
PForex Department of Education
Financial Education

88   شماره جلسه

  استراتژی  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

شناسایی واگرایی و همگرایی در اپلیکیشن دستیار فارکس
حرفه ای

 در این جلسه به معرفی شناسایی واگرایی و همگرایی در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه
اپلیکیشن دستیار در این جلسه ( شناسایی واگرایی و همگرایی درای می پردازیم.

) قصد داریم تا به 2 مورد را بررسی کنیم: فارکس حرفه ای

تحلیل های واگرایی و همگرایی چیست؟
نمونه های از تحلیل های مورد نظر

تحلیل های واگرایی و همگرایی چیست؟

 تحلیل تکنیکال در این قسمت فقط و فقط تحلیل تکنیکال ارائه می شود. در این مدل از
 به شناسایی مناطقی که دارای همگرایی یا واگرایی هستند می پردازد و همچنین با

شناسایی همگرایی و واگراییاستفاده از اسیالتور AO یا Oscillator AweSome به
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 مناطق مذکور می پردازد. برای شناسایی واگرایی و همگرایی از اسیالتور RSI مخفی
 استفاده شده. در تمامی تحلیل های شناسایی شده، مقادیر RSI برای یک و دو واگرایی
باالی 70 بوده یعنی هر دو قله و یا هر سه قله باالی 70 بوده و همچنین در روند نزولی

مقاذیر RSI زیر 30 بوده یعنی هر دو یا سه دره ایجاد شده مقادیر ان زیر 30 بوده. موارد
 موجود است که به دنبال شناسایی نقاطدوره های آموزشیآموزشی واگرایی و همگرایی در

 بازگشتی هستند و همچنین مطالب آموزشی مربوط به واگرایی مخفی که یکی از بهترین
ابزار برای معامالت در روند است در بخش آموزش فارکس و بورس بین الملل موجود

 در قالب مثال های که در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای روند نزولی:است.
 شناسایی شده به معرفی موقعیت های مورد نظر می پردازیم. در این حالت بازار در حال

نزول است و با ایجاد دو دره قیمتی که دومی از اولی پایین تر بوده اما مقادیر RSI آن
کمتر از 30 بوده و در منطقه اشباع از فروش می باشند و با تشکیل کندل خاص در همین

منطقه انتظار حرکتی معادل کندل مورد نظر داشتیم.

 و در این مثال 3 دره پیا پای در قیمت تشکیل شده و در اسیالتور RSI نقاط متناظر با آن
باال تر بودهو و 2 همگرایی پشت سر هم را تشکیل داده اند و مقادیر آنها که زیر 30 بوده و

اشباع از فروش می باشند. در این وضعیت انتظار حرکت صعودی و باز گشت قیمت را
داریم.
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 همانطور که در شکل مشخص است قیمت در جفت ارز یورو ین ژاپن روند صعودی:
 افزایش یافته و در قیمت شاهد دو قله باالتر از هم هستیم اما در اسالتور RSI شاهد دو

قله پایین تر از هم در منطقه باالی 70 که اشباع از خرید است می باشیم. همزمان در
 که نشان از جمعتشکیل واگرایی مخفی Divergence Hidden هستیماسیالتور RSI شاهد

 شدن پتانسیل ریزشی دارد. انتظار داریم تا روند نزولی ایجاد شود و با استفاده از تاییدات
دیگر می توانید نقطه مناسبی برای معامالت فروش پیدا کنیم.
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 و در شکل بعدی شاهد تشکیل 3 قله قیمتی پشت سر هم در نمودار نفت هستیم و در
مناظر آن در RSI سه قله پایین تر از هم ایجاد شده.که در منطقه اشباع از خرید می

 هم هستیم که می تواند کندل استیک Cloud Darkباشند. همچنین در همین منطقه شاهد
 تاییدی برای شروع حرکت نزولی باشد.

 می پردازد، به ما کمک شناسایی واگرایی و همگرایی ها در این قسمت از اپلیکیشن که به
 می کند تا مناطقی را که پتانسیل بازگشت در نمادهای معامالتی دارند را بررسی کنیم و

چنانچه قابلیت مناسبی دارند معامالت مناسبی را انتخاب کنیم. مواردی از واگرایی و
دارند بسیار موقعیت مناسبی هستند. واگرایی مخفی مثبت و منفیهمگرایی که تایید
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