
 

 

                       

یا جریان پول چایکین؛ ابزاری برای  CMF اندیکاتور
 رصد جریان پول

کنند، گران تکنیکال در تحلیل سهام به آن توجه میترین مسائلی که تحلیلیکی از مهم

تواند مثبت یا منفی باشد و از کاهش یا افزایش قیمت جریان پول است. جریان پول می

اند که یکی از رای رصد و پیگیری جریان پول طراحی شدهسهم خبر بدهد. ابزارهای زیادی ب

تواند فشار خرید یا جریان پول چایکین نام دارد. اسیالتور چایکین می CMF ها اندیکاتورآن

به  اخبار بورس گیری حجم جریان پول تعیین کند. این مقاله ازو فروش را با توجه به اندازه

و توضیح محاسبات و فرمول آن اختصاص دارد که  CMF آموزش سیگنال گیری از اندیکاتور

 .ی آن بیشتر با این ابزار کاربردی آشنا شویدتوانید با مطالعهمی
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 چیست؟ CMF اندیکاتور

Mark ) چایکین مارک فردی به نام CMF .اول از همه برویم سراغ تاریخچه و سازوکار اندیکاتور
Chaikin). این اندیکاتور را ابداع کرد و نامش را روی اختراعش گذاشت. CMF مخفف   

lowF oneyM haikinC شود جریان پول چایکین. ابزاری است که چایکین آن را طراحی است که می
گران کمک کرد تا بر اساس آن بتوانیم ردپای جریان پول را دنبال کنیم. این اندیکاتور به معامله

ی زمانی مشخصی محاسبه کنند. اما اهمیت ن پول را در یک سهم در طی بازهکند میزان جریامی
تواند میزان استقبال خریداران و فروشندگان را از سهم این مسئله در چیست؟ حجم جریان پول می

 .ترین فاکتورهای بازارهای مالی استکه یکی از مهم تقاضا و عرضه نشان بدهد. یعنی همان
کنیم مربوط به همین عرضه و تقاضا هستند. مثال وقتی هایی که دریافت میخیلی از سیگنال

تواند توانیم بفهمیم که بازار چقدر میدهیم که فشار خرید یا فروش در سهم باالست، میتشخیص می
گیرند اثر گران میهایی که تحلیلتواند روی تصمیمن استقبال کند. این مسئله میاز سهام مدنظرما

 .بگذارد

 CMF  اندیکاتورتفسیر 

 اندیکاتور جریان پول چایکین یا همان اسیالتور CMF کند. آنچه نوسان می -۱+ و ۱ی بین دو بازه
ی وقتی جریان پول در شود، تغییر در جریان پول است. یعنکه باعث تغییر این اندیکاتور می

تواند با گر هم میرود. تحلیلکند، اندیکاتور نیز به همان نسبت باال یا پایین میسهمی تغییر می
 .های اندیکاتور، از این مسئله باخبر شودنگاه کردن به واکنش

 ۲۰فرض آن روی های مختلف استفاده کنیم. اما تنظیمات پیشتوانیم در دورهاز این اسیالتور می 
یا  A/D اندیکاتور است. جالب است بدانید که در دل این اندیکاتور، ابزار دیگری به اسم ۲۱یا 

 اندیکاتور تراکم توزیع قرار دارد. منتهی به جای آنکه از قیمت پایانی در محاسباتش استفاده کند، از
  . جلوتر صحبت خواهیم کرد CMF و کاربرد آن در اسیالتور A/D برد. در مورد خطبهره می مکدی

  در این اندیکاتور خط صفر، خط مرکزی است. وقتی روندمان نزولی است و اندیکاتور به نواحی
شویم. به همین ترتیب اگر روندمان صعودی کند، از فشار فروش مطلع میزیر صفر حرکت می

ها باخبر باشد و اندیکاتور در نواحی باالی صفر قرار بگیرد، از فشار فروش و افزایش قیمت
 .یمشومی

 شویم. اما وقتی روند سهم صعودی است و اندیکاتور هم مثبت است، از قدرت روند باخبر می
فهمیم که روند تضعیف شده است. در روندهای اگر در روند صعودی اندیکاتور منفی باشد، می

