
 

 

                       

توان آن را واگرایی مخفی چیست و چطور یم
 تشخیص داد؟

را … کنند تا مسائلی مثل تغییر روند، نقاط اشباع و گران از اندیکاتورها استفاده میتحلیل

اندازد گران نابلد را به دام میافتد که معاملهبه راحتی شناسایی کنند. اما گاهی اتفاقاتی می

دهد. برخی از مواقع هم سهم یک روند مشخص دارد ولی در اندیکاتور، و فریب می

بینیم. یعنی ممکن است سهم صعودی باشد ولی اندیکاتور روندی نزولی را می برعکس آن

شناسند که انواع مختلفی داشته باشد. این مسئله را در تحلیل تکنیکال با نام واگرایی می

ی و انواع آن شامل واگرایی مثبت و به آموزش واگرایی مخف اخبار بورس دارد. این مقاله از

فهمید که واگرایی ی این مقاله میمنفی یا صعودی و نزولی اختصاص دارد. با مطالعه

 .توان از آن سیگنال گرفتمخفی نشانه چیست و چطور می
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 واگرایی مخفی چیست؟

و چه معنایی دارد. در همان چیست  واگرایی برای آشنایی با واگرایی مخفی بهتر است اول ببینیم
کنند خطوط ابتدایی گفتیم که وقتی نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور در دو جهت مخالف حرکت می

شویم. اگر کسی با اندیکاتورها آشنایی زیادی نداشته باشد، با ای به نام واگرایی مواجه میبا پدیده
د که کدام جهت درست است؟ آیا جهتی آیی واگرایی احتماال این سوال برایش پیش میمشاهده

بینیم اعتماد دهد جهت اصلی است یا باید به روندی که در اندیکاتور میکه نمودار قیمت نشان می
 .کنیم؟ جواب این سوال را پس از آموزش واگرایی مخفی و معمولی پیدا خواهید کرد

 
 
 

حاال برگردیم به سوال اصلی که واگرایی مخفی چیست. اصل ماجرا فرقی ندارد. در این نوع از 
کنند. وقتی توانیم ببینیم که اندیکاتور و نمودار قیمت در دو جهت متفاوت حرکت میواگرایی هم می

های نمودار قیمت بخواهیم واگرایی مخفی را در روندهای صعودی تشخیص بدهیم، باید به کف
ها باشد. هر کجا دیدیم که مثال در مان دنبال سقفتوجه کنیم. در روندهای نزولی هم باید چشم

روندی صعودی کف جدید نسبت به کف قبلی در جایگاه باالتری تشکیل شده است ولی در اندیکاتور 
 .فهمیم که واگرایی مخفی اتفاق افتاده استشود، میتر تشکیل میکف جدید پایین

 

 مخفی و معمولی واگراییانواع 

توضیحاتی که در ابتدا ارائه کردیم خیلی کلی بودند. برای درک بهتر مفهوم واگرایی بهتر است نگاهی 
توان در ها بیندازیم. قبل از آن این را بدانید که انواع واگرایی مخفی و معمولی را میبه الگوهای آن

 :بندی کرددو گروه زیر دسته

 مثبت (Bullish) یا صعودی 
 منفی (Bearish) نزولی یا 

های نمودار قیمت دقت کرد. ولی برای تشخیص واگرایی مخفی در روندهای صعودی باید به کف
 .های نمودار قیمت اهمیت دارنددر روندهای نزولی، سقف

 .شودمی روند تغییر باعث آن وقوع که است بازگشتی الگوهای مانند معمولی واگرایی
 

 .شودمی روند یادامه باعث که دارد دهنده ادامه الگوهای مثل نقشی مولیمع واگرایی
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اندازیم. با انجام این کار حاال نگاهی به نمودار و الگوهای تصویری واگرایی مخفی و معمولی می

 :تر خواهد شد. تصویر زیر را ببینیدمان راحتتشخیص واگرایی برای

 

در سمت چپ واگرایی معمولی را داریم و در سمت راست واگرایی مخفی که هر کدام در دو گروه 
ر گروه هم دو نمودار دارد. نمودارهای باالیی نمودار قیمت را اند. هصعودی و نزولی مشخص شده

