شوید

 مثال

مثالی از بورس ایران را بررسی  EMA اندیکاتوربرای تکمیل و فهم بهتر آموزش استراتژی کراس 
ی این توانید نمودار روزانهایم. در تصویر زیر میرفته وبصادر کنیم. در این مثال به سراغ نمادمی

 .سهم را ببینید
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دهیم. در نقاط مشخص را تغییر می EMA تنظیمات بیان شده در آموزش باال دو اندیکاتور مطابق

بینید که خط قرمز یا همان میانگین سریع، میانگین کندتر را رو به باال شکسته شده در تصویر می
ی ترین درهکند. حد ضرر را در این تصویر زیر پاییناست. این مسئله یک سیگنال خرید صادر می

توانید تعیین کنید. ی خودتان میایم. البته حد ضرر را با توجه به تجربهچند کندل اخیر قرار داده
ای که مشخص شده است قرار دهید. فلش سبزرنگ تر از نقطهمثال ممکن است آن را باالتر یا پایین

 .ستی ورود تا حد ضرر ای نقطهدهد که تقریبا دو برابر فاصلههم حد سود را نشان می

چنان در تان را ریسک فری کنید و همی حد سود، معاملهتوانید در نقطهاگر اهل ریسک باشید می
توانید تا نقاط باالتری هم با سهم همراه باشید. در نهایت وقتی سهم باقی بمانید. به این ترتیب می

مسئله هم توجه کنید شکند از معامله خارج شوید. به این تر خط کندتر را رو به پایین میخط سریع
کنید پایبند ها فیک باشند. پس سعی کنید به حد ضرری که مشخص میکه ممکن است تقاطع

 .باشید تا اگر معامله مطابق میل شما پیش نرفت از ضرر بیشتر جلوگیری کنید

 MACD-RSI-EMA  استراتژی ترکیبی

بینید که دهیم. میموزش میو دو اندیکاتور دیگر آ EMA و حاال یک استراتژی دیگر را به کمک
ها سیگنال بگیریم. اندیکاتورهای معروفی در این استراتژی وجود دارند که قرار است به کمک آن

ی مطلوب و کاربردی محسوب ترکیب اندیکاتورهای میانگین متحرک با دیگر اندیکاتورها یک گزینه
از دو میانگین متحرک کوتاه  ی مثبت و منفی دارد وشود. اندیکاتور مکدی خودش دو ناحیهمی
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ای دوره ۲۶و دیگری  ۱۲ها مدت و بلندمدت تشکیل شده است. در این اندیکاتور یکی از میانگین
اندیکاتور نمودار را به هم در ساختارش میانگین متحرک دارد. این  RSI است. اندیکاتور دیگر یعنی

، ناحیه اشباع ۷۰کند. ناحیه اشباع خرید یا سطوح باالی تقسیم می اشباع خرید و فروش نواحی
بندی مرسوم برای تقسیمیک  ۷۰تا  ۳۰ی بین این دو سطح یعنی و ناحیه ۳۰فروش یا سطوح زیر 

 .این اندیکاتور است

مند دیگر بهرهها در کنار همتوانیم از مزایای آنکنیم میوقتی این سه اندیکاتور را با هم ترکیب می
کند و خط مکدی خط سیگنال را از شویم. وقتی اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش حرکت می

 شود. اما شرط دوم به اندیکاتوربرای ورود به معامله برقرار میکند اولین شرط پایین به باال قطع می
RSI ربط دارد. وقتی مکدی سیگنال را صادر کرد RSI  باشد تا بتوانیم وارد  ۶۰هم باید در نواحی زیر

 .معامله شویم

برای فعال شدن سیگنال فروش هم باید شرایطی برقرار باشد. برای فروش سهم و خروج از معامله 
 ۱۳خواهیم. اندیکاتور کوتاه مدت دیکاتور میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت و بلندمدت میدو ان

تر از میانگین کوتاه مدت قرار روزه است. وقتی میانگین کندتر پایین ۲۱روزه و اندیکاتور بلندمدت 
 .توانیم حد ضرر شناور را در همان نواحی تعیین کنیمگیرد میمی

تی میانگین کوتاه مدت میانگین بلندمدت را از باال به پایین قطع کند، اولین برای خروج از معامله وق
قرار  ۳۰مربوط است که باید در نواحی باالی  RSI مان برقرار خواهد بود. شرط بعدی هم بهشرط

