
 یا پاکت های میانگین متحرک Envelops نحوه استفاده از اندیکاتور

 

 

 چیست؟ Envelops یا متحرک میانگین های پاکت

 .ابتدا بیایید کمی به عقب برگردیم و مباحث مربوط به میانگین متحرک را مرور کنیم

 .، شناسایی تغییرات روند استدف استفاده از میانگین های متحرکه

چه میانگین های متحرک ابزاری مفید بوده و در نرم افزار تکنیکال شما همیشه آماده اگر

 .استفاده می باشند، اما گاهی می توانند سیگنال های کاذب دهند

، هنگامی که مورد میانگین های متحرک آموختید در همانطور که در درس های قبلی

یک سیگنال خرید ساده صادر شده ، ر از میانگین متحرک بسته می شوندقیمت ها باالت

 .است

https://irtrader.net/



، یک سیگنال فروش ساده اتفاق ت زیر میانگین متحرک بسته می شودو هنگامی که قیم

 .افتاده است

در حال حرکت به سمت باال است و باالتر  EUR / USD ، فرض بگیریدبه عنوان مثال

 .خرید است، که این سیگنالی برای معامله از یک میانگین متحرک بسته می شود

 است و ادامه خواهد داشت؟ "واقعی"از کجا می دانید که این روند صعودی 

 .شما نمی دانید

 :، دو گزینه پیش رو داریدینکه هنوز می خواهید خرید بگیریدبنابراین با فرض ا

اکنون بر اساس سیگنال ابتدایی ورود به معامله خرید کنید )قیمت باالتر از میانگین  .1

 (.استشده متحرک بسته 

 .منتظر تأیید بیشتر باشید که از حقیقی بودن روند اطمینان بیشتری کسب کنید .2

  

می توانند  Envelops یا همان  )MAE (متحرک میانگین های پاکت اینجاست که

 .تا حد بسیار زیادی کمک کنند

 چی؟ پاکت های میانگین متحرک؟

 ؟یعنی از اینها؟
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 .، نه از این پاکت هانه

 

 چیست؟ Envelops اندیکاتور یا متحرک میانگین پاکت

 .تحرک و دو خط دیگر تشکیل شده استیک پاکت میانگین متحرک از یک میانگین م

 .یک خط باالی میانگین متحرک قرار می گیرد و خط دیگر زیر میانگین متحرک است

 .این دو خط با هم یک پاکت را در باال و پایین تشکیل می دهند
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، میانگین متحرک اصلی را پوشانده کت نامیده می شود زیرا این دو خطتصویر باال یک پا

 .و به نوعی داخل پاکت قرار داده اند

 :ه می شودبرای موارد زیر استفاد Envelops پاکت ها یا از

 تایید روند 

  فروش اشباعخرید و  اشباعشناسایی شرایط 

  

 متحرک میانگین های پاکت محاسبه نحوه

 .نحوه محاسبه یک پاکت میانگین متحرک بسیار ساده است

استفاده  (SMA) ابتدا تصمیم بگیرید که آیا می خواهید از یک میانگین متحرک ساده

 .(EMA) کنید یا یک میانگین متحرک نمایی

ها تأخیر کمتری دارند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر   EMA،به یاد داشته باشید

 .می دهند
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 .، تعداد دوره های زمانی مورد نظر را انتخاب کنیدسپس

 .، مقدار درصدی را که می خواهید برای پاکت ها استفاده کنید تنظیم کنیددر آخر

 :دهد می نشان را زیر خطوط ٪1پاکت  روزه با 10، میانگین متحرک به عنوان مثال

 %(1 × روزه ده SMA+ ) روزه ده SMA: باالیی پاکت

SMA  روزهده  

 %(1 × روزه ده SMA) – روزه ده SMA: پایینی پاکت

 

 می نشان ٪1روزه و پاکت  10را با یک میانگین متحرک  EUR / USD نمودار زیر

 .دهد
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روزه )خط نارنجی(  SMA 10 دقت کنید که چگونه پاکتها )خطوط آبی( موازی با

 .حرکت می کنند

زیر و باالی میانگین متحرک )خط نارنجی( قرار می  در ٪1آنها همواره بصورت ثابت 

 .گیرند

 

 4 متاتریدر در Envelops اندیکاتور

به صورت پیشفرض امکان استفاده از پاکت های میانگین  4در پلتفرم معامالتی متاتریدر 

 .متحرک قرار داده شده است

وی چارت قرار دهید. برای این کار کافی است ابتدا اندیکاتور مویینگ اوریج اصلی خود را ر

را پیدا کنید و بر روی چارت  Envelopes سپس در لیست اندیکاتورهای متاتریدر

، دوره میانگین متحرک و همچنین درصد انحراف، شید. با تنظیم نوع میانگین متحرکبک

 .پاکت میانگین بر روی نمودار ترسیم خواهد شد
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 ؟کنیم تأیید Envelops ندیکاتورا از استفاده با را روند جهت گونهچ