شویم. دیگر مشخص است شود، از تضعیف روند خبردار مینزولی هم وقتی اندیکاتور مثبت می
 .هم روند و هم اندیکاتور هر دو نزولی هستند، با یک روند نزولی قوی طرف هستیمکه وقتی 
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 (CMF)  چایکین اندیکاتورفرمول محاسبه 
کند که بهتر ساختار آن را درک یا سایر اندیکاتورها به ما کمک می CMF یادگیری فرمول اندیکاتور

 :ین بیندازیم. تصویر زیر را ببینیدکنیم. به همین خاطر بهتر است نگاهی به فرمول اسیالتور چایک

 

 :اند ازدر این فرمول متغیرها عبارت

 N: ضریب جریان نقدینگی 
 Close: قیمت بسته شدن 
 Low: قیمت پایین 
 High: قیمت باال 
 M: حجم جریان نقدینگی 
 ADL: خط تراکم/توزیع 
 CO: اسیالتور جریان پول چایکین 

 .ی این اندیکاتور باید چند گام زیر را طی کنیداما برای محاسبه

ه شکل زیر عمل را محاسبه کنید. برای این کار الزم است که ب N اول با توجه به فرمول میزان .1
 :کنید
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به دست  )M (را در حجم ضرب کنید تا حجم جریان نقدینگی N ی بعد الزم استدر مرحله .2

 .آید
را با هم جمع کنید تا بتوانید بر اساس آن  ی قبلیی فعلی و دورهدوره M در این مرحله باید .3

 .را مطابق فرمول ترسیم کنید ADL خط
توانید ای را محاسبه کنید. به این ترتیب میدوره ۱۰سه و  نمایی متحرک میانگین اختالف بین .4

 .را محاسبه کنید CMF اسیالتور

 ساختار اسیالتور چایکین

ترین کاربرد اسیالتور جریان پول چایکین است که بیشتر ی سهم مهمبینی جریان قیمت آیندهپیش
بینی کنیم به خواهیم بازار را پیششناسند. اگر میگران این اندیکاتور را به این قابلیت میمعامله

گران برای به دست آوردن این اطالعات ملهمنبع اصلی معا CMF اطالعاتی نیاز داریم. ابزارهایی مثل
تواند راهنمای خوبی برای گران معتقدند که توجه به تغیرات الگوهای قیمتی میهستند. تحلیل

بازار را  مومنتوم تواند جهتمی CMF ی بازار باشد. به جز این موارد، اندیکاتورتشخیص جهت آینده
 .نیز به ما بگوید

 .حاال برای اینکه بهتر با این اندیکاتور آشنا شویم باید حاالت مختلف بازار را در نظر بگیریم

توانند خریداران بیشتر از فروشندگان هستند. در چنین شرایطی معلوم است که فروشندگان می .1
افتد افزایش قیمت سهام االتر هم بفروشند. در نتیجه اتفاقی که میهای خود را با قیمتی بدارایی
 .است

گیریم. اگر تعداد فروشندگان بیشتر باشد چه اتفاقی حاال برعکس این شرایط را هم در نظر می .2
کند. چون تعداد خریداران کم است و این فروشندگان هستند افتد؟ اینجا دیگر قضیه فرق میمی

تری را به خریداران ارائه کنند تا بتوانند کم کردن قیمت، پیشنهادات جذاب شوند باکه مجبور می
 .شودشان را بفروشند. پس در این حالت، قیمت سهم کم میسهم

اما یک حالت سوم هم وجود دارد که در آن تعداد خریداران و فروشندگان برابر است و شاهد  .3
 CMF حالت متعادل به کمک اندیکاتورهای قیمتی نخواهیم بود. این چنین افزایش یا کاهش

 .قابل شناسایی است

ی باال ثبت شوند، های پایانی در محدودهی جریان پول چایکین این است که هرچه قیمتفلسفه
ترین ها نزدیک به پاییننشان از تراکم بیشتر پول دارند. در سمت مقابل بسته شدن قیمت

 .پول دارد ی قیمت، نشان از توزیع بیشتر جریانمحدوده

 نقدینگی جریان ضریب = شدن([ بسته قیمت – پایین )قیمت – باال( قیمت – شدن بسته ])قیمت ÷ باال( قیمت – پایین )قیمت
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 های معامالتیاندیکاتور چایکین در سامانه

ها در بعضی از آن CMF ی معامالتی مهم که اندیکاتورزنیم به چند سامانهدر این بخش، سری می
فرض وجود دارد ولی در بعضی دیگر نه. پس باید آن را دانلود و سپس روی نمودار به طور پیش