   .گرفته باشد

 مثال

ین کار به سراغ برای ا موافقید برای درک بهتر این استراتژی هم یک مثال از بورس ایران را ببینیم؟
 .ایمرفته ثنوسا نمودار سهام
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ی پایینی ترسیم ایم. در اندیکاتور مکدی که در پنجرهاندیکاتورهای الزم را روی نمودار اعمال کرده
دی و خط قرمز خط سیگنال است. اول از همه برای ورود به سهم باید شده است، خط آبی خط مک

منتظر بمانیم تا خط آبی خط قرمز را رو به باال قطع کند. این اتفاق در خط سبزرنگ عمودی که روی 
بینیم که نمودار مشخص شده است رخ داده است. بعد از آن باید شرط دوم را هم بررسی کنیم. می

قرار گرفته است. پس  ۶۰ی زیر هم در ناحیه RSI ندیکاتور مکدی، اندیکاتوردر محل تقاطع خطوط ا
 .کنیمیک سیگنال خرید را در این نقطه دریافت می

مان را هم ی مشخص شده، قیمت سهم رشد کرده است. سیگنال خروجبینید که از همان نقطهمی
ریم. در تصویر زیر خط نارنجی رنگ گیو مطابق آموزش باال می EMA با توجه به تقاطع دو اندیکاتور

 .ی خروج از معامله استی نقطهدهندهنشان
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 RSI چنینتر، میانگین متحرک کندتر را رو به پایین شکسته است. همدر اینجا خط آبی یا سریع

 .شویمشود و ما از سهم خارج میقرار دارد. پس سیگنال خروج به درستی صادر می ۳۰باالی 

  EMA ر استوکاستیک وترکیب اندیکاتو

Stochastic این بار به سراغ اندیکاتور EMA های ترکیبی با اندیکاتوربه عنوان آخرین مثال از استراتژی
خواهیم تا می ۲۰۰و  ۱۰۰، ۵۰های ایم. در این استراتژی سه میانگین متحرک نمایی با دورهرفته 

استوکاستیک را نیز برای بررسی سهم در تایم فریم سهم را در تایم فریم روزانه بررسی کنیم. اندیکاتور 
 .یک ساعته الزم داریم

مان ی اشباع فروش قرار دارد، یکی از شرایطوقتی روند بازار صعودی است و استوکاستیک در ناحیه
 :های متحرک داریمشود. سه شرط دیگر هم برای میانگینبرقرار می

 های قیمت باید باالیکندل EMA  قرار بگیرند ۵۰با دوره. 
 EMA 50 خودش باید باالتر از EMA100 باشد. 
 EMA100 هم باید باالتر از EMA200 باشد. 

ی اشباع برای خروج از معامله هم باید شروط را بررسی کنیم. یعنی استوکاستیک باید وارد ناحیه
 :خرید شود و سه شرطی که در باال گفتیم برعکس شوند. یعنی

 رهای قیمت باید زیکندل EMA  قرار بگیرند ۵۰با دوره. 
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 EMA 50 تر ازخودش باید پایین EMA100 باشد. 
 EMA100 هم باید پایین از EMA200 باشد. 

 مثال

یک مثال هم از این  EMA های معامالتی با اندیکاتوربه عنوان آخرین گام از آموزش استراتژی
 .توانید ببینیدرا در تصویر زیر می دامین کنیم. نماداستراتژی بیان می

 

کنیم و سپس اندیکاتور ی زمانی را روی یک ساعت تنظیم میدر این تصویر اول از همه بازه
ی بینید، سهم در ناحیهر میکنیم. در خط آبی رنگی که روی تصویاستوکاسیتک را روی آن بررسی می

اشباع فروش قرار دارد. پس شرط اول برقرار است. حاال باید نمودار روزانه را با سه اندیکاتور میانگین 
 .متحرک نمایی بررسی کنیم
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ای با رنگ دوره ۵۰ی همان سهم در همان روز است. میانگین این تصویر مربوط به نمودار روزانه
ای با رنگ نارنجی در تصویر مشخص دوره ۲۰۰ای با رنگ بنفش و میانگین رهدو ۱۰۰قرمز، میانگین 