گر اندیکاتور هستند. اول برویم سراغ واگرایی معمولی که های پایینی نشاندهند و نمودارنشان می
 .البته هدف بحث ما نیست ولی بهتر است مروری بر آن داشته باشیم

 واگرایی معمولی مثبت )صعودی( و منفی )نزولی(

 مثبت معمولی اییواگر +)RD(: در سمت چپ تصویر دو واگرایی معمولی مثبت یا Bullish  و
طور که در تصویر هم مشخص است، در واگرایی معمولی بینید. همانرا می Bearish منفی یا

های جدید در نمودار مثبت روندمان نزولی است ولی اندیکاتور روندی صعودی دارد. یعنی کف
شود. شوند ولی در اندیکاتور کف جدید باالتر از کف قبلی ظاهر میل میتر تشکیقیمت پایین

دهد. وقتی چنین اتفاقی بیفتد، سیگنال تغییر همین اختالف جهت حرکت، واگرایی را نشان می
 .فهمیم که احتمال دارد یک روند صعودی آغاز شودشود. یعنی میروند صادر می

 منفی معمولی واگرایی )-RD(: این واگرایی برعکس+ RD  است. یعنی در روندهای صعودی باید
شود هایی که در نمودار قیمت ایجاد میبه دنبال این پدیده بگردیم. در این شرایط باید به سقف

های جدید های جدید باید باالتر از سقف قبلی باشند. اما در اندیکاتور سقفدقت کنیم. سقف
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توانیم بفهمیم که احتمال ی چنین حرکاتی، میز هم با مشاهدهتر از سقف قبلی هستند. باپایین

 .معکوس شدن روند زیاد است

 واگرایی مخفی مثبت )صعودی( و منفی )نزولی(

 مثبت مخفی واگرایی +)HD(:  دوباره الزم است که تصویر باال نگاه کنید تا توضیح بدهیم که
مخفی مثبت در روند صعودی  شرایط تشکیل واگرایی مخفی مثبت و منفی چیست. واگرایی

شد آن را پیدا کرد. شود. درست برخالف واگرایی معمولی مثبت که در روند نزولی میظاهر می
های جدید باالتر از کف قبلی هستند، ولی در اندیکاتور بینیم که کفوقتی در نمودار قیمت می

یی مخفی مثبت رخ داده فهمیم که واگراشوند میتر تشکیل میهای جدید در نقاطی پایینکف
 .اش ادامه بدهددهیم که روند به حرکت قبلیی این حرکت، احتمال میاست. با مشاهده

 منفی مخفی واگرایی )-HD(: افتد که روندمان نزولی است. این واگرایی در شرایطی اتفاق می
ف جدید باالتر بینیم ولی در اندیکاتور سقتر از سقف قبلی در نمودار قیمت میوقتی سقفی پایین

فهمیم که با واگرایی مخفی منفی طرف هستیم. باز هم شود میهای قبلی تشکیل میاز سقف
چنان نزولی جا نزولی است و انتظار داریم همی روند باشیم؛ روندی که در اینباید منتظر ادامه

 .بماند
دهند. با روند فعلی خبر میی ها اشاره شد، از ادامههر دو مورد از انواع واگرایی مخفی که به آن

های معامالتی مختلفی بگیریم و برای تایید اعتبار نیز از توانیم سیگنالشناسایی این مسئله می
 .استفاده کنیم RSI  یا مکدی اندیکاتورهایی مثل

 انواع واگرایی های مخفی و معمولی جدول مقایسه

 :کند که بفهمیم تفاوت واگرایی مخفی و معمولی چیستجدول زیر بهتر کمک می

 انواع مقایسه
 واگرایی

 معمولی واگرایی
 مثبت

 منفی مخفی واگرایی مثبت مخفی واگرایی منفی معمولی واگرایی

 وقوع هنگام روند
 واگرایی

 نزولی صعودی صعودی نزولی

 نمودار وضعیت
 قیمت

کف جدید 
تر از کف پایین

 قبلی

سقف جدید باالتر از سقف 
 قبلی

کف جدید باالتر از کف 
 قبلی

تر از سقف جدید پایین
 سقف قبلی

 اندیکاتور وضعیت
کف جدید باالتر 

 از کف قبلی
تر از سقف جدید پایین
 سقف قبلی

تر از کف جدید پایین
 کف قبلی

سقف جدید باالتر از سقف 
 قبلی
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 وقوع از پس روند

