
 

 

                       

چیست؟ شناسایی روند سهم با توجه به  DC اندیکاتور
 نوسانات

کنند تا وضعیت بازار را بهتر گران از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده میی تحلیلهمه

بفهمند. برای انجام این کار ممکن است از فاکتورهای مختلفی استفاده شود. ممکن است 

یکاتورها روی روند و نوسان متمرکز باشند و برخی دیگر به مومنتوم توجه کنند. برخی از اند

گیرند. هرچند برخی از اندیکاتورها هم هستند که تمام این موارد را با هم در نظر می

تواند یکی از این ابزار است که با ترسیم کانال می Donchian Channels یا DC اندیکاتور

، به دنبال آن هستیم که اخبار بورس مان دهد. در این مقاله ازوضعیت فعلی سهم را نشان

چیست و چطور  DC ضمن آموزش این اندیکاتور یاد بگیریم که کاربردهای اندیکاتور

ابزار چه فرقی با  مان استفاده کنیم و ایندر معامالت Donchian توانیم از استراتژی کانالمی

 .دارد DT اندیکاتور

 

 

 

 

 

 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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 چیست؟ DC اندیکاتور
    توسط شخصی به همین نام یعنی آقای ریچارد دونچیان hannelsC onchianD یا DC اندیکاتور

)Donchian Richard( بود اما با این حال  آتی بازار انگرساخته شد. او خودش یکی از معامله
کرد. اندیکاتورش در بازار سهام هم کاربرد دارد. او به کمک این اندیکاتور روندها را شناسایی می

 .را به او دادند« پدر پیگیری روند»بعدها لقب 
تشکیل  متحرک میانگین این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که به کمک محاسبات

کنند که به صورت پویا در حال حرکت هستند. اگر به شود. این سه خط سه باند را ایجاد میمی
 .شویدمی بولینگر باند نگاه کنید متوجه شباهت آن باظاهر این اندیکاتور 

 

 
 
 
 

گیرند. باند باالیی بیشترین قیمت دارایی را باندهای باالیی و پایینی در اطراف باند مرکزی قرار می
 N ترین قیمت دارایی دری کمدهندهکه باند پایینی نشاندر حالیدهد. دوره نشان می N در طول

 .است Donchian Channel دهندهی بین باند باالیی و پایینی نشاندوره است. ناحیه

گر است که وقتی آن را روی یکی از اندیکاتورهای نوسان Donchian اندیکاتور کانال
دهد که قیمت در حال نوسان در مان مینشانکنیم کانالی را نمودار قیمت اعمال می

 .داخل آن است
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 Donchian  آشنایی با سازوکار اندیکاتور
ین های آن چیست. ااین است که بدانیم عملکرد کانال DC ترین مسئله در آموزش اندیکاتورمهم

ی دهند. یعنی در یک دورهطور که در باال هم اشاره کردیم، کران حرکتی را نشان میها همانکانال
گیرند. با باال رفتن نوسان بازار، باندها از هم فاصله زمانی مشخص، نوسانات دارایی را اندازه می

شوند. اما نزدیک می شود و به همگیرند. ولی وقتی نوسانی در کار نباشد، پهنای باندها کم میمی
ماند. ممکن است از باند باالیی یا پایینی خارج شود. این قیمت همیشه هم داخل باندها نمی

ند کنونی را نشان تواند قدرت رواست که می فروش و خرید اشباع ی وضعیتدهندهمسئله نشان
 .بدهد

 
 

ها کند و میانگین آنترین کف قیمتی استفاده میباند میانی هم از باالترین سقف قیمتی و پایین
گیری کند. با این کار در واقع قیمت برگشت به میانگین را اندازهدوره حساب می N را در طی

 .کندمی

 و محاسبه آن DC آموزش فرمول اندیکاتور
ی سه باند این اندیکاتور آشنا ی محاسبهباید با شیوه Donchian فرمول اندیکاتور برای محاسبه
 :شویم. یعنی

 باالیی باند یا کانال )UC(: باالترین سقف قیمت در N ی اخیردوره 
 میانی باند: )UC + LC(/2  
 پایینی کانال )LC(: ترین کف قیمت درپایین N ی اخیردوره 

