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 میانگین های متحرک
 

 مقدمه

 

 تکنیکالیکی از اندیکاتورهای مهم و مورد استفاده فراوان در تحلیل  Moving average میانگین متحرک یا

گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند کند تا سرمایهاست که با حذف نوسانات قیمتی کمک می

 .قیمتی را ترسیم کند

 

 میانگین متحرک

 

های قیمتی دنباله رو است، چراکه متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان میانگین متحرک یکی از شاخص

 :روز گذشته(. دو نوع میانگین متحرک وجود دارد 200 یا 100، 50دهد )برای مثال می
 

 Simple Moving Average میانگین متحرک ساده یا -1
 

 Exponential Moving Average میانگین متوسط تصاعدی یا  -2
 

میانگین متحرک ساده تنها متوسطی از قیمت سهام در بازه زمانی مورد نظر است، ولی نحوه محاسبه میانگین 

شود، وزن تر میتصاعدی بصورتی است که هرچه قیمت به انتهای بازه زمانی )قیمت فعلی( نزدیکمتحرک 

 .تری را در محاسبه میانگین ایفا میکندسنگین

های اخیر وزن به بیانی دیگر میانگین متحرک تصاعدی همان میانگین وزنی متوسط قیمت است که قیمت

 .دارندبیشتری را در محاسبه در بر

 

 

 

 چیست؟ نمایی متحرک میانگین و ساده متحرک میانگین بین وتتفا

 

 است بهتر ،(EMA) نمایی متحرک میانگین و(    SMA) ساده متحرک میانگین تفاوت بررسی از قبل

 .باشیم داشته آنها مقدماتی مفاهیم بر مروری
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 هایدهمحدو کردن مشخص جهت (MA) اختصار به متحرک هایمیانگین از گرانمعامله کلی حالت در

 .کنندمی استفاده بازارها تحلیل و روندها شناسایی معامله، برای مناسب

 

 شناسایی بازار یک در را( روند وجود عدم یا) روند بتوانند تا کنندمی کمک گرانمعامله به متحرک هایمیانگین

 .کنند دریافت را آن هاینشانه است، شدن وارونه حال در روندی که زمانی چنین هم و کنند

 .های متحرک، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی استترین میانگیندو نوع از رایج

 .در ادامه به تفاوت های این دو میانگین متحرک خواهیم پرداخت

توانند تصمیم بگیرند از کدام یک در جریان معامالت تر میگران راحتها، معاملهپس از شناخت این میانگین

 .ود استفاده کنندخ

دهد. با های متحرک، قیمت متوسط یک ابزار معامالتی را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان میمیانگین

ها وجود دارند و به همین دلیل است که انواع مختلفی ی این میانگینهای مختلفی برای محاسبهاین حال، روش

 .کنیدمشاهده می نیکالافزارهای تحلیل تکهای متحرک را در نرماز میانگین

های جدیدی در محاسبات کند، دادهنیز این است که، همانطور که قیمت حرکت می” متحرک“دلیل نام 

 .کندشود و بنابراین میانگین دائماً تغییر پیدا میمیانگین متحرک وارد می
 

 میانگین متحرک ساده

 

های پایانی ، قیمت(Simple moving average ) یا ( SMA) روزه 10در محاسبه میانگین متحرک ساده 

 .شودتقسیم می 10روز آخر با هم جمع و بر عدد  10

 20روزه با هم جمع و سپس بر  20های پایانی یک دوره روزه نیز، قیمت 20برای محاسبه میانگین متحرک 

 .کنیمتقسیم می
 