 واگرایی
 نزولی صعودی نزولی صعودی

 مخفی با اندیکاتورها واگراییتشخیص  

آید این است که ارتباط بین اندیکاتورها و واگرایی مخفی چیست. یا به عبارت سوالی که پیش می
توانیم استفاده کنیم. دیگر، برای تشخیص واگرایی معمولی یا مخفی از کدام اندیکاتورها بیشتر می

هایی که هر لبرای پاسخ به این سوال قصد داریم چهار اندیکاتور مهم را بررسی کنیم و ببینیم سیگنا
 :کنند به چه صورت است. این چهار اندیکاتور عبارت اند ازکدام ارائه می

 RSI 
 MCD 
 OBV 
 Stochastic 

توانیم ی اندیکاتورها نمیفقط این را بدانید که معرفی این چهار اندیکاتور به آن معنا نیست که از بقیه
تر هستند تر و کاربردیمعروف برای تشخیص واگرایی استفاده کنیم. بلکه این چهار اندیکاتور از بقیه

 .گیرندها سیگنال میگران بیشتر با آنو تحلیل

  RSI در مخفیواگرایی 

چیست.  RSI کنیم تا ببینیم شرایط الزم برای تشخیص واگرایی مخفی باشروع می RSI اول از همه با
 اشباع دانید که از این ابزار برای شناسایی نقاطاگر با این اندیکاتور آشنایی داشته باشید احتماال می

گیرد از اشباع خرید خبر قرار می ۷۰شود. وقتی اندیکاتور در نواحی باالی استفاده می فروش و خرید
 .فهمیم که بازار از فروش اشباع شده استکند میحرکت می ۳۰دهد و وقتی در سطوح زیر می

ن است اندیکاتور سیگنال اشباع آید و آن این است که ممکی مهم پیش میاین وسط یک مسئله
ی اشباع چنان به رشد خود ادامه بدهد و در ناحیهخرید صادر کند، اما بازار صعودی باشد و سهم هم

خورد. یعنی جایی بماند. برعکس این مسئله در روندهای نزولی و سیگنال اشباع فروش به چشم می
چنان شاهد فروش سهام خواهیم ، همکه بازار در حال افت است و علیرغم اشباع شدن از فروش

 .بود. پس بهتر است از ابزاری معتبر در این موارد استفاده کنیم

، اول از همه الزم است که در تنظیمات این اندیکاتور تغییراتی RSI برای تشخیص واگرایی مخفی در
 .بردارید زمینه راهای حد باال و حد پایین و رنگ پسانجام بدهیم. بهتر است که تیک گزینه
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ل اندیکاتور را ببینیم و نمودارمان بیهوده شلوغ نباشد. دهیم تا فقط خط سیگنااین کار را انجام می
 .توانیم واگرایی را تشخیص بدهیمتر میطور راحتاین

 مثال

مشخص کنیم. در  RSI رویم تا یک واگرایی مخفی را به کمک اندیکاتوربه سراغ بورس ایران می
 .اتفاق افتاده است حپارسا بینیم که در نمادتصویر زیر یک واگرایی مخفی مثبت را می
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 در مکدی مخفیواگرایی 

است. در تصویر زیر می توانید  (MACD) خواهیم آن را بررسی کنیم مکدیاندیکاتور بعدی که می
توانیم آن را پیاده کنیم. این استراتژی سه را ببینید که به کمک مکدی می معامالتی استراتژی یک

 :مرحله دارد که به صورت زیر است
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اول از همه باید روند را شناسایی کنیم. فرقی ندارد که روند صعودی است یا نزولی. در تصویر  .1

 .ی یک، به وضوح مشخص است که روندمان صعودی استباال و در مرحله
ی روند را در نظر بگیریم. در در این مرحله باید منتظر وقوع واگرایی بمانیم و احتمال ادامه .2