از متاتریدر استفاده کنید، الزم است که اول اندیکاتور چایکین خواهید سهم اعمال کنیم.مثال اگر می
 .ی معامالتی خودتان اضافه کنیدرا دانلود کنید. سپس آن را به سامانه

 

، CMF تر است. کافی است از قسمت اندیکاتورها، با تایپ کردن عبارتدر تریدینگ ویو کارمان راحت
مان اضافه کنیم. تصویر زیر این مسئله را بهتر نشان اندیکاتور جریان پول چایکین را به چارت

 .است CMF بینید که همان خط اندیکاتوری پایینی خط سبز رنگی میدهد. در پنجرهمی

 

چین مشخص است همان خط صفر است که واکنش اسیالتور چایکین به خطی که به صورت نقطه
فرض ی پیشهای معامالتی مختلفی منتهی شود. برای تغییر دورهتواند به تولید سیگنالاین خط می
 .تان را وارد کنیدها، عدد دلخواهتوانید در قسمت تنظیمات و در بخش ورودیاندیکاتور می

 دانلود اندیکاتور جریان پول چایکین برای متاتریدر ۴
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نحوه » توانید به سربرگ دوم یعنیی نمایش و رنگ خط اندیکاتور هم میبرای تغییر در نحوه
 .مراجعه کنید« نمایش
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توانید رنگ و سایر )صفر( در این اندیکاتور وجود دارند که می Zero )رسم( و Money Flow دو خط
ی دقت به تعداد ممیزها بعد از رقم اعشار مربوط است. سایر های آن را تغییر دهید. گزینهویژگی
های این صفحه نیز قابل تغییر هستند ولی نیازی به توضیح بیشتر نیست. چرا که در عملکرد گزینه

 .گیرنداندیکاتور نقشی ندارند و فقط فاکتورهای ظاهری را در بر می

   CMF یری از اندیکاتور اندیکاتورسیگنال گ

ترین بخش آموزش اندیکاتور جریان پول چایکین است یاد توان گفت مهمدر این بخش که می
چطور سیگنال بگیریم. چهار روش عمده برای سیگنال گرفتن وجود دارد که  CMF گیریم که ازمی

 :اند ازعبارت

 واگرایی 
 و سطوح تکنیکال روند خط شکست 
 توجه به فشار خرید و فروش 
 تقاطع 

الی هم برای فهم دهیم و هر کجا که الزم بود مثهر کدام از این چهار مورد را در ادامه توضیح می
 .کنیمبیشتر مطلب ارائه می

 واگرایی

شود که در آن جهت نمودار قیمت و جهت اندیکاتور با هم متفاوت واگرایی به شرایطی گفته می
شود و می خرید اشباع یهایی باالتر در محدودهباعث ایجاد سقف اکشن پرایس است. وقتی که

توان از یک واگرایی نزولی باخبر شد. این واگرایی یک روندی نزولی را نشان دهد، می CMF اسیالتور
 .کندسیگنال فروش صادر می

تر هایی پایینی اشباع فروش تحرکات قیمتی موجب ایجاد کفدر سمت مقابل وقتی که در محدوده
دهد باشیم، یک واگرایی صعودی رخ می  هایی باالترشاهد ایجاد کف CMF شود ولی در اندیکاتور

 .شودو سیگنال خرید صادر می

بینید که در نمودار قیمت سقف قیمت دهد. میای از این واگرایی را نشان بتواند نمونهتصویر زیر می
 .جدید باالتر از سقف قبلی است ولی در اندیکاتور شرایط برعکس است
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 تکنیکال سطوحشکست خط روند و 

گر بیاید. این تواند در تایید جهت شکست قیمت به کمک معاملهاسیالتور جریان پول چایکین می
انجام بدهیم. مثال اگر خط  مقاومت و حمایت توانیم با استفاده از خط روند یا سطوحکار را می

 روند یا مقاومت به سمت باال بشکند نباید سریع وارد عمل بشویم. بلکه باید منتظر تایید اندیکاتور
CMF فهمیم که شرایط از دید اندیکاتور هم هم بمانیم. وقتی اندیکاتور مقدار مثبتی داشته باشد می

