
 

 

                       

 به قیمت از روند حذف چیست؟ DPO اندیکاتور

 بازار هایچرخه تشخیص منظور

کند رفتار سهام را در بازارهای مالی بهتر های قیمتی به ما کمک میشناسایی چرخه

های معامالتی مطلوبی خواهد شد. چرا که بشناسیم. این مسئله موجب دریافت سیگنال

تر باشند و این الگوها در ی کوچکتر خود متشکل از چندین چرخههای بزرگچرخه

ها به نتایج خوبی دست توانیم از تکرار آنکنند. میمی گران کمکبازارهای مالی به معامله

 اندیکاتور ها را شناسایی کردتوان این چرخهپیدا کنیم. یکی از ابزاری که با کمک آن می

 DPOاز این اندیکاتور نیز قصد آموزش آن را داریم.  اخبار بورس نام دارد که در این مقاله از

چنین مانند های متعددی کرد. همتوان استفادهمانند دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال می

گیری از یک  توان تنها بر مبنای سیگنالسایر اندیکاتورها نیز باید توجه کرد که نمی

 .ای خارج شویماندیکاتور به یک پوزیشن وارد شویم یا از معامله
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 چیست؟ DPO اندیکاتور

 Oscillator Price Detrended از جمله ابزارهای تحلیل تکنیکال است که نام کامل آن DPO اندیکاتور
ترین د. مهمنیز بشناسن یافتهکاهش قیمت اسیالتور ناست. در فارسی ممکن است آن را با عنوا

تر ها را آسانکاربرد این ابزار آن است که روند را از قیمت حذف و به این ترتیب تشخیص چرخه
شود، تا آخرین تاریخ روی جا میجا که این اندیکاتور با توجه به میانگین متحرک جابهکند. از آنمی

بینید که آخرین صویر زیر نگاه کنید میگیرد. اگر به تتر قرار میکند و از آن عقبنمودار ادامه پیدا نمی
 .تر از تاریخ فعلی استی ترسیمی توسط اندیکاتور چند گام عقبنقطه

رود. م به شمار نمیآورد. چرا که این ابزار یک اسیالتور مومنتواما این مسئله مشکلی را به وجود نمی
زمان و عمر چنین تخمین مدتهای مختلف و همهای چرخهها و درهبلکه به منظور شناسایی قله

 .گیردها مورد استفاده قرار میچرخه
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 یا DPO تشریح ساختار و عملکرد اندیکاتور

Detrended Price Oscillator 
جا شده است. این مسئله موجب متمرکز شدن میانگین در این اندیکاتور میانگین متحرک جابه

دوره به سمت چپ  ۱۱روزه،  ۲۰شود. چنین در نظر بگیرید که یک میانگین متحرک ساده متحرک می
یا در واقع به عقب رفته است. بیایید به وضعیت موجود نگاه کنیم: جایی که میانگین متحرک در 

دوره جلوتر از آن است )با در نظر گرفتن تاریخ روز(.  ۱۰یط کنونی قرار گرفته است، نمودار قیمت شرا
ی ی دورهتوان گفت میانگین متحرک در میانهداریم. در واقع می متحرک میانگین دوره هم قبل از ۹

هایی که در محاسبات مورد استفاده بازبینی خود قرار گرفته است. به بیان دیگر تقربیا نیمی از قیمت
 .اند و نیم دیگر در سمت راستگیرند در سمت چپ میانگین قرار گرفتهقرار می

 .ن آموزش بهتر بشناسیم، به تصویر زیر نگاه کنیدرا در ای DPO برای آن که اندیکاتور

 

وزه است و خط صورتی هم به همین شکل است، ر ۲۰ی با دوره SMA در این تصویر خط سبز همان
ها . اما تاریخ پایان میانگین۱۰۶.۴۸جا شده است. مقادیر پایانی یکسان هستند؛ یعنی روز جابه ۱۱اما 

شوند که نوامبر تمام می ۱۱اکتبر و میانگین سبز در  ۲۷با هم متفاوت است. میانگین صورتی در 
خورد. به این نکته هم توجه کنید که میانگین متحرک م میآخرین تاریخی است که در نمودار به چش

 .کندرنگ چگونه از نمودار قیمت واقعی پیروی میجاشده( یا همان خط صورتیمتمرکز شده )جابه
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کند. باید به یاد گیری میتفاوت میان قیمت گذشته و میانگین متحرک را اندازه DPO اندیکاتور

به حرکت قیمت به باال  جا شده است. اندیکاتور با توجهابهبه سمت چپ ج DPO داشته باشید که
جا شده ممکن است در باال یا در زیر صفر قرار گیرد. بهتر است باز یا پاییِن میانگیِن متحرِک جابه

