
 

 

                       

 حجم زور وقتی  ؛در بورس OBV اندیکاتور آموزش

 !چربدیم قیمت به معامالت

ترین فاکتورهایی که در تحلیل سهام اهمیت دارد، حجم معامالت است. حجم یکی از مهم

مید توانید بفههای زیادی است که اگر زبانش را بلد باشید، خوب میمعامالت گویای حرف

آید قضیه های مشکوک به میان میوضعیت از چه قرار است! مخصوصا وقتی پای حجم

شود. به همین خاطر ابزارهای مختلفی به وجود آمدند که بر حجم معامالت تر میجدی

در این  اخبار بورس یا حجم تعادلی است که OBV تمرکز دارند. یکی از این ابزار، اندیکاتور

و فرمول  OBV مقاله دست روی آموزش آن گذاشته است. در این مقاله استراتژی اندیکاتور

 .کنیمدهیم و این ابزار را تحلیل میآن را توضیح می
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 چیست؟ OBV اندیکاتور
های اندیکاتور حجم تعادلی/ حجم است که با نام olumeV alanceB nO مخفف OBV اندیکاتور

  گرانویل جوزف شود. مبدع این اندیکاتور آقایمتوازن یا اندیکاتور حجم و قیمت شناخته می
)ranvilleG osephJ(  سودآوری برای گرانویل جدید حلراه ابش با عنواندر کت ۱۹۶۲است که در سال 

 حجم آن را معرفی کرد. این اندیکاتور )s New Key to stock market profits’Granville (سهام بازار در
هایی را زایش آن همراه با روند قیمتی است، سیگنالکند و زمانی که شاهد افرا رصد می معامالت

 .کندگر ارسال میبه معامله
نیز مورد استفاده قرار  روند است که برای تایید مومنتوم اندیکاتور اندیکاتور حجم تعادلی یک

ی روند قیمت سهم با جریان حجم منفی و افتد، مقایسهگیرد. آنچه در این اندیکاتور اتفاق میمی
 .مثبت است

تواند بازار را تکان بدهد. به همین خاطر از این آقای گرانویل معتقد بود حجم عاملی است که می
ی سهام مطلع شود. او استفاده کرد تا از بر اساس تغییرات حجمی از تغییرات عمدهاندیکاتور 

شود. وقتی افزایش حجم دانست که به شدت فشرده میهای اندیکاتور را مثل فنری میبینیپیش
گیری را در سهم نبینیم، در نهایت این فنر از حالت فشرده خارج اتفاق بیفتد ولی تغییرات چشم

 .کشدیمت را با خودش یا به سمت باال یا به سمت پایین میشود و قمی

 در تحلیل تکنیکال OBV تفسیر اندیکاتور
یم. از هم آشنا بشو تکنیکال تحلیل توانیم با استراتژی آن درمی OBV زمان با تفسیر اندیکاتورهم

تر است. وقتی حجم در حرکات دید آقای گرانویل حجم عاملی است که حتی از قیمت هم مهم
شود. اما اگر همین افزایش کند، این اندیکاتور هم با روندی صعودی مواجه میصعودی رشد می

 .حجم در روند نزولی اتفاق بیفتد، اندیکاتور هم حرکتی منفی و به سمت پایین خواهد داشت
 
 
 
 
 

دهد که صعود قیمت را به دنبال خواهد داشت. ولی از حجم مثبت خبر می صعودی OBV پس
حجم تعادلی منفی نشان از فشار حجمی فروش دارد که ممکن است باعث کاهش قیمت در آینده 

 .شود

هاست که اهمیت دارد. به ، قیمت بسته شدن کندلOBVدر محاسبه فرمول اندیکاتور
ها یا شکست سطوح معتبر هم باید همین قیمت را یین واگراییهمین خاطر برای تع

 .در نظر بگیریم

 

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-trade-volume/
https://akhbarbourse.com/what-is-trade-volume/
https://akhbarbourse.com/what-is-momentum-strategy/
https://akhbarbourse.com/what-is-trendline/
https://akhbarbourse.com/what-is-trendline/
https://akhbarbourse.com/what-is-technical-analysis/