تر هایی پایینبینید. یعنی جایی که اندیکاتور کفم تصویر وقوع واگرایی مخفی را میی دومرحله
 .اندهای جدید در نمودار قیمت در نقاطی باالتر از کف قبلی تشکیل شدهساخته است ولی کف

فهمیم که روند کوتاه ی این الگو میبمانیم. با مشاهده Bar Outside سپس باید منتظر الگوی .3
ای که با فلش سبز نزولی رو به اتمام است و روند صعودی شروع خواهد شد. در تصویر باال نقطه

 .ی خوبی برای ورود به سهم استمشخص شده است، نقطه
 مثال

دهد که با استفاده از هیستوگرام مکدی یک واگرایی مخفی را در را نشان می شکلر تصویر زیر نماد
 .ایمآن تشخیص داده
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 OBV  درواگرایی مخفی 

کند. های کمتری صادر میسیگنال OBVاست. در مقایسه با اندیکاتورهای دیگر،  OBV اندیکاتور سوم
های کم از اعتبار و دقت باالیی برخوردار هستند. به همین خاطر است اما در عوض، همان سیگنال

. برخی هم دهندگران تکنیکال این اندیکاتور را به سایر اندیکاتورها ترجیح میکه بعضی از تحلیل
 .روندهای بیشتری بگیرند، پس به سراغ اندیکاتورهای دیگر میدوست دارند سیگنال

 مثال

تر از سقف قبلی جدید پایین بینید در روند نزولی سقفاست که می پترول تصویر زیر نمودار نماد
است ولی در اندیکاتور سقف جدید باالتر از سقف قبلی تشکیل شده است. این یعنی واگرایی مخفی 

 .ی حرکت نزولی زیاد استداریم و احتمال ادامه
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 استوکاستیکواگرایی مخفی در 

 و در نهایت آخرین اندیکاتوری که باید به آن بپردازیم، استوکاستیک است. این اندیکاتور هم شبیه
RSI های آن ی آن شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش است. منتهی اعداد محدودهاست و وظیفه

های زیر دهد و محدودهی اشباع خرید را نشان میناحیه ۸۰ی باالی ودهمتفاوت است. یعنی محد
دهند. برای اینکه بتوانید واگرایی را به کمک استوکاستیک تشخیص ، خبر از اشباع فروش می۲۰

 .را بردارید %D ها به جز خطی گزینهبدهید، بهتر است به بخش تنظیمات بروید و تیک همه
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تر واگرایی را توانید آسانی پایینی خواهید دید و میبا انجام این کار فقط یک خط در پنجره
   د.تشخیص بدهی

 مثال

اتفاق افتاده است. اندیکاتور  خودرو توانید ببینید که واگرایی مخفی در نماددوباره در نمودار زیر می
 .استفاده شده در این تصویر استوکاستیک است
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بینیم که واگرایی مخفی مثبت در روند صعودی اتفاق افتاده است. جایی مطابق آموزش های باال می
 .تر از کف قبلی ساخته استهایی پایینکه اندیکاتور استوکاستیک کف

هایی که در باال ارائه کردیم، باید این نکته را هم بیان کنیم که ممکن است یک با توجه به مثال
ای را نشان ندهد. یی را نشان دهد ولی اندیکاتور دیگر در همان شرایط هیچ واگراییاندیکاتور واگرا

 .کنید، نتایج متفاوتی خواهید گرفتپس با توجه به اینک از چه ابزاری استفاده می

به کمک سطوح حمایت و  مخفیتشخیص واگرایی 
 مقاومت

ها توان از آنهمیشه نقش پررنگی در تحلیل دارند و می قیمت کانال و مقاومت و حمایت سطوح
ستفاده کرد. معموال در سطوح حساس قیمت، شاهد وقوع در کنار ابزار دیگر تکنیکال به خوبی ا

هایی که قیمت بدون وقوع واگرایی به سمت حمایت یا مقاومت حرکت واگرایی هستیم. در زمان
اگرایی در این سطوح اتفاق بیفتد، این سطوح خیلی باالست. یعنی اگر و شکست کند احتمالمی