N تواند بر حسب دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه و یا گر است که میحلیلی انتخابی تتعداد دوره
را نشان بدهد،  ۲۰عدد  N دقیقه است و ۵تان روی  فریم تایم حتی سال باشد. مثال وقتی

دهد. کمی جلوتر که برویم، مثالی را هم ظرش قرار میای اخیر را مدندقیقه ۵کندل  ۲۰اندیکاتور 
 های اندیکاتورکنیم تا بهتر متوجه این فرمول بشوید. حاال باید ببینیم روش محاسبه کانالارائه می

DC چیست. 
 :باالیی کانال

 اول N را مشخص کنید. 
 تان به بیی انتخابیشترین سقف قیمت را در هر دقیقه، ساعت، روز، هفته یا ماه طی دوره

 .دست بیاورید

ها وجود در آن شکست روند پردازد که پتانسیلبه شناسایی نقاطی می DC یکاتوراند
 .دارد
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 ترین عدد را انتخاب کنیداز میان اعداد به دست آمده، بزرگ. 
 شوددهد که به ترسیم کانال باالیی ختم مینتیجه عددی را نشان می. 

 :پایینی کانال
 اول N را مشخص کنید. 
 ی زمانی روز، هفته یا ماه در طی دوره ترین کف قیمتی را در هر دقیقه، ساعت،پایین

 .تان به دست بیاوریدانتخابی
 ترینس عدد را انتخاب کنیداز میان اعداد به دست آمده، کوچک. 
 شوددهد که به ترسیم کانال پایینی ختم مینتیجه عددی را نشان می. 

 :میانی کانال
 اول N را مشخص کنید. 
 ،زمانی  یروز، هفته یا ماه در طی دوره بیشترین و کمترین قیمت را در هر دقیقه، ساعت

 .تان به دست بیاوریدانتخابی
 ترین کف قیمتی کم کنید. نتیجه را بر عدد دو تقسم کنیدبیشترین سقف قیمتی را از کم. 
 شوددهد که به ترسیم کانال میانی ختم مینتیجه عددی را نشان می. 

 و استراتژی آن Donchian تفسیر اندیکاتور کانال
ای را بین قیمت ای مقایسهدر حقیقت رابطه Donchian Channels شود فهمید که اندیکاتورمی

کند. به هایی که از قبل مشخص شده است شناسایی میی معامالتی در دورهفعلی و محدوده
آوریم که در ی قیمتی به دست میکمک سه مقداری که در باال آن را محاسبه کردیم، یک نقشه

های رود، این اعداد هم طی همان بازهیشود. یعنی هر چه سهم پیش مطول زمان تکمیل می
 DCآیند. به جز شکل ظاهری این اندیکاتور که با باند بولینگر مشابهت دارد، زمانی به دست می

 .تواند میزان صعودی یا نزولی بودن بازار را طی هر دوره نشان بدهدهم می

 

 

یشترین قیمت به دست آمده در دوره را دهد. یعنی بباند باالیی قدرت روند صعودی را نشان می
دهد. خط مرکزی قیمت بازگشت به ها و گاوها نشان میی رقابت میان خرساز طریق مقایسه

ها و ی میانی رقابت میان خرسدهد. این خط، ناحیهی انتخابی نشان میمیانگین را در دوره

شناسایی کند.  بازارهای خرسی و گاوی کند تا نواحی اشباع را درتالش می DC شاخص
تر یا باالتر شود برگشت روند، شکست و روندهای نوظهور را با پایینبه این ترتیب می

 .رفتن خطوط باندها تایید کرد
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دهد که از ها را نشان میخرسدهد. درست به همین شکل باند پایینی، قدرت گاوها را نشان می

 .آیدها و گاوها به دست میترین کف قیمتی در جریان رقابت بین خرسطریق پایین

 یا کانال دونچیان DC مثالی از معامله با اندیکاتور
دهیم تا بهتر متوجه کاربرد را با یک مثال ادامه می Donchian Channel آموزش استراتژی اندیکاتور

 :صویر زیر نگاه کنیدآن بشویم. به ت

 

ی رنگی روی تصویر همان کانال دونچیان است. خط سبز باالیی بیشترین سقف قیمتی و محدوده
دهد. در این مثال ی انتخابی نشان میترین کف قیمتی را در طی دورهخط قرمز پایینی کم