کننده باشد. در تصویر زیر ببینید که چطور مقاومت این بخش کمک تواند درمعتبر است. یک مثال می
 .شکسته است و با مثبت شدن جریان پول چایکین سهم رشد کرده است
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بینید که خط صفر رو به باال شکسته است. این در در قسمتی که با دایره مشخص شده است، می
تواند از یک روند صعودی تر هم مقاومت نزولی شکسته بود. این شرایط میحالی است که کمی قبل

 .بینید همین اتفاق هم افتاده استخبر بدهد که می

 و فروش خریدتوجه به فشار 

برای تایید تداوم روند دانست. زمانی که در روند صعودی   توان معیاریفشار خرید و فروش را می
تواند گر می، تحلیل(CMF یعنی مقادیر مثبت اندیکاتور) فشار خرید به صورت مستمر حفظ شود

یب در روندهای نزولی استمرار این مسئله را به عنوان افزایش قیمت در نظر بگیرد. به همین ترت
توانید ببینید قرار گرفتن اندیکاتور دهد. در تصویر باال هم میها خبر میفشار فروش از کاهش قیمت

 .اش، مهر تاییدی است بر استمرار روند صعودیی باالیی محدودهدر نیمه

 

 

یکاتور نشان از اشباع فروش دارد و وقتی که خط اند -۱نزدیک شدن اندیکاتور به خط 
 .افتد+ نزدیک است، اشباع خرید اتفاق می۱به 
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 تقاطع

از خط صفر عبور کند. این امر  CMF افتد که خط اسیالتورکراس یا تقاطع در شرایطی اتفاق می
گر بازگشت روند باشد. اگر خط صفر از پایین به سمت باال قطع شود، سیگنال صعودی تواند نشانمی

یمت را به دنبال دارد. اما قطع خط صفر از باال به پایین با کاهش قیمت کند که افزایش قرا صادر می
 .همراه خواهد بود. نگاهی به تصویر زیر بیندازید

 

ها باید دهد. البته در تمام این روشفلش آبی رنگ خط روند را پس از کراس صعودی نشان می
هم  CMFیک مسئله را همیشه به خاطر داشته باشیم. مثل دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، 

مدت اتفاق بیفتد کند. خیلی از مواقع ممکن است یک تقاطع کوتاههای نادرستی صادر میسیگنال
ولی این مسئله با هیچ تغییر روندی همراه نباشد. استفاده از ابزارهای دیگر در کنار مسائلی مثل 

تواند در فیلتر ی متفاوت به جای خط صفر میی سهم یا استفاده از یک محدودهبررسی تاریخچه
+ ۱توانیم به جای ا هم میر -۰.۵+ و ۰.۵های اشتباه اثرگذار باشد. به جز این خطوط کردن سیگنال

 .در نظر بگیریم و بر این اساس سیگنال دریافت کنیم -۱و 
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 چایکین اسیالتورمحدودیت های 

هایی همراه است. هنگام جریان پول چایکین هم مثل خیلی از اندیکاتورهای دیگر با محدودیت
از فاکتوری به اسم ضریب جریان پول حرف زدیم. یکی از  CMF آموزش فرمول محاسبه اندیکاتور

ها را در ی معامالت دورهگردد که تغییر محدودههای این اسیالتور به همین ضریب برمیمحدودیت
افتد یا ممکن است سهم به هر گیرد. مثال وقتی که روی نمودار شکاف قیمت اتفاق میر نمینظ

 .ای داشت باشد، اندیکاتور توجهی به این مسائل ندارددلیلی وقفه

داریم.  قیمت گپ ای که در نمودار قیمت مشخص است، یکنگاهی به تصویر زیر بیندازید. در دایره
 .ی متناظر آن در اندیکاتور، این گپ وجود نداردولی در نقطه

 

 

 (CMF)  آموزش معامله با اندیکاتور جریان پول چایکین

ها معامله توانیم با آنای که در مورد اندیکاتورها وجود دارد این است که چطور میترین مسئلهمهم
کنیم. کنیم. از جریان پول چایکین برای شناسایی مومنتوم اصلی در جریان تراکم/ انباشت استفاده می

ها را در این آن توان بر همین اساس طراحی کرد که یکی ازچند استراتژی معامالتی مختلف را می
دهیم. به کمک این استراتژی قادر خواهید بود نقاط ورود و خروج را در یک بخش آموزش می

 .معامله به خوبی شناسایی کنید
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مان به خط صفر اندیکاتور معطوف است. اگر اندیکاتور خط صفر را به سمت در این استراتژی توجه