 .احتمال شکست خیلی کمتر خواهد بود و اگر هم شکستی اتفاق بیفتد معتبر نخواهد بود
رسیم، کند. وقتی که به سقف یا کف کانال میهای قیمتی نیز صدق میهمین مسئله در مورد کانال

کنیم و با توجه به محل وقوع ها اعتماد توانیم به این محدودهی واگرایی بیشتر میبا مشاهده
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گیری داخل کانال کنیم. یعنی داخل کانال اگر شکست با واگرایی اتفاق بیفتد، واگرایی اقدام به نوسان

 .به احتمال فراوان شکست از نوع فیک خواهد بود

 آموزش معامله با واگرایی مخفی و معمولی

دانیم که روش تشخیص آن چیست بهتر حاال که دیگر با واگرایی مخفی و انواع آن آشنا شدیم و می
ی مهم این است که هر کسی با توجه به استراتژی است برویم به سراغ آموزش سیگنال گیری. مسئله

خص تواند یک اندیکاتور مشهایش دارد میمعامالتی و شناختی که از خودش و ترجیحات و خواسته
 .را برای سیگنال گیری انتخاب کند. تصویر زیر را ببینید

 

شود معامله کرد. اما در این تصویر یک واگرایی مخفی مثبت اتفاق افتاده است که بر اساس آن می
ظهور کند، در پایان یک روند تواند ای که واگرایی مخفی مثبت یا صعودی میچطور؟ بهترین نقطه

جزئی اتفاق افتاده است. پس از  قیمت اصالح نزولی است. در این تصویر مشخص است که یک
 اندیکاتور کف بینید، کف جدید باالتر از کف قبلی تشکیل شده است ولی درطور که میآن همان

ی چنین الگویی انتظار داریم روند صعودی تری بسته شده است. با مشاهدهجدید در نقاط پایین
 توان سیگنال گرفت؟سهم ادامه پیدا کند. اما آیا تنها با یک اندیکاتور می

ی ها به همراه واگرایخواهیم دو روش را بررسی کنیم که با ترکیب آنبرای پاسخ به این سوال می
 :اند از معاملههای درستی گرفت و معامله کرد. این دو روش عبارتشود سیگنالمی
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 پولبک 
 تغییر روند 

 معامله با واگرایی مخفی از طریق پولبک

کمک بگیریم، معامله از طریق پولبک یا  توانیم از آناولین روشی که در معامله با واگرایی مخفی می
های باالتر خواهیم بود. ها و کفاصالح است. وقتی روند بازار صعودی است، شاهد تشکیل سقف

 .توانید این مسئله را نشان بدهدتصویر زیر بهتر می

 

های قبلی همان پولبک به روند صعودی هستند. در روند نزولی همه چیز های باالتر از کفکف
گیرند. تصویر زیر گویای همه های قبلی قرر میتر از سقفپایینهای جدید برعکس است. یعنی سقف

 :چیز است
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دهند. در بازار بسیار شاهد این تر پولبک به روند نزولی را نشان میهای پاییناین سقف و کف
ها معامله کرد؟ توان با توجه به آنها معتبر هستند و میها هستیم. اما آیا تمام این پولبکپولبک

 .هایی هستیم که با واگرایی مخفی همراه هستنددر پاسخ باید گفت ما به دنبال پولبک

 )EMA (نمایی متحرک میانگین وقتی که توانستید واگرایی را روی نمودار تشخیص بدهید، از دو
تنظیم کنید. روشی که در اینجا مدنظر  ۵۰و دیگری را روی  ۲۰ی یکی را روی استفاده کنید. دوره

 .های متحرک استر تقاطع میانگینداریم، با تکیه ب
افتد. در این صورت پس از وقوع واگرایی باید ببینیم چه تقاطعی بین دو میانگین متحرک اتفاق می

تواند زیر این دو میانگین قرار بگیرد یا ممکن است تغییر جهت خواهیم داشت. نمودار قیمت می
حتی در حالت دیگر ممکن است قیمت بسته شود. یا  ۲۰در یک روند صعودی در باالی میانگین 

توانند قرار بگیرد. تمام این حاالت می ۲۰باالی هر دو میانگین باشد یا در روند نزولی پایین میانگین 
 .اتفاق بیفتند
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 مثال