روی بازار و تایی است. با پیش۲۰های تشکیل باند هم تایی هستند. پس دوره۲۰های ما دوره
های قیمتی خط سبز را با خودشان باال ی اخیر، میلهدوره ۲۰سهام به سمت بیشترین حد خود در 

آید، ی اخیر پایین میدوره ۲۰ترین میزان خودش در ی پایینبرند. وقتی که قیمت تا محدودهمی
 .کشندتر میهای قیمت نیز متاثر از همین اتفاق خط قرمز را پایینمیله

شود، خط سبز باالیی به آید و کم میدوره از سطح باالی خود به پایین می ۲۰تی قیمت برای وق
کند به ریزش. همین قضیه به صورت معکوس هم کند. سپس شروع میشکل افقی حرکت می

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


 

 
 

 چیست؟ شناسایی روند سهم با توجه به نوسانات DC اندیکاتور 5

 
روز از یک مقدار پایین به سمت باال رشد کند، خط قرمز  ۲۰افتد. یعنی اگر قیمت برای اتفاق می

 .رودخواهد داشت و سپس باال می حرکتی افقی

 چیست؟ DC کاربردهای اندیکاتور
ی شود کرد. کاربرد اصلی این اندیکاتور در دو حوزههایی میحاال ببینیم از این باندها چه استفاده

 :زیر است

 تایید روند 
 های اشباعشناسایی محدوده 

شرایط اشباع خرید یا فروش را هایی که بازار روندی کامال مشخص دارد، اغلب موارد و در زمان
ای قابل توجه از قدرت روند دانست. حاال هر کدام را در زیر توضیح ی نشانهشود به منزلهمی
 .دهیممی

 تایید روند
ی اشباع خرید حرکت در هنگامی که یک روند صعودی در جریان است، قیمت به سمت ناحیه

 .مند در نظر گرفتروندی قدرتی وجود توان به منزلهکند. این مسئله را میمی
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توانیم ببینیم. البته به صورت در سمت دیگر همین قضیه را در هنگام روندهای نزولی هم می

تواند قدرت روند معکوس. یعنی وقتی قیمت به سمت نواحی اشباع فروش در حرکت است می
 .نزولی را نشان بدهد

 

 اشباع خرید و فروش
در جریان است، ممکن است قیمت به سمت وضعیت اشباع فروش وقتی روندی صعودی در بازار 

 .مندی روند خبر بدهندتوانند از قدرتمدت حرکت کند. این شرایط اشباع فروش هم میدر کوتاه
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کند. این امر به مدت حرکت میدر روندهای نزولی هم قیمت به سمت نواحی اشباع خرید در کوتاه
 .ی قدرت روند استمنزله
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 DC  آموزش سیگنال گیری با اندیکاتور
در معامالت چیست.  DC خواهیم توضیح بدهیم که روش استفاده از اندیکاتوردر این بخش می

 .دهیمکند در ادامه توضیح میرا که این اندیکاتور تولید می هاییترین سیگنالسه مورد از مهم

 

 

 معامله شکست
توان اساسا به عنوان خطوط شکست در نظر گرفت. برای اعمال این را می DC باندهای اندیکاتور

ی باند باالیی و پایینی تان به رفتار قیمت در محدوده، باید حواسDonchian استراتژی با اندیکاتور
شود اثر بهتری مدت اعمال میهای زمانی کوتاه یا میانن استراتژی در مواقعی که در بازهباشد. ای

 .توانیم وارد شویمشود، میدارد. در حالت کلی وقتی سهم باالتر از کانال معامله می

ی اول باید روند موجود را شناسایی کنید. سپس به محض برای استفاده از این استراتژی، در وهله
ی برخورد قیمت به باندهای باالیی و پایینی، اقدامات الزم را برای ورود به معامله یا مشاهده

دهند. در حقیقت تفکر پشت این حرکت این است که احتمال شکست در خروج از آن انجام می
و لمس باندها توسط قیمت  پولبک آینده نزدیک است. به این نکته توجه کنید که مرز باریکی بین

وجود دارد. اگر قیمت حرکتی در جهت مخالف )به سمت باند میانی( نداشته باشد، احتمال 
 .تر استشکست قوی