 پول ی انباشتتواند به منزلهاین اتفاق می باال قطع کند، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
توانیم معامله کنیم. برای باشد که خبر خوبی است. اما تنها بر اساس همین مسئله نمی هوشمند

بمانیم. در این مرحله مهم است که قیمت به آرامی به زیر خط  پولبک مان باید منتظرتایید سیگنال
ی ی فعلی باالتر از درهای باشد که در نمودار قیمت هم درهصفر حرکت کند. وقوع پولبک باید به گونه

افزایش قیمت دارد. در این مرحله  چنان تمایل بهدهد که سهم همقبلی باشد. این مسئله نشان می
 .شودانباشت پول هوشمند تایید می

وقتی اندیکاتور به باالی خط صفر برگردد باید خودمان را برای ورود به سهم آماده کنیم. تاحاال 
ایم که پول هوشمند وارد سهم شده است و انباشت پول هم اتفاق افتاده است. تنها چیزی فهمیده

زمان با آن یک کندل سبز هم در همان زداریم، کراس صعودی خط صفر است که همکه االن به آن نیا
هم بهترین کار این است که حد ضرر را زیر آخرین  ضرر حد شود. برای تعیین جایگاهنقطه بسته می

 .م سراغ یک مثال تا این مراحل را روی تصویر بهتر ببینیمی قبلی قرار دهید. برویدره

 مثال

 .تصویر زیر را در نظر بگیرید تا مراحل را با هم دنبال کنیم

 

ی اول است که طی آن اندیکاتور به فلش آبی رنگ اولی در پایین تصویر نگاه کنید. این همان مرحله
بک بمانیم که در فلش دوم خط صفر را به سمت باال شکسته است. بعد از این باید منتظر پول
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بینید که اندیکاتور به آرامی و در چندین گام دوباره به خط صفر برگشته و آن را مشخص است. می

مان به نمودار قیمت هم باشد. چرا که باید به سمت پایین شکسته است. در این نقطه باید حواس
تر گر برعکس باشد و کف دوم پاییندقت کنیم کف دوم از کف تشکیل شده در گام قبلی باالتر باشد. ا

 .باشد، احتمال ریزش سهم زیاد است و استراتژی دیگر معتبر نخواهد بود

بعد از تکمیل پولبک باید منتظر بمانیم که دوباره اندیکاتور خط صفر را به سمت باال بشکند. خط 
ار قیمت هم بینید، همان کراس بعد از پولبک است و روی نمودسبز عمودی که روی تصویر می

شاهد بسته شدن یک کندل سبز در این نقطه هستیم. تنها کاری که باید بکنیم این است که در 
 .زمان بسته شدن این کندل، وارد سهم شویم

 .در خصوص حد ضرر هم توضیح دادیم. تصویر زیر را ببینید تا بهتر متوجه جایگاه حد ضرر شوید

 

ی قیمت قبل از کراس صعودی است که روی تصویر با فلش قرمز حد ضرر در اینجا زیر اخرین دره
مشخص شده است. آنچه دیدید مثالی بود از آموزش یک استراتژی معامالتی کاربردی با استفاده 

 .و تشخیص انباشت پول در سهم CMF از اندیکاتور
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 چیست؟ MFI با CMF تفاوت اندیکاتور

هایی دارد که ممکن است برخی از افراد را به اشتباه بیندازد. شباهت CMF با اندیکاتور MFI اندیکاتور
ک این دو اندیکاتور این است که از هر دو برای رصد اما این دو ابزار با هم فرق دارند. تنها اشترا

ها با هم تفاوت شود. این مسئله در حالی است که مبنای محاسباتی آنفاده میجریان پول است
بدانیم. به لحاظ شباهت  RSI توانیم مشابهرا می MFI است ولی MACD شبیه اندیکاتور CMF .دارد

 .رسدتر به نظر میمنطقی بندیساختاری، این دسته
طور که در مکدی نیز چنین است. شود. هماناز دو میانگین متحرک نمایی استفاده می CMF در

و سه روزه روند را مشخص کند. اما در  ۱۰تواند با تکیه بر دو میانگین یعنی این اندیکاتور می
شود. نگاهی به دو تصویر ستفاده میاز حجم برای تعیین باال یا پایین بودن مومنتوم ا MFI اندیکاتور