 

بینید که به صورت کلی صعودی است. خطی که به نمودار قیمت در تصویر باال روند سهم را می
است. در این روند صعودی و  ۵۰و خط دیگر میانگین متحرک  ۲۰تر است میانگین متحرک نزدیک

شوند. قیمت در دو های قبلی تشکیل میهای جدید هم باالتر از سقف و کففرو به باال، سقف و ک
ی این برخورد، تغییر جهت داده است. در برخورد برخورد کرده است و در نتیجه ۲۰نقطه به میانگین 

دهیم. ولی در برخورد اول هیچ اثری از واگرایی مخفی نیست. پس ما هم هیچ اقدامی انجام نمی
بینیم. در این مثال از اندیکاتور استوکاستیک خفی را در اندیکاتور پایین نمودار میدوم واگرایی م

 .ایماستفاده کرده

تر از کف قبلی است ولی در نمودار قیمت وضعیت متفاوت بینید که در اندیکاتور کف جدید پایینمی
هم کمک بگیرید تا بتوانید اعتبار  استیک کندل و شرایط برعکس است. بهتر است از الگوهای

 .ها را بهتر بسنجیدسیگنال
 .یک مثال هم ببینیم در روند نزولی
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تر از سقف قبلی بسته شده است که این مسئله بینید که در نمودار قیمت سقف جدید پایینمی
های جدید کند. اما در نقاط متناظر در اندیکاتور شاهد آن هستیم که قلهروند نزولی را تایید می

ی این وضعیت دهد. با مشاهدههای قبلی هستند. این مسئله واگرایی مخفی را نشان میلهباالتر از ق
بینید همین اتفاق هم افتاده است. تقاطع دو ی روند نزولی را خواهیم داشت که میانتظار ادامه

ه را به سمت پایین قطع کرد ۵۰، میانگین ۲۰میانگین را در تصویر ببینید. وقتی که میانگین متحرک 
 .است، روند نزولی هم شروع شده است

 معمولی و مخفی در هنگام تغییر روند واگراییمعامله با 

و اما روش دوم معامله با واگرایی، در زمان تغییر روند کاربرد دارد. در این نقاط واگرایی معمولی 
 الگوهای دنبال گران بهتواند اطالعات خوبی را در اختیارمان بگذارد. در روندهای نزولی معاملهمی

تر باشد. مثل کف دوقلو هستند. یا به دنبال پیدا کردن کفی هستند که از کف قبلی پایین بازگشتی
های جدید باالتر از یعنی کفدهد. در این موقع است که اندیکاتور شرایطی معکوس را نشان می

 .ها هستندقبلی
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گران به دنبال الگوی سقف دوقلو یا شرایطی در سمت مقابل وقتی روند صعودی است، معامله
در اندیکاتور شاهد  هستند که در آن سقف جدید باالتر از سقف قبلی است. درست در نقاط متناظر

گیرند. تصویر های قبلی قرار میتر از سقفهای جدید پایینحرکاتی معکوس هستیم. یعنی سقف
 .زیر را ببینید تا بهتر متوجه این مسئله بشوید
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های قبلی های جدید باالتر از کفبینیم که روند نزولی است ولی کفاما بعضی از مواقع هم می
افتد و نقش واگرایی مخفی در تشخیص این موقعیت شوند. در این شرایط چه اتفاقی میتشکیل می

چیست؟ همین اتفاق ممکن است در روندهای صعودی هم بیفتد. ما در روندهای صعودی 
های قیمتی یکی پس از دیگری باالتر از سقف قبلی تشکیل شوند. ولی اگر برعکس سقفانتظارداریم 

شود؟ همینجاست که واگرایی مخفی به تر باشد چه میشد چه؟ اگر سقف دوم از سقف قبلی پایین
 .خورد. تصویر زیر را ببینیددردمان می

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


 

 
 

 توان آن را تشخیص داد؟واگرایی مخفی چیست و چطور می 19

 

 

بینید خیلی به الگوی پولبک شباهت دارد. فقط یک تفاوت دارد و آن هم این است که آنچه می
 .معامله بر خالف روند است؛ در حالی که پولبک معامله در جهت روند است