ی طوالنی در شود فهمید که قیمت در یک دورهپی قیمت با باندها میدری تماس پیبا مشاهده
گر له شده است. شکست در باند باالیی به عنوان سیگنال صعودی است که نشانسقف یا کف معام

ی سیگنالی فرصت خوبی برای ورود به معامله است. از طرف دیگر شکست باند پایینی به منزله
 .برای خروج از سهم است

بیشتر به  توانیمطور میی بیرونی باند را لمس کنند. اینمنتظر بمانید که دو کندل متوالی محدوده
 .مان اعتماد کنیمسیگنال شکست

 
 
 
 

تواند کنند میکار می اکشن پرایسگرانی که با اندیکاتور کانال دونچیان، برای معامله
 .یک ابزار بهینه و مفید باشد

کند تا سطوح حمایت و مقاومت را بر مبنای گران کمک میبه معامله DC اندیکاتور
دهد که درک ها اجازه میچنین به آنهای قیمتی تصویرسازی کنند. همسقف و کف

 .بهتری از نوسان قیمت داشته باشند
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را در ترکیب  Donchian توانید استراتژی کانالبرای اطمینان بیشتر از سیگنال شکست، می

کند و به شما گیری میاستفاده کنید. چرا که این اندیکاتور قدرت روند را اندازه ADX اندیکاتور با
 .گوید که آیا شکست پایدار است یا نهمی

 پولبک
ی ورود را به دست بیاوریم. در روندهای مشخص توانیم بهترین نقطهن روش میبه کمک ای

ای که پای افتد. یعنی همان نقطهآید که پولبک اتفاق میی ورود زمانی به دست میبهترین نقطه
ها در مسیر صعودی شیب کانال دونچیان را شود. مثال موقعی که قیمتباند میانی به ماجرا باز می

کنند، بهترین نقطه برای ورود وقتی است که قیمت به باند میانی برخورد ال هدایت میبه سمت با
دهد. به بیان دیگر قیمت به باند میانی اش ادامه میجا مجددا به مسیر صعودیکند و از آنمی
 .کندخورد و کمانه میمی

ندمدت نیست. برای ی جهت روند در بلمدت است و به منزلهاین استراتژی، یک استراتژی کوتاه
سازی این استراتژی، الزم است که مدام خط میانی را تحت نظر داشه باشید. اگر دیدید پیاده

تان را بفروشید. چرا که احتمال دارد توانید سهمشکند، میرود ولی باند باالیی را نمیقیمت باال می
خورد ولی آن را نی میطور اگر دیدید قیمت به باند پاییقیمت به خط میانی برگردد. همین

توانید وارد معامله شوید. چون احتمال دارد سهم به سمت باند مرکزی گردد، میشکند و برمینمی
تان را نگه دارید. اگر شکست توانید تا زمانی که قیمت به باند مخالف برسد سهمحرکت کند. می

د. در غیر این صورت احتمال کنید تا سود بیشتری به دست بیاوریاتفاق افتاد، شما هم صبر می
 .تان خارج شویدوقوع پولبک وجود دارد و بهترین کار این است که از معامله

این استراتژی در مواقعی کاربرد بهتر دارد که بازار روندی رو به رشد دارد. در چنین شرایطی بهترین 
 RSI دیکاتور مثللحظه برای ورود به معامله، پس از پولبک است. وقتی در این روش از یک ان

شود فهمید که آیا بازار واقعا طور بهتر میاستفاده کنیم، عملکرد بهتری را شاهد خواهیم بود. این
 .ی اشباع است یا نهدر محدوده

 بازگشت
توانیم به بازگشت روند مربوط است. از باند میانی می Donchian اما سومین کاربرد اندیکاتور کانال

گران کمک ی نقاط بازگشت روند در بازار استفاده کنیم. این مسئله به معاملهکنندهبه عنوان تعیین
شان خارج شوند و اگر هم در معامله نیستند، از نقاط ورود جدید کند تا از معامالت قبلیمی

یک سفارش فروش داشته باشید، وقتی کانال  دوطرفه بازار شما در یکاستفاده کنند. مثال اگر 
تواند به دونچیان به سمت پایین در حرکت است، یک شکست باال به سمت باند میانی می

تواند از ی در جریان نداشته باشد، میچنین اگر کسی معاملههم ی سیگنال خروج تلقی شود.منزله
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توانیم باند باالیی اول را هم می قیمتی تارگت. این طریق یک سیگنال ورودی جدید دریافت کند