را بهتر  DPO کند که آموزش اندیکاتورهم یک نمودار دیگر را بررسی کنیم. تصویر زیر به ما کمک می
 .پیش ببریم

 

ی با دوره DPO بینیم. اندیکاتورروزه می ۱۱جایی ا جابهروزه را ب ۲۰در این نمودار میانگین متحرک 
توان مشاهده کرد که وقتی قیمت از ی پایینی نمودار مشخص است. میروزه نیز در پنجره ۲۰

چنین زمانی که مثبت است. هم DPOگیرد، ای باالتر قرار میدوره ۱۱جایی میانگین متحرک با جابه
 .منفی خواهد بود DPO کند، مقدار اندیکاتورا شده حرکت میجقیمت زیر میانگین متحرک جابه

شود که شود. این کار موجب میبه طور کلی از این اندیکاتور به منظور حذف روندها استفاده می
تر شناسایی کرد. این اندیکاتور تقریبا مشابه نمودار قیمت حرکت های اصلی را راحتبتوان چرخه

دهد. این همان فیلترینگی است که ها را کمتر از حد واقعی نشان میکند. اما صعودها و ریزشمی
 .توان آن را دیددر این اندیکاتور می
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 به همراه فرمول DPO روش محاسبه اندیکاتور
فرمول آن را نیز بررسی کنیم. برای محاسبه فرمول  DPO بد نیست در این بخش از آموزش اندیکاتور

 :کنیماین اسیالتور به روش زیر عمل می

DPO = 2 + 1( قیمتX/( قبل دوره – SMA با X دوره 
 توجهی این اسیالتور به آن هایی که برای محاسبهبرابر است با تعداد دوره X که در این فرمول

کنیم که در واقع نگاهی به عقب دارد. با ی بازنگری مشخص میایم. این دوره را با نام دورهکرده
جا دوره جابه ۱۱کند که روزه استفاده می ۲۰ی با دوره SMA دوره از ۲۰با   DPOاحتساب این فرمول،

را  SMA روزه ۲۰جایی . این جابه۱۱=  ۱( + ۲۰÷۲و به عقب کشیده شده است. یعنی مطابق فرمول )
دهد. پس ی بازنگری قرار میی دورهکند. یعنی اندیکاتور را در میانهروز به سمت چپ منتقل می ۱۱

 DPO شود. به طور خالصهی بازنگری کم میی دورهوزه از قیمت میانهبیست ر SMA از آن ارزش
 .بیست روزه SMA روز پیشین منهای ۱۱ای برابر است با قیمت بیست دوره

  DPO سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور
گیری از آن مربوط است. حال که با فرمول و نحوه  به سیگنال DPO بخش مهم آموزش اندیکاتور

ترین ی مهم نیز بپردازیم. مهمتوانیم به این مسئلهایم، میبه و سازوکار این ابزار آشنا شدهمحاس
های مومنتوم لای که باید همین ابتدا آن را در نظر گرفت این است که این اندیکاتور برای سیگنانکته

 DPO ن دلیلشود و به همیجا شده در گذشته تنظیم میطراحی نشده است. میانگین متحرک جابه
 هایها و درهتوان از قلهجایی نیز میشود. حتی با وجود این جابهنیز در گذشته نشان داده می

DPO ها استفاده کردبرای تخمین طول عمر چرخه. DPO تر را به منظور تمرکز بر روندهای طوالنی
 .کندتر فیلتر میهای کوتاهچرخه
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ی مخصوص اندیکاتورها قرار گرفته ای در پنجرهست دورهبی DPO توانید ببینید کهدر این نمودار می
ترین روزه با پایین ۲۰ی توان دید که در این نمودار یک چرخهها نگاه کنید. میها و درهاست. به قله

 ۲۰های قیمتی تقریبا های سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر وجود دارد. بین این کفکف در اوایل ماه
ی مذکور در اوایل طور که در تصویر هم مشخص است، چرخهدارد. در نهایت همانروز فاصله وجود 

 .ماه ژانویه به پایان رسیده است

بینید که در این اندیکاتور یک خط محوری یا همان خط صفر وجود دارد. زمانی در تمام تصاویر می
ی اشباع فروش قرار دارد، کند و اسیالتور در ناحیهکه اندیکاتور این خط را به سمت باال قطع می

دهد که روند نزولی هم در اسیالتور و توان سیگنال خرید دریافت کرد. این اتفاق زمانی رخ میمی
هم در نمودار قیمت به پایان رسیده باشد. برعکس این شرایط نیز منجر به صدور سیگنال فروش 