، از اساسا میانگین متحرک هستند (MAE) از آنجا که پاکت های میانگین متحرک

پاکت های میانگین متحرک می توان به عنوان یک شاخص یا نماگر دنبال کننده روند 

 .استفاده کرد

 .جهت میانگین متحرک جهت پاکت ها را تعیین می کند

 .صعودی قرار دارد، قیمت در یک روند قتی پاکت ها به سمت باال می روندو

 .، قیمت در یک روند نزولی قرار داردتی پاکت ها به سمت پایین می روندوق

، قیمت نه در یک روند صعودی در حالت رنج و افقی حرکت می کنندوقتی پاکت ها 

است و نه در نزولی. در این حالت روند خنثی بوده و قیمت بدون جهت در نظر گرفته 

 .می شود

 .الی پاکت یا زیر آن حرکت می کند باید به آن توجه داشته باشیدوقتی که قیمت با

ا شدت به باالی ، اگر قیمت بالً با یک حرکت قوی آغاز می شونداز آنجا که روندها معمو

 .، بازار صعودی محسوب می شودپاکت باالیی برود

 .اگر قیمت به زیر پاکت پایینی سقوط کند، بازار نزولی محسوب می شود

  

 خرید السیگن

 .، خرید کنیدت باالتر از پاکت باالیی بسته شداگر قیم
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 فروش سیگنال

 .، بفروشیدگر قیمت زیر پاکت پایینی بسته شدا

 

  : USD / GBPاز مثالی

روزه )خط نارنجی( و پاکت  20، دقت کنید چگونه میانگین متحرک ساده در نمودار زیر

 .و باالتر می روند های باال و پایین )خطوط آبی( باال

 

 بسته شود؟ متحرک میانگین باالی ید چگونه قیمت موفق شده است کهببین

، می توانید صبر کنید تا قیمت ز نزولی به صعودی تغییر کرده استبرای تأیید اینکه روند ا

 .بسته شود باالیی پاکت باالی نیز در
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 متحرک میانگین های پاکت با فروش بیش و خرید بیش سطوح شناسایی نحوه

مواقعی نیز پیش می آید که قیمت در ابتدا به باالی پاکت باالیی می رود یا به زیر پاکت 

 .پایینی می رود اما بعد برمی گردد

 یا FLAT متحرک میانگین شیب که افتد می اتفاق هنگامی معموالً مورد این

 .باشد تخت

رای شناسایی ، می توان از پاکت های میانگین متحرک بوقتی چنین اتفاقی می افتد

 .سطوح بیش خرید و بیش فروش استفاده کرد

، می تواند بیش خرید در نظر االتر از پاکت باالیی حرکت می کندهنگامی که قیمت ب

 .گرفته شود

 .، می تواند بیش فروش در نظر گرفته شودیمت زیر پاکت پایینی حرکت می کندوقتی ق

 .شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش آسان نیست

، یک جفت ارز می تواند بیش خرید ، وقتی که روند صعودی قوی استیدبه یاد داشته باش

 .بماند باقی شده و نیز بیش خرید

، یک دارایی می تواند از همین است. در یک روند نزولی شدیددر حالت بیش فروش نیز 

حالت بیش ، اما مدتها در همان حد فروخته شده و بیش فروش شوداز نظر تکنیکال بیش 

 .فروش باقی بماند

 آن بودن تخت از به همین دلیل بهتر است به شیب میانگین متحرک توجه کرده و

 .کنید حاصل اطمینان

 .شما باید سطوح بیش خرید و بیش فروش را با سطوح حمایت و مقاومت تأیید کنید
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 خرید سیگنال

، کرد و سپس دوباره باالتر رفت سقوط آن زیر به یا کرد لمس ، پاکت پایینی را اگر قیمت

 .بخرید

  

 فروش سیگنال

، و دوباره به زیر سقوط یافتاگر قیمت پاکت باالیی را لمس کرد یا به باالی آن افزایش 

 .، بفروشیدکرد

 

 : JPY / EUR از مثالی

خط )نارنجی( و پاکت های باالیی و ) SMA 30، دقت کنید که چگونه )در نمودار زیر

 .تقریباً به صورت یکنواخت افقی هستند ...پایینی )خطوط آبی( تخت هستند 
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EUR / JPY   .در تصویر فوق بدون جهت است. هیچ روند صعودی قوی ای وجود ندارد

 .روند نزولی قوی ای نیز وجود ندارد

 .دقت کنید که چگونه پاکت باالیی به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می کند

 .، قیمت مجدد پایین آمده استر نزدیکی پاکت باالیی معامله شدههر زمان که قیمت د

ی پاکت پایینی نیز به همین صورت است. دقت کنید که چگونه همچون یک ماجرا برا

 .سطح حمایت قوی عمل می کند

، قیمت واکنش نشان داده و دوباره در نزدیکی پاکت پایینی معامله شدهر زمان که قیمت 

 .باال بر گشته است

  

 خالصه

 أییدتری برای به عنوان ابزا Envelops یا همان )MAE (پاکت های میانگین متحرک

نیز برای شناسایی  خنثی، اما می توانند در بازارهای رنج یا استفاده می شوند روند جهت

 .از آنها استفاده کرد فروش اشباع و خرید اشباع سطوح
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