 

 
 

 !چربدمی قیمت به معامالت حجم زور وقتی ؛در بورسOBV  اندیکاتور آموزش 2

به یاد داشته باشید که مقدار مطلق این اندیکاتور چندان اهمیتی برای ما ندارد. به جای آن روند 
دیکاتور حجم تعادلی است که باید به آن چشم بدوزیم. یعنی باید روند اندیکاتور را به دست ان

و در  مقاومت و حمایت سطوح اش کنیم. با مشخص کردنبیاوریم و با روند اصلی سهم مقایسه
توان از تغییر روند در اندیکاتور مطلع شد که این امر منجر به صدور ت شکست این سطوح میصور

های شدیدی را در خط تواند واکنششود. افزایش یا کاهش قابل توجه حجم میسیگنال می
 .اندیکاتور به جا بگذارد

  OBV آموزش محاسبه فرمول اندیکاتور
 :بیشتر مفهومی است. به تصویر زیر نگاه کنید فرمول اندیکاتور حجم تعادلی ساده است و

 

 :اند ازمتغیرهای این فرمول عبارت

 OBV :حجم تعادلی فعلی 
 prevOBV :سطح قبلی حجم تعادلی 
 Volume :آخرین حجم معامالت 
 Close :قیمت بسته شدن امروز 
 prevClose :قیمت بسته شدن قبلی 
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داریم. حاال قوانین زیر را بخوانید که شکل  نیاز prevOBV برای انجام محاسبات اول از همه به
 :ی فرمول باال هستندشدهساده

  اگر قیمت بسته شدن امروز بیشتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد، حجم تعادلی برابر است با
 .مجموع حجم تعادلی قبلی و حجم امروز

 تعادلی فعلی  اگر قیمت بسته شدن فعلی با قیمت بسته شدن قبلی تفاوتی نداشته باشد، حجم
 .با حجم تعادلی قبلی برابر خواهد بود

 چنین اگر قیمت بسته شدن امروز کمتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد، حجم تعادلی فعلی هم
 .آیداز تفریق حجم تعادلی قبلی و حجم امروز به دست می

 
 
 
 

ت فعلی دارایی را دهد که این اندیکاتور قادر است مجموع کل حجم معامالاین محاسبات نشان می
دهد. یعنی چنین به ما جهت حجم را نشان میهم OBV ای مشخص نشان بدهد. اندیکاتوردر بازه

گوید آیا حجم در حال ورود به بازار است یا خروج از آن. این اندیکاتور حجم تجمعی را نشلن می
 .تواند مثبت باشد یا منفیدهد که میمی

 OBV  مثالی از محاسبه اندیکاتور
کنیم. را بهتر متوجه شویم آموزش را در قالب یک مثال دنبال می OBV برای اینکه محاسبات اندیکاتور

 :های زیر را در اختیار داریدروز، داده ۱۰فرض کنید طی مدت زمان 

 سهام( )تعداد حجم )لایر( شدن بسته قیمت زمان
 ۲۵,۲۰۰ ۱,۰۰۰ اول روز
 ۳۰,۰۰۰ ۱,۰۱۵ دوم روز
 ۲۵,۶۰۰ ۱,۰۱۷ سوم روز
 ۳۲,۰۰۰ ۱,۰۱۳ چهارم روز
 ۲۳,۰۰۰ ۱,۰۱۱ پنجم روز
 ۴۰,۰۰۰ ۱,۰۱۵ ششم روز
 ۳۶,۰۰۰ ۱,۰۲۰ هفتم روز
 ۲۰,۵۰۰ ۱,۰۲۰ هشتم روز

 ۲۳,۰۰۰ ۱,۰۲۲ نهم روز
 ۲۷,۵۰۰ ۱,۰۲۱ دهم روز

دهد. های مثبت و منفی را طی زمان نشان میمجموع جریان حجم OBV اندیکاتور
کنند تا حرکات های میان نمودار قیمت و اندیکاتور استفاده میگران از واگراییتحلیل