ی اشباع خرید باشد ناحیه شود. یعنی وقتی خط صفر به سمت پایین قطع شود و اسیالتور درمی
توان دریافت که زمان فروش فرارسیده و در یک تغییر روند به روند کنونی خود خاتمه دهد، می

 .است

 مثال
را با استفاده از یک مثال از بازار بورس ایران دنبال  DPO در این بخش، قصد داریم آموزش اندیکاتور

 .کنیمکنیم. این مثال را روی سهم بانک سپه پیاده می

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


 

 
 

 بازار هایچرخه تشخیص منظور به قیمت از روند حذف چیست؟ DPO اندیکاتور 6

 

 

ی اندیکاتور، ی سمت چپ پنجرهتوانید در گوشهرنگ همان خط صفر است. میچین نارنجیخط
 ای مطابق شکل باال باز شود. در این پنجره دو سربرگپنجرهروی عالمت تنظیمات کلیک کنید تا 

Style و Inputs داریم. در سربرگ Inputs فرض ها را تنظیم کنید که به صورت پیشتوانید تعداد دورهمی
یازده روز به  DPO را فعال کنید، اندیکاتور IsCentered یچنین اگر تیک گزینهقرار دارد. هم ۲۱روی 

 .د که در تصویر نیز قابل مشاهده استگردعقب برمی
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توانید رنگ و ضخامت خطوط را مشخص کنید. پس از انجام این تنظیمات هم می Style در سربرگ
بینید که با برقراری شروطی که باشید. در تصویر زیر می DPO گیری با اندیکاتور ی سیگنالباید آماده

 .های خرید و فروش را دریافت کردلتوان سیگناها اشاره شد، میدر باال به آن
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شود. کند سیگنال خرید صادر میمی بینید در شرایطی که اسیالتور خط صفر را به سمت باال قطعمی

بینید در سمت مقابل کراس خط صفر از باال به پایین با صدور سیگنال فروش همراه خواهد بود. می
طور نیست. پس بهتر است اند. اما همیشه هم اینها به چه اندازه درست عمل کردهکه این سیگنال

 .از یک اندیکاتور دیگر نیز کمک بگیریم

 جمع بندی
کند. ار کمک میهای بازیکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به شناسایی چرخه DPO اندیکاتور

شود که بر اساس آن خط اسیالتور چند دوره به عقب کشیده در این اندیکاتور محاسباتی انجام می
خط مرکزی  .شودهای قیمت میشود. این کار موجب حذف روند و در نتیجه شناسایی بهتر چرخهمی

تواند شود. کراس خط اسیالتور با این سطح مییا خط صفر در این اندیکاتور معیار ما محسوب می
های خرید و فروش را صادر کند. اگر کراس از پایین به باال اتفاق بیفتد سیگنال خرید و اگر سیگنال

توان با یک رفتار این اندیکاتور را می .وش خواهیم داشتاز باال به پایین اتفاق بیفتد سیگنال فر
هر زمان قیمت کند. تر حرکت میمیانگین متحرک ساده مقایسه کرد. میانگینی که چند دوره عقب

نیز این مسئله را با کراس صعودی نشان  DPO باالتر از این میانگین قرار گیرد، روند صعودی است و
 .روند نزولی هم شرایط معکوس خواهد بوددهد. در می
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 ی کوتاههاسواالت متداول با پاسخ

 ؟چیست DPO اندیکاتور

ها خذف های بازار کاربرد دارد. به کمک این اسیالتور روند از چرخهابزاری است که در شناسایی چرخه
 .ها را شناسایی کردتر آنتوان راحتشود و به این ترتیب میمی

 ؟شودمی انجام چگونه DPO اندیکاتور با گیری سیگنال

خط اسیالتور یک سطح مرکزی دارد که به خط صفر معروف است. اگر اندیکاتور خط صفر را از پایین 
چنین با قطع خط صفر از باال به پایین سیگنال فروش به باال قطع کند، سیگنال خرید داریم. هم

 .دریافت خواهیم کرد

 ؟چیست DPO اندیکاتور کاربردهای

زمان پایداری هر چرخه نیز ابزار برای تخمین طول عمر و مدتها، از این عالوه بر شناسایی چرخه
 .توان استفاده کردمی

 ؟است صورتی چه به DPO اندیکاتور ساختار

 ۱۱کند. این ابزار با توجه به یک میانگین متحرک که این اندیکاتور مشابه نمودار قیمت حرکت می
ت است که اگر به نمودار قیمت کند. از این جهدوره به سمت چپ کشیده شده است حرکت می

 .روز زودتر به پایان رسیده است ۱۱بینید که خط اسیالتور نگاه کنید، 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 

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
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