 .کانال و فراتر از آن در نظر بگیریم
در این استراتژی باید صبر کنید تا قیمت معکوس شود. وقتی قیمت در مسیری خالف جهت 

تواند اقدامات الزم را برای ورود به معامله یا خروج از گر میحرکت کرد، آن وقت است که معامله
 توانیم بگوییم حرکت قیمت در اندیکاتوری مهم این است که چه موقع میآن انجام بدهد. مسئله

Donchian «آید است. به طور معمول وقتی که قیمت از باند باالیی به سمت باند میانی می« پایدار
کند، سیگنالی است برای خروج. در شرایط معکوس هم سیگنال ورود داریم. و آن را قطع می

شویم که قیمت باندها را لمس کند ولی کنیم یا از آن خارج میمعموال زمانی معامله را باز می
گر شود و معاملهها را نشکند. چرا که وقتی شکست اتفاق بیفتد، روند قوی در نظر گرفته میآن
 .تواند از آن سود کندمی

این است  Donchian ی مهم هنگام استفاده از استراتژی معامالتی برگشت روند به کمک کانالنکته
ترین کار این عمول منطقیبینی نکنید. صبر کنید تا در موقع مناسب ورود کنید. طبق مکه پیش

است که از ابزاری دیگر برای تایید استفاده کنید و وقتی مطمئن شوید واقعا برگشتی در کار است، 
 .گاه وارد معامله شوید یا از آن خارج شویدآن

  DC استراتژی های معامالتی با اندیکاتور
ترین کار این است ر حال منطقیکند ولی به هاطالعات کاربردی را از قیمت ارائه می DC اندیکاتور

که آن را با اندیکاتورهای دیگر ترکیب کنیم تا احتمال موفقیت باالتر برود. استراتژی های مختلفی 
 :کنیم. یعنیجا به دو مورد آن اشاره میپیاده کرد که در این Donchian توان با کانالرا می

 کانال دونچیان و ADX 
 رنج بازارهای معامله در 

 .برویم و ببینیم عملکرد هر کدام از این دو مورد چطور است

  ADX کانال دونچیان و
ی اول چیست. کانال دونچیان در درجه DC ترین کاربرد اندیکاتورتوانیم بگوییم که مهمحاال می

طور که در باال گفتیم بندی روند است. باندهای آن هم همانو زمان کنندهک اندیکاتور دنبالی
ترکیب کنیم  ADX دهند. پس خوب است که آن را با اندیکاتوری مثلخطوط شکست را نشان می

فهمیم که هر شکست یک فرصت معامالتی طور بهتر میو از این قابلیت نهایت بهره را ببریم. این
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عتبر است یا نه. در این استراتژی تنها زمانی اجازه داریم با شکست کانال دونچیان معامله کنیم م

 .را نشان بدهد ۲۵کم عدد دست ADX که

 

 

 معامله در بازارهای رنج
شیم بازار همیشه روندی نیست. در برخی از مواقع حرکت رنج دارد. پس بهتر است به دنبال آن با

شود به عنوان مند شویم. کانال دونچیان را میهای معامالتی بهرهتا در این شرایط هم از فرصت
های ها و کفدر نظر گرفت. چرا که این خطوط از سقف مقاومت و حمایت خطوط معتبر و قطعی

اند. اما در چنین بازاری تشخیص نواحی اشباع قیمتی طی یک دوره مشخص به دست آمده
شوند. برای به دست آوردن ممکن نیست. باندهای دونچیان در نوسانات پایین باریک می

استفاده کرد و شرایط اشباع  RSI شود از اسیالتوری مثلهای معامالتی در چنین بازاری میفرصت
نگاه کنیم و  RSI . مثال وقتی قیمت در باند باالیی است و کانال هم نازک است، باید بهرا پیدا کرد

 .دهد یا نهببینیم که آیا این اندیکاتور شرایط اشباع را نشان می

 مثالی از یک استراتژی معامالتی با اندیکاتور
Donchian 

یم آن را آموزش بدهیم شامل خواهمی DC ای که در این قسمت با استفاده از اندیکاتوراستراتژی
 .توانند از آن استفاده کنندگران مبتدی هم میچند گام است که معامله