 .بینی کنندبعدی سهام را پیش
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ها قیمت بسته شدن بینید که روزهای دوم، سوم، ششم، هفتم و نهم روزهایی هستند که در آنمی
اضافه  OBV  روز از قیمت بسته شدن دیروز بیشتر است. پس حجم معامالت هم به اندیکاتورام

اند. مطابق ها نسبت به روز قبل کاهش داشتهخواهد شد. در روزهای چهارم، پنجم و دهم هم قیمت
ی های معامالتی در این روزها از اندیکاتور کسر خواهد شد. ولفرمولی که در باال توضیح دادیم حجم

های این روز هیچ تاثیری در در روز هشتم هیچ تغییر قیمتی نسبت به روز قبل نداریم. پس داده
ها مقدار اندیکاتور حجم تعادلی در روزهای مقدار اندیکاتور نخواهد داشت. با توجه به این داده

 :مختلف به شکل زیر است

 تعادلی حجم روز
 ۰ اول
 ۳۰,۰۰۰ + ۰ = ۳۰,۰۰۰ دوم
 ۲۵,۶۰۰ + ۳۰,۰۰۰ = ۵۵,۶۰۰ سوم
 ۵۵,۶۰۰ – ۳۲,۰۰۰ = ۲۳,۶۰۰ چهارم
 ۲۳,۶۰۰ – ۲۳,۰۰۰ = ۶۰۰ پنجم
 ۴۰,۰۰۰ + ۶۰۰ = ۴۰,۶۰۰ ششم
 ۴۰,۶۰۰ + ۳۶,۰۰۰ = ۷۶,۶۰۰ هفتم
 ۷۶,۶۰۰ هشتم
 ۷۶,۶۰۰ + ۲۳,۰۰۰ = ۹۹,۶۰۰ نهم
 ۹۹,۶۰۰ + ۲۷,۵۰۰ = ۷۲,۱۰۰ دهم

  OBV تحلیل اندیکاتور
 پول تعادلی باید بگوییم که این اندیکاتور به دنبال آن است که بفهمد وروددر تحلیل اندیکاتور حجم 

نسبت به سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی و  OBV ایم یا خروج آن را. اندیکاتورداشته هوشمند
شود. فرض کنید سرمایه گذاران خرد در حال هایی قائل میولی تفاوتسرمایه گذاران خرد و معم

های یا صندوق مشترک گذاری سرمایه های صندوق فروش سهام هستند و نهادهای بزرگی مثل
شرایط افزایش حجم بسیار محتمل است که خرند. در این بازنشستگی هم همان سهام را می

 .شودبه عنوان سیگنال صادر می OBV تواند باعث افزایش قیمت شود. این مسئله در اندیکاتورمی
کند و وقتی حجم روزهای منفی زمانی که حجم روزهای مثبت زیاد است، اندیکاتور افزایش پیدا می

ی آن چیزی است که اندیکاتور حجم تعادلی سعی هشود. این همرود، مقدار اندیکاتور کم میباال می
تحرکاتی زودتر از نمودار قیمت دارد. پس  OBV دارد به ما بگوید. این نکته را هم بدانید که معموال

شود انتظار صعود اگر اندیکاتور رو به رشد بود ولی سهم در حال درجا زدن یا حرکات منفی بود می
یا حرکت صعودی باشد  زدن رنج ر نزولی باشد ولی سهم در حالداشت. به طور معکوس اگر اندیکاتو

 .ها مطلع شدشود از احتمال ریزش قیمتمی
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  OBV کاربردهای اندیکاتور
 :تواند در شناسایی دو مورد زیر کارآمد باشدیم OBV استراتژی به کار رفته در اندیکاتور

 واگرایی 
 تایید روند 

روند را تایید کرد و یا از واگرایی  OBV شود به کمک اندیکاتوردهیم که چطور میدر ادامه آموزش می
 .دآن استفاده کر

 OBV  واگرایی در
کنند. یعنی اگر افتد که سهم و اندیکاتور در دو جهت مخالف حرکت میواگرایی زمانی اتفاق می