ها باید باالی این سه میانگین قرار داشته هستند. برای اینکه سیگنال ورود بگیریم اول از همه کندل
چنین باید باالتر از بقیه باشد که این شرط هم برقرار است. هم ۵۰طور است. میانگین باشند که همین

 .باالتر است. پس تمام شرایط برای ورود به سهم برقرار است ۲۰۰هم از میانگین  ۱۰۰انگین می

توانید از حد ضرر متحرک استفاده کنید. یعنی برای خروج هم عالوه بر مواردی که در باال ذکر شد می
 .جابجا کنید ۵۰حد ضررتان را با توجه به میانگین متحرک 
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اند. تر آمدهها زیر میانگین متحرک سریعدهد که در آن کندلان میای را نشفلش قرمز رنگ نقطه
توانید صبر کنید تا ی سیگنال خروج باشد. اگر هم اهل ریسک هستید میتواند به منزلهاین می

اند و ترتیب خطوط ها آمدهها زیر میانگینبینید که کندلسیگنال معکوس رخ بدهد. کمی جلوتر می
ی اشباع خرید باشد، ر این نقطه استوکاستیک در نمودار یک ساعته در ناحیههم صحیح است. اگر د

 .توانید از سهم خارج شویدمی

 جمع بندی

ها دارد. یکی از انواع اندیکاتورهای میانگین متحرک است که یک تفاوت مهم با آن EMA اندیکاتور
. همین مسئله باعث دهدتر واکنش میمیانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات قیمت سریع

شود این اندیکاتور سرعت بیشتری داشته باشد و نقاط ورود را به خوبی سیگنال کند. البته این می
های اشتباه زیادی آید. چرا که ممکن است سیگنالمسئله عیب این اندیکاتور هم به حساب می

نین اندیکاتورهای دیگری چگر شود. به کمک این اندیکاتور و همصادر کند و منجر به زیان معامله
های هایی با احتمال موفقیت باال دریافت کنیم. استراتژیتوانیم سیگنالمی RSI مثل مکدی و

سازی هستند که شما با معامالتی فراوانی در ترکیب با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی قابل پیاده
ربرد مهم این اندیکاتور در شناسایی روند ها استفاده کنید. کاتوانید از آنتوجه به دیدگاه خودتان می

 .چنین استفاده از آن به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استو هم
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 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 میانگین متحرک نمایی چیست؟

دهد های اخیر وزن بیشتری اختصاص مییکی از اندیکاتورهای میانگین متحرک است که به قیمت
 .تر هستندیش مهمهای آخر براو داده

 های خودش چیست؟خانوادهبا سایر هم EMA تفاوت اندیکاتور

تر به قیمت هایی سریعتواند واکنشکند. پس میاین اندیکاتور نزدیک به نمودار قیمت حرکت می
 .داشته باشد

 چیست؟ EMA مزایا و معایب اندیکاتور

های متحرک است. اما همین سایر میانگینتر از ترین مزیت این اندیکاتور این است که سریعمهم
 .شود که بعضا اشتباه هم هستندهای متعددی میمسئله باعث صدور سیگنال

 چیست؟ EMA کاربرد اندیکاتور

توانیم از آن به عنوان ترین کاربرد آن شناسایی روند است. کاربرد دیگرش هم این است که میمهم
 .کنیم سطوح حمایت و مقاومت داینامیک استفاده

 شود؟چطور انجام می EMA سیگنال گیری با اندیکاتور

های مختلف و به صورت همزمان استفاده کنیم و از را با دوره EMA توانیم چند اندیکاتورمعموال می
چنین این اندیکاتور در ترکیب ها سیگنال بگیریم که در این مقاله آن را آموزش دادیم. همتقاطع آن

 .تواند به خوبی سیگنال بدهو استوکاستیک هم می RSIثل مکدی، با سایر ابزارها م

 کدام هستند؟ ema انواع دیگر اندیکاتور

 EMA که از TEMA گانه یاو میانگین متحرک نمایی سه DEMA میانگین متحرک نمایی دوگانه یا
 .تر هستندسریع

 

 

 

 

 

 گذاری و استفاده از آن با ذکر منبع مانعی ندارد.است. اشتراک( https://akhbarbourse.com) اخبار بورساین مقاله آموزشی کاری از گروه تولید محتوای 

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/
https://akhbarbourse.com/