بر اساس این استراتژی، وقتی قیمت سهم در داخل کانال در حال نوسان است، بازار حول و حوش 
. حاال رسدکند. اگر قیمت خط باالیی را بشکند، این وضعیت هم به پایان میخط باالیی حرکت می

 :برویم و ببینیم چه قوانینی را برای ورود به معامله باید مدنظر قرار بدهیم

 اندیکاتور کانال دونچیان را به نمودار اضافه کنید -۱
کنید طبیعتا این است که اندیکاتور را به نمودارتان اضافه کنید. ترجیحا هم از اولین کاری که می

است و ما  ۲۰ی زمانی، فرض این اندیکاتور برای دورهاستفاده کنید. عدد پیش استیک کندل نمودار
 .زنیمجا به آن دست نمیهم در این

کند. بهتر است منتظر های شکست فیک تولید میمعموال اندیکاتور دونچیان سیگنال
 .ها به طور متوالی در باالی باندهای باالیی یا پایینی بسته شوندبمانید تا کندل
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ایم. پس بهتر است از تایم فریم مدت در نظر گرفتهما این استراتژی را برای معامالت روزانه و کوتاه

ای است، اندیکاتور دقیقه ۱۵تان ای یا نیم ساعته استفاده کنید. پس اگر تایم فریمدقیقه ۱۵
دهد. چرا های پنج ساعت اخیر نشان میترین کف قیمت را در کندلبیشترین سقف قیمت و کم
 ۱۵ی دوره ۲۰تایی. یعنی  ۲۰مان ای است و دورهدقیقه ۱۵مان پنج ساعت؟ چون تایم فریم

در پنج ساعت  پرایس اکشن ساعت. پس اطالعات روی نمودار بر حسب ۵شود ی که میادقیقه
 .آیداخیر به دست می

ی خط باالیی منتظر بمانید تا قیمت به آرامی در محدوده -۲
 حرکت کند

ست که منتظر بمانید تا قیمت برای مدتی به سمت خط باالیی کانال حرکت ی دوم این امرحله
تر بیاید. به بیان دیگر قیمت باید کند. در طی این مدت، قیمت هرگز نباید از خط میانی پایین

مند است. صعودی قدرت مومنتوم دهد کهبچسبد به خط کانال باالیی دونچیان. این امر نشان می
چرا که تقاضا در حال افزایش است. تصویر زیر را ببینید که چند مثال را در این خصوص نشان 

 .دهدمی
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 در زمان پولبک وارد معامله شوید -۳

الیی کانال، باید وارد زمان با حرکت قیمت به سمت باال و در امتداد خط باشاید فکر کنید که هم
مانیم تا قیمت پایین بیاید. شویم. اما قوانین این استراتژی متفاوت است. اتفاقا ما منتظر می
رود یا باند پایینی را لمس یعنی پولبک بزند به خط میانی. وقتی قیمت به زیر خط میانی می

 .کند باید وارد معامله شویممی

توانیم یک پله خرید کنیم. وقتی هم که زند میی پولبک میدر حقیقت وقتی که قیمت به خط میان
ی دیگر ورود کنیم. اگر قیمت بالفاصله بعد از توانیم یک پلهتر رفت میقیمت یک پله پایین

ی دوم نیست. به همین سادگی شکست خط مرکزی به سمت باال برگردد، دیگر نیازی به خرید پله
 .کنیمی مدیریت ریسک کارآمد را هم پیاده مییک شیوه ای پله خرید و به کمک

 

 حد ضرر را تعیین کنید -۴
را  Stop Loss .را مشخص کنیم ضرر حد گام بعدی هم به مدیریت ریسک مربوط است. یعنی باید

شود در شرایطی که قرار بدهیم. حد ضرر باعث می Donchian باید زیر باند پایینی اندیکاتور کانال
 .کند، از تحمل ضررهای بیشتر جلوگیری کنیدبینی شما حرکت میقیمت مخالف پیش

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/buying-and-selling-stocks-in-steps/
https://akhbarbourse.com/what-is-stop-loss/


 

 
 

 چیست؟ شناسایی روند سهم با توجه به نوسانات DC اندیکاتور 14

 

 

 حد سود را مشخص کنید -۵
 حد توانیم از یکمان پیش رفته است. میند صعودی مطابق میلحاال فرض کنیم که رو