نمودار قیمت صعودی است، اندیکاتور حرکتی نزولی دارد و برعکس. واگرایی ممکن است به صورت 
دهد. واگرایی صعودی یا نزولی ظاهر شود که در هر صورت از اولویت حجم بر قیمت خبر می

های باالتری را تشکیل کند و کفافتد که اندیکاتور به سمت باال حرکت میصعودی وقتی اتفاق می
دهد. در سمت دیگر قیمت سهم روی نمودار در حال کاهش است که این مسئله با ایجاد می
 .شودتر تایید میهایی پایینکف

 

 

های قیمتی ند. یعنی وقتی در اندیکاتور کفدههای نزولی هم به صورت معکوس رخ میواگرایی
ها شود. اما شناسایی این واگراییهای باالتر تشکیل میتر هستند ولی در نمودار قیمت کفپایین

توانیم از تغییر جهت احتمالی مطلع شویم. دو دهد میخورد؟ وقتی واگرایی رخ میبه چه دردی می
شود از واگرایی مثبت و منفی در دهند چطور مینشان میکنیم که بهتر مثال را در ادامه بررسی می

 .سیگنال گرفت OBV اندیکاتور
 مثالی از واگرایی مثبت

در  OBV ن است ولی در اندیکاتوررو به پایی ثفارس بینید که شیب نمودار نماددر تصویر پایین می
بینید که در ادامه سهم حرکتی رو به باال داشته است که ی پایینی، شیب مثبت است. میپنجره
 .شد از حتمال وقوع آن باخبر شدی واگرایی میتر با مشاهدهپیش

گر افزایش یا کاهش قیمت سهم در صورتی که با کاهش حجم معامالت همراه باشد نشان
کاهش مومنتوم صعودی یا نزولی است. اما اگر افزایش یا کاهش قیمت سهام با افزایش 

 .توانیم متوجه قدرت روند شویمحجم معامالت همراه باشد، می
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 :چنین به تصویر زیر هم نگاه کنیدهم
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بینید که گر سطوح مقاومت هستند. میوط، نشانبه خط قرمز روی دو نمودار توجه کنید. این خط
شکسته است و بعد در سهم. این یعنی حجم نسبت به قیمت  OBV مقاومت اول در اندیکاتور

 .اولویت دارد که در اندیکاتور شاهد واکنش آن هستیم

 مثالی از واگرایی منفی

ال تولید کند. منتهی در جهتی تواند سیگنمثل واگرایی مثبت که در باال دیدیم، واگرایی منفی هم می
بینید که در معکوس. نمودار زیر روندی مثبت دارد ولی اندیکاتور سیر نزولی دارد. می

های پایین تشکیل شده است. به ر سقفهای قیمتی باالتر داریم ولی در اندیکاتوسقف حپارسا نماد
 .شد حدس زد که قرار است روند معکوس شود که این اتفاق افتاده استدلیل وقوع این واگرایی می

 

ی حمایتی هستند. به خط بنفش افقی در نمودار و اندیکاتور نگاه کنید. این دو خط محدوده
از نمودار قیمت اتفاق افتاده است. یعنی تر بینید که باز هم شکست حمایت در اندیکاتور سریعمی

 .گیردباز هم حجم از قیمت پیشی می

 تایید روند
که این هم سیگنال دیگری است که از  OBV رسیم به آموزش تایید روند به کمک اندیکاتورو اما می

 گام با نمودارتشکیل شود که هم OBV این اندیکاتور قابل استخراج است. وقتی کانالی صعودی در
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توانیم از قدرت روند صعودی مطلع شویم. اما اگر روند اندیکاتور حجم تعادلی طوری قیمت است می
گام باشد، روندمان نزولی خواهد تر شود و با نمودار قیمت همهایی پایینباشد که منجر به ایجاد کف

 .بود

، متوجه کاهش افزایش پیدا نکند OBV از سویی دیگر اگر سهم در کانال صعودی حرکت کند ولی
توان حدس زد که ممکن است روند معکوس شود. معکوس این حالت شویم و میفشار خرید می