 مثال
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وند نزولی مشخص است. در تصویر دو کف نمودار تصویر باال را ببینید. در سمت چپ تصویر، ر

توانیم حدس بزنیم ممکن است روند بینید که کف دوم باالتر از کف قبلی است و میقیمت را می
کنیم. در همین تغییر کند. برای اعتباربخشی به این احتماالت، نگاهی به اندیکاتور استوکاستیک می

دهد. حاال باید دهد که خبر از واگرایی مخفی میل میتری تشکیهای پاییننقطه، استوکاستیک کف
توانید منتظر بسته شود. اگر اهل ریسک نیستید، می ۲۰صبر کنید تا کندل باالی میانگین متحرک 

توانید ای بسته شود. بعد از آن است که میدوره ۵۰تر یعنی بمانید تا کندل باالتر از میانگین طوالنی
 .وارد معامله بشوید

 مخفی چقدر است؟ واگراییار سیگنال های اعتب

شوید؟ پرسیم. آیا به محض دیدن واگرایی مخفی وارد معامله میحاال یک سوال مهم از شما می
های واگرایی مخفی چقدر است؟ عاقالنه و منطقی نیست که فقط با دیدن واگرایی اعتبار سیگنال

اگرایی مخفی مثبت اتفاق بیفتد ولی مخفی بخواهیم وارد معامله بشویم. مثال ممکن است یک و
قیمت نتواند سقف موقتی را که تشکیل شده است بشکند. پس به جای آنکه سهم به روند 

اش ادامه بدهد، شاهد برگشت روند خواهیم بود. تصویر زیر این مسئله را به خوبی نشان صعودی
شده است واکنش نشان ای که با ضربدر قرمز مشخص دهد که قیمت پس از برخورد به ناحیهمی

 .اش را آغاز کرده استداده است و سهم روند نزولی
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شوند نتوانیم از واگرایی مخفی کنیم که معموال باعث میدر بخش بعدی سه مانع مهم را بررسی می

 .ها کمک کندتواند به ما در رفع آنآشنایی با این موانع میبه درستی سیگنال بگیریم. 

 موانع تشخیص صحیح واگرایی مخفی چیست؟

گران در تشخیص واگرایی کنیم که باعث اشتباه معاملهی مهم را بررسی میدر این بخش چند مسئله
 .شودمخفی می

 عدم تشخیص صحیح روند اصلی و غالب 
 وسعت سیکل حرکتی 
 تدرصد اصالح قیم 

 صحیح روند اصلی و غالب تشخیصعدم 

های مخفی و معمولی ممکن است هم در روندهای صعودی در همان ابتدای مقاله گفتیم که واگرایی
اتفاق بیفتند و هم در روندهای نزولی. قدم اول در تشخیص واگرایی، شناسایی صحیح روند است. 

یگرش هم آن است که کف دوم در افتد. شرط دواگرایی مخفی مثبت در روند صعودی اتفاق می
 .نمودار قیمت باالتر از کف اول باشد

تر از کف اول باشد و در اندیکاتور کف گاهی ممکن است روند مثبت باشد ولی مثال کف دوم پایین
دوم باالتر از کف قبلی تشکیل شود. در نگاه اول به محض دیدن اختالف میان اندیکاتور و قیمت 

گرایی اتفاق افتاده است ولی با توجه به آنچه در این آموزش در مورد ممکن است فکر کنیم وا
واگرایی مخفی گفتیم باید بدانیم که هر حرکتی به جز آنچه در باال شرح داده شد واگرایی محسوب 

 .شودنمی

 حرکتیوسعت سیکل 

های ها و سقفخواهیم کفی مهم دیگر در تشخیص واگرایی این است که وقتی مییک مسئله
اندیکاتور را با هم مقایسه کنیم باید حتما دو گام کنار هم را مدنظر قرار بدهیم. در برخی از مواقع 

ث گمراهی گیرند که این مسئله باعکنند و چند گام جلوتر را در نظر میگران این کار را نمیمعامله
های نزدیک به هم توجه کنیم و خیلی از ها خواهد شد. مهم است که در تعیین واگرایی به گامآن