هایی که خودتان همیشه به کار متحرک استفاده کنیم. حد سود را هم با استفاده از شیوه سود
 .گیرید تعیین کنیدمی

توانید همین مراحل را به صورت برعکس در بازار نزولی کنید میفعالیت می اگر در بازار دوطرفه
 .هم در نظر بگیرید

  DC های اندیکاتورمحدودیت
DC های اندیکاتورای به این مسئله داشته باشیم که محدودیتبهتر است در این بخش هم اشاره

لخواه یا یک عدد رایج را برای چیست. مشکل بزرگ این اندیکاتور این است که وقتی یک مقدار د 
مان منعکس نشود. در گیریم، ممکن است شرایط کنونی بازار در تحلیلی زمانی در نظر میدوره

د شود عملکررود. اتفاقی که باعث میهای غلط هم باال مینتیجه احتمال صدور سیگنال
  د.گذاری و معامله ضعیف شوسرمایه

توان به این مسئله اشاره کرد که این ابزار دونچیان می از جمله مزایای اندیکاتور کانال 
توان آن را در هر بازاری های بازار کاربردی است و میایکارها و هم حرفههم برای تازه

 .اعم از سهام یا رمزارز به کار برد
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کن به جز این اگر تنها از همین اندیکاتور برای ورود به معامله با سطوح اشباع استفاده کنید مم

کند و شما این اتفاق را به است به مشکل بربخورید. چرا که مثال قیمت به باند پایینی برخورد می
گیرید وارد معامله شوید. اما گیرید و تصمیم میی اشباع فروش در نظر میعنوان ورود به محدوده

استفاده  RSI ثلتر برود. بهتر است از اندیکاتوری مممکن است بازار باز هم بریزد و قیمت پایین
 .طور که در باال توضیح دادیم عمل کنید تا دچار مشکل نشویدکنید و همان

 چیست؟ DT و DC تفاوت اندیکاتور
 DT گیرند. اندیکاتوررا با هم اشتباه می DT و DC آید که افراد اندیکاتوربعضی از مواقع پیش می

به وجود آمده  استوکاستیک و RSI هایخودش به کمک ترکیب دو اندیکاتور بسیار مشهور به نام
شناسند. این اندیکاتور هم به شناسایی نواحی می Stochastic Rsi ها آن را با ناماست که خیلی

شناسایی نقاط خروج از بازار است. البته  کند. اما کاربرد مهم آن دراشباع خرید و فروش کمک می
تان باشد که بیشتر باشد، کاربرد این اندیکاتور هم بیشتر است. به هر حال حواس بازار عمق وقتی

 .تباه نگیریدشان با هم اشاین دو اندیکاتور را به دلیل نزدیکی اسامی

 بررسی تفاوت باند بولینگر و اندیکاتور دانچین
خواهیم ببینیم و باند بولینگر شباهت دارند اما حاال می DC در همان ابتدا گفتیم که اندیکاتور

های قیمتی و شان در چیست. فرمول کانال دونچیان را که باالتر دیدیم. باالترین سقفتفاوت
شوند. ی انتخابی منجر به ترسیم باندهای این اندیکاتور میدوره N یهای قیمتی در طتر کفپایین

 :طور استاما فرمول اندیکاتور بولینگر این

 

 .های سقف و کف کمتر شودشود محاسبات هموارسازی شوند و اثر قیمتاین کار باعث می

نیازی به ورودی کاربر برای نوسان ندارد. در بازاری  Donchian یگر این است که اندیکاتورتفاوت د
تر از خطوط اندیکاتور دونچیان هستند. به همین میزان عرضتر و کمآرام باندهای بولینگر باریک

بیشتر از  DC وقتی نوسانات شدید باشد باندهای بولینگر هم در مقایسه با خطوط اندیکاتور
دیگر کند این دو اندیکاتور را در کنار یکگیرند. تصویر زیر به شما کمک میدیگر فاصله میکی

ی قرمز مربوط به باند دهد و محدودهی آبی کانال دونچیان را نشان میمقایسه کنید. محدوده
 .بولینگر است