تواند باعث افزایش فشار خرید شود. اگر در روند هم ممکن است اتفاق بیفتد که در نهایت می
ر قیمت خط روندش را بشکند، زمانی که به عنوان مثال اندیکاتور هم سطح صعودی، نمودا

در  پاکسان توانید در نمادشود. این مسئله را میاش را بشکند سیگنال نزولی تایید میحمایتی
 .زیر به وضوح مشاهده کنیدتصویر 

 

زمان با شکست سطح حمایت در اندیکاتور اتفاق افتاده است. هم روند خط شکست در این نمودار
شکست خط طور نیست و گاهی ممکن است خط حمایت یا مقاومت پس از اما لزوما همیشه این

 .ی تایید شکست استروند بشکند که این امر به منزله

 هایی دارد؟اندیکاتور حجم تعادلی چه محدودیت
هم از این قاعده  OBV های آن هم توجه کرد وهنگام آموزش هر اندیکاتور باید به محدودیت

شود. یعنی بندی مییا متقدم دسته پیشرو اندیکاتورهای مستثنی نیست. حجم تعادلی در گروه
های را در مورد سهم انجام بینیتواند با توجه به فاکتورهایی که در نظرش اهمیت دارد، پیشمی
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چه دلیلی پشت  اند وها صادر شدهبدهد. اما اگر به دنبال این باشید که بفهمید چرا این سیگنال
تواند منجر به افزایش احتمال صدور گردید! همین مسئله میها نهفته است، دست خالی برمیآن

را با یک اندیکاتور متاخر  OBV توانیم اینهای نادرست شود. برای جبران این مسئله میسیگنال
تواند دهد، میانگین متحرک میسیگنال می OBV به کار ببریم. با این کار وقتی متحرک میانگین مثل

 .آن سیگنال را تایید کند
 
 

های اندیکاتور اما اگر حجم معامالت در یک روز مشخص بسیار کم یا زیاد شود، ممکن است داده
را تفسیر کرد. مثال گاهی ممکن است خبری  برای مدتی غیرقابل استفاده شود و نتوان به درستی آن

گذارد. اما باید توجه در مورد افزایش سود قابل توجه شرکت منتشر شود که روی اندیکاتور اثر می
گر باید حواسش کرد که این تغییر در اندیکاتور به دلیل تغییر در حرکت روند نبوده است. پس معامله

 .های فیک و نادرست نشودار سیگنالرا نسبت به این مسائل جمع کند تا گرفت

  A/D و OBV مقایسه اندیکاتور
مقایسه  A/D یا توزیع تراکم/ اندیکاتور بهتر است این ابزار را با OBV ی آموزش اندیکاتوردر ادامه

گیرند که با بررسی حجم به دنبال ی اندیکاتورهای مومنتوم قرار می. هر دو اندیکاتور در دستهکنیم
 .رصد جریان پول هوشمند هستند

 
 
 
 

اگر قیمت  OBV ی مهم اشاره کرد. در اندیکاتوردر مورد تفاوت این دو اندیکاتور هم باید به یک نکته
کاری  A/D شود. امابه حجم تعادلی فعلی اضافه میبسته شدن امروز از روز قبل بیشتر باشد، حجم 

کند. در به قیمت بسته شدن معامالت ندارد. بلکه به جای آن از یک ضریب فزاینده استفاده می
ها نیز بر این اساس با هم فرق نتیجه خروجی این اندیکاتورها با هم متفاوت خواهد بود و سیگنال

 .دارند

 برای متاتریدر OBV امعرفی چهار اندیکاتور ترکیبی ب
اند استفاده کنید که آموزش ایجاد شده OBV توانید از چهار اندیکاتوری که بر اساسدر متاتریدر می

های هر کدام را کنیم و ویژگیکنیم. این اندیکاتورها را ادامه معرفی میآن را در این بخش دنبال می

 .دهدی آن خبر میت روند و ادامهحرکت اندیکاتور و سهم در یک جهت از قدر

 