 .ی شروع دورتر نشویمنقطه
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 میزان اصالح قیمت

داخلی  اصالحی فیبوناچی درصد از ۷۸.۶تا  ۵۰ی واگرایی مخفی در بهترین حالت باید در محدوده
هایی بیشتر یا کمتر از این سطوح اتفاق بیفتد، از تشکیل شود. اگر واگرایی مخفی در محدوده

خواهد بر اساس واگرایی مخفی معامله کند و به این نکات گر میشود. وقتی معاملهاعتبارش کم می
 .های نادرست بشوداه کند و گرفتار سیگنالتوجه نکند، احتمال دارد که اشتب

 جمع بندی

افتد. وقتی که نمودار قیمت در یک جهت ای است که در بازار بورس بسیار اتفاق میواگرایی پدیده
کنند از این اتفاق با عنوان واگرایی یاد کند ولی اندیکاتورها در جهتی دیگر حرکت میحرکت می

ی یا مخفی باشد. تفاوت واگرایی مخفی و معمولی در این است تواند معمولشود. واگرایی میمی
ی واگرایی مخفی انتظار داریم سهم در همان روندی که داشته است حرکتش را ادامه که با مشاهده

بدهد. ولی در واگرایی معمولی، عموما شاهد برگشت روند خواهیم بود. واگرایی مخفی مثبت یا 
افتد. در این شرایط، کف جدید باالتر از کف قبلی خواهد بود یصعودی در روندهای صعودی اتفاق م

تر شود. در روندهای نزولی نیز اگر سقف جدید پایینتر تشکیل میولی در اندیکاتور کف جدید پایین
فهمیم که واگرایی مخفی نزولی از سقف قبلی باشد و در اندیکاتور برعکس این اتفاق رخ بدهد، می

 .اتفاق افتاده است

 های کوتاه پاسخواالت متداول با س

 ؟چیست مخفی واگرایی

افتد کند و اندیکاتور به جهتی دیگر، واگرایی اتفاق میوقتی نمودار قیمت به یک جهت حرکت می
 .تواند معمولی یا مخفی باشدکه می

 ؟چیست در معمولی و مخفی واگرایی تفاوت

برای تشخیص واگرایی مخفی باید کف جدید باالتر از کف قبلی باشد ولی  در روندهای صعودی:
 .برای تشخیص واگرایی معمولی سقف جدید باید باالتر از سقف قبلی باشد

تر باشد ولی در واگرایی معمولی کف جدید باید پایین در واگرایی مخفی سقف در روندهای نزولی:
 .شدتر باجدید باید پایین

 ؟است کدام مخفی واگرایی انواع

 .یا منفی (bearish) یا مثبت و نزولی (bullish) صعودی

 

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/what-is-fibonacci-retracement/


 

 
 

 توان آن را تشخیص داد؟واگرایی مخفی چیست و چطور می 23

 
 ؟چیست مثبت مخفی واگرایی

تر از کف وقتی در روند صعودی، کف جدید باالتر از کف قبلی است ولی در اندیکاتور کف جدید پایین
اش ادامه سهم به روند صعودیفهمیم که واگرایی مخفی مثبت اتفاق افتاده است و قبلی است می

 .خواهد داد

 ؟چیست منفی مخفی واگرایی

تر از سقف قبلی است ولی در اندیکاتور سقف جدید باالتر وقتی در روند نزولی، سقف جدید پایین
ی این واگرایی احتمال دهد. با مشاهدهشود، واگرایی مخفی منفی رخ میاز سقف قبلی تشکیل می

 .چنان ادامه پیدا کنددهیم روند نزولی هممی

 ؟افتدمی اتفاقی چه مخفی واگرایی وقوع با

 .کندروند قبلی ادامه پیدا می

 ؟هستند کارآمد مخفی واگرایی تشخیص در اندیکاتورها کدام

  OBV.  ، استوکاستیک وRSIمکدی، 

 ؟شودمی مخفی واگرایی نادرست تشخیص باعث مسائلی چه

 های حرکتی، میزان اصالح قیمتعدم تشخیص روند اصلی، عدم توجه به مجاورت گام
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