دهد. در ی زمانی یکسان نشان میپایین بیندازید. این دو تصویر نمودار یک سهم را در یک بازه
 .استفاده شده است MFI و در دومی از CMF اولی از

 

توانید ببیند که در نواحی که با رنگ نارنجی و در کادرهای مستطیل مشخص شده در این نمودار می
دهد که با است سهم تمایل به حرکت به سمت پایین دارد. این امر جریان پول منفی را نشان می

اما در سایر نواحی روند صعودی را داریم. حرکت جریان پول چایکین به زیر خط صفر همراه است. 
 .نشان از اشباع خرید و فروش دارد -۰.۲یا پایین  ۰.۲حرکت شاخص به باالی 
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باقی  ۸۰و  ۲۰گونه اشباعی نشان داده نشده است. چرا که خط اندیکاتور بین اما در نمودار دوم هیچ
در برخی نقاط شاهد اشباع خرید یا فروش  CMF که در همین سهم از دیدمانده است. در حالی

ئله به تفاوت در شود. دلیل این مسهای متفاوت میبودیم. این اتفاق منجر به صدور سیگنال
ها را تواند به خوبی تفاوت آنی این دو تصویر میگردد. مقایسهمحاسبات این دو اندیکاتور برمی

 .نشان بدهد

 جمع بندی

ی سهم را تواند روند آیندهبا شناسایی حجم جریان پول می CMF اندیکاتور جریان پول چایکین
ی خط نوسان دارد و خط صفر در آن به منزله -۱+ و ۱ی بینی کند. این اندیکاتور بین دو بازهپیش

ان پول کند. وقتی که اسیالتور جریمعیار است. با تغییر جریان پول، خط اندیکاتور هم تغییر می
فهمیم روندمان نزولی است. منتهی ممکن است این ی خط صفر است میچایکین زیر محدوده

وضعیت موقتی باشد و اندیکاتور به زودی به باالی خط صفر برگردد. در مواقعی هم که اندیکاتور 
اش، نشان ی باالییباالی خط صفر است روندمان صعودی است. نزدیک شدن اندیکاتور به محدوده

چنین وقتی اندیکاتور به از اشباع خرید دارد که با صدور سیگنال فروش همراه است. هم
شویم که سیگنال خرید را هم صادر شود، از اشباع فروش مطلع می( نزدیک می-۱اش )پایینکران
 .کندمی
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 با پاسخ های کوتاه متداولسواالت 

 ؟چیست چایکین پول جریان اسیالتور

های خرید و تواند سیگنالمالتی است که با دنبال کردن جریان پول در سهام مییکی از ابزارهای معا
تواند با توجه به عرضه و تقاضا و ورود و خروج جریان نقدینگی می CMF فروش صادر کند. اندیکاتور

 .در کنار اندیکاتورهایی مثل مکدی مورداستفاده قرار بگیرد

 ؟دکر معامله CMF اندیکاتور با توانمی چطور

پذیر است. از طریق تقاطع خط صفر، توجه به استمرار فشار خرید و به چهار روش این کار امکان
 .فروش، واگرایی و شکست سطوح حمایت و مقاومت و خط روند

 ؟چیست چایکین پول جریان کاربرد

تراکم شود. این کار با شناسایی انباشت و از این ابزار در تعیین روند و جهت مومنتوم استفاده می
 .شودپول انجام می

 ؟چیست چایکین پول جریان کار اساس

زمانی که خط اندیکاتور در نواحی باالتر از صفر قرار گیرد، در روندهای صعودی شاهد انباشت پول 
توان از افت قیمت و ی زیر صفر، میهستیم. اما در روندهای نزولی با حرکت اندیکاتور به محدوده

 .دتراکم جریان پول مطلع ش

 ؟دارد هاییمحدودیت چه چایکین پول جریان اسیالتور

 .ها را منعکس کندتواند آنهای قیمتی ندارد و نمیاین اندیکاتور توجهی به گپ

 ؟چیست در MFI با CMF اندیکاتور تفاوت

شان با هم فرق دارد ی محاسباتپردازند. اما نحوهاین دو اندیکاتور هر دو به رصد جریان پول می
روند به کمک دو میانگین متحرک  CMF شود. درهای متفاوت منجر مینهایت به سیگنال که در

 .به حجم هم توجه دارد MFI شود امانمایی مشخص می

 

 

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