 یا افت تواند منجر به جهشحجم تعادلی، بازتاب احساسات عمومی بازار است که می
 .قیمتی شود
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های اند که از طریق لینکطراحی شده ۴ریدر دهیم. این اندیکاتورها برای متاتبه اختصار توضیح می
 .ها را دانلود کنیدتوانید آنپایین می

 OBV Bands Arrows :ساخته شده است که باعث شده است  بولینگر باند این اندیکاتور از ترکیب
های سبز و های بهتری بدهد. این اندیکاتور با نمایش فلششود و سیگنالدرصد خطای آن کم 

 .دهدقرمز، نقاط ورود و خروج را نشان می
 On Balance Volume OBV MTF :دومین اندیکاتور هم عالوه بر اینکه از مزایای OBV  بهره

شود های چندگانه را هم در دل خود دارد. به این ترتیب ریسک معامالت کم میفریم تایم برد،می
 .های بهتری دریافت کنیدتوانید سیگنالو مجددا می

 OBV MTF Alerts Histo :شود که نمودار حجم تعادلی به نمودار هیستوگرام این اندیکاتور باعث می
دهند سیگنال خرید و وقتی از آبی به ز قرمز به آبی تغییر رنگ میها اتبدیل شود. زمانی که میله

 .شودکنند سیگنال فروش صادر میقرمز تغییر می
 FFx OnBalanceVolume :های چندگانه سروکار داریم که در در این اندیکاتور هم با تایم فریم

 .ها را به دلخواه خود تغییر بدهیمتوانیم گزینهقسمت تنظیمات می
  OBV Bands Arrowsدانلود اندیکاتور

  On Balance Volume OBV MTFاتوردانلود اندیک

  OBV MTF Alerts Histoدانلود اندیکاتور

  FFx OnBalanceVolumeدانلود اندیکاتور

 جمع بندی
یا اندیکاتور حجم تعادلی از جمله اندیکاتورهای مومنتوم است که به حجم اهمیت  OBV اندیکاتور

شوند. در روزهایی که قیمت های این اندیکاتور با توجه به تغییر حجم صادر میدهد. سیگنالمی
کند. وقتی ز قیمت پایانی روز قبل بیشتر باشد، مقدار اندیکاتور حجم تعادلی افزایش پیدا میپایانی ا

شود. از این که قیمت پایانی فعلی از قیمت پایانی روز قبلی کمتر باشد، مقدا اندیکاتور کم می
کست تواند به کمک واگرایی و شچنین میتوان برای تایید روند استفاده کرد. هماندیکاتور می

ترین عیب این اندیکاتور این است خطوط روند نیز نقاط ورود و خروج به معامله را پیدا کرد. بزرگ
 .توانند روی آن اثر بگذارند، بدون آنکه این تغییر ناشی از تغییر روند بوده باشدکه اخبار می
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 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 چیست؟ OBV اندیکاتور

 .بینی کندتواند روند را پیشمومنتوم است که می یکی از اندیکاتورهای

 چیست؟ OBV اندیکاتور فرمول

های بسته شدن نیاز داریم. اگر قیمت بسته شدن امروز به قیمت OBV برای تحلیل فرمول اندیکاتور
شود و در غیر بیشتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد، میزان حجم امروز با مقدار اندیکاتور جمع می

 OBVشود. اگر هم قیمت بسته شدن دیروز و امروز تغییری نداشته باشد، رت از آن کم میاین صو
 .ماندهم بدون تغییر باقی می

 گرفت؟ سیگنال تعادلی حجم اندیکاتور با شودمی چطور

طور شکست خط روند و سطوح حمایتی و از طریق واگرایی بین نمودار قیمت و اندیکاتور و همین
 .مقاومتی

 چیست؟ OBV اندیکاتور یاستراتژ

داند. پس وقتی که افزایش حجم در روندهای این اندیکاتور حجم را نسبت به قیمت در اولویت می
شود. اما حجم تعادلی منفی از فروش حجمی خبر صعودی اتفاق بیفتد، موجب افزایش قیمت می

قیمت در یک جهت دهد که با کاهش قیمت سهم همراه است. اگر هم اندیکاتور و هم نمودار می
 .ی روند داردحرکت کنند، نشان از ادامه
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