 ۲ × )دوره N برای قیمت معیار انحراف ± دوره N در ساده متحرک میانگین)
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ها د به تفاوت آنشوشاید در نگاه اول درک تفاوت این دو اندیکاتور سخت باشد اما باز هم می
تری نشان بدهند و قیمت را های سریعپی برد. مخصوصا که باندهای بولینگر تمایل دارند واکنش

رسانی نشده تر دارد و تا زمانی که دوره به روزتر دنبال کنند. اما کانال دونچیان حرکتی آهستهسریع
ی انتخابی هر دو شاخص به ماند. در این نمونه دورهچنان در نزدیکی سقف یا کف میاست هم

 .است ۲۰فرض صورت پیش

 و کانال قیمت DC مقایسه اندیکاتور
تواند ما را در خصوص این اندیکاتور سردرگم کند این است که شاید ندانیم ی دیگری که میمسئله

، یکی از تکنیکال تحلیل در کانال ترسیم .و کانال قیمت چیست DC تفاوت میان اندیکاتور
های دهند. این کار از طریق اتصال سقف و کفگران انجام میترین مواردی است که معاملهرایج

که شود. اما به هر حال کانال قیمت کمی با کانال دونچیان متفاوت است. چرا اخیر انجام می
 .جهت استگران همیشه با روند همتمایل به افقی شدن دارد؛ در حالی که کانال ترسیمی معامله

باز هم به تصویر زیر نگاه کنید. دو خط سبز، کانال قیمت صعودی را به کمک سطوح حمایت و 
دهند. اما رفتار کانال دونچیان طوری است که انگار از قیمت عقب مانده است مقاومت نشان می

 .کندو با سرعت کندتری آن را دنبال می
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های خرید و این به آن معنا نیست که یکی از این دو کانال عملکرد اشتباهی دارد. هر دو، سیگنال
 .شوندکنند. مخصوصا زمانی که با اندیکاتورهای دیگر ترکیب میفروش را به درستی ارائه می

 جمع بندی
یکی از اندیکاتورهای روندی تحلیل تکنیکال  (Donchian Channels) یا کانال دونچیان DC اندیکاتور

است که توسط شخصی به نام دونچیان ابداع شده است. این اندیکاتور به سادگی و با توجه به 
ی مشخص، نتایج را به صورت کانالی متشکل از سه خط های قیمتی در طی یک دورهسقف و کف
دهد. باند ترین کف قیمت را نشان میو باند پایینی کمکند. باند باالیی بیشترین سقف ترسیم می

دهد. این اندیکاتور ترین کف قیمت و باالترین سقف قیمت را نشان میمیانی هم میانگین پایین
تواند برای تایید روند، تشخیص شکست، پولبک و برگشت روند مورد استفاده قرار بگیرد. به می

استراتژی های مختلفی  RSI و ADX دیکاتورهای دیگری مثلشود با استفاده از انهمین ترتیب می
 .پیاده کرد Donchian را با اندیکاتور
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 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 چیست؟ DC اندیکاتور

 .ی روند است که ظاهری شبیه باند بولینگر داردکنندهیک اندیکاتور دنبال

 است؟ چگونه Donchian اندیکاتور ساختار

ی دهد. باند باالیی از محاسبهر سه خط اصلی دارد که تشکیل یک کانال را میاین اندیکاتو
ترین کف آید. خط پایینی هم کمی مشخص به دست میبیشترین سقف قیمتی طی یک دوره
دهد و خط میانی هم میانگینی است از همین سقف و قیمتی را طی همین دوره نشان می

 .آمده های به دستکف

 چیست؟ DC توراندیکا محدودیت

ترین ایرادی که به این اندیکاتور وارد است این است که ممکن است اطالعات قیمت طی آن مهم
های فیک این اندیکاتور هم زیاد است چنین سیگنالی انتخابی به خوبی منعکس نشوند. همدوره

 .داستفاده کر ADX یا RSI که برای کاهش این مشکل باید از اندیکاتورهای دیگری مثل

 چیست؟ دونچیان کانال کاربردهای

شود. استراتژی های از این ابزار بیشتر برای تایید روند و یا شناسایی سطوح اشباع استفاده می
پیاده کرد. با توجه به کاربردهای این اندیکاتور  Donchian توان در معامله با اندیکاتورمختلفی را می

 .گشت روندها قابل انجام استمواردی نظیر معامله در شکست، پولبک و باز
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