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 مقدمه مترجم

بهه زبهان   "مجموعهه   های کتابیکی دیگر از  "متحرک به زبان ساده های میانگین"کتاب 

 ههای  میهانگین . پردازنهد  مهی است که به آموزش تحلیل فنهی در بازارههای مهالی     "ساده

کهاراترین و مفیهدترین انهدیکاتورها هسهتند و در      حهال  درعینو  ترین سادهمتحرک جزو 

فرمول اکثر اندیکاتورهای دیگر نیز نوعی میانگین متحرک وجهود دارد. بها ایهن حهال در     

متحهرک پرداختهه و در کنهار     ههای  میانگینبه موضوع  صرفاًبی بوده که فارسی کمتر کتا

و  گهری  معاملهه اما با وجود کتاب حاضهر   ،باشد تحلیل کرده آن را یخوب بهتحلیل چرخه 

 یراحته  بهه اسهتراتیی میهانگین متحهرک     وسهیله  بهه در انواع اوراق بههادار   گذاری سرمایه

متحهرک و تحلیهل چرخهه     های میانگیندر  یا وییه. نویسنده تخصص شود می ریپذ امکان

که چندین کتاب در این حوزه نوشهته اسهت. در کتهاب حاضهر نیهز ایهن        ای گونه بهدارد 

خرید و فروش با استفاده از یهك یها دو    های سیگنالتوضیح داده شده و  خوبی بهمطالب 

 بیان شده است. خوبی بهمیانگین متحرک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

و  گهذاران  سهرمایه طهوننی اسهت کهه توسه       ههای  مهد  متحهرک بهرای    ههای  میانگین

 ههای  میهانگین . شهوند  مهی تحلیل رونهدهای ییمتهی اسهتفاده     دربرای کمك  انگر معامله

متحرک وییگی هموار کردن نوسانا  ییمتی را دارند و پیگیهری رونهدهای ییمتهی را بها     

متحرک در ترکیب با اندیکاتورهای دیگهر   های میانگین. کنند می تر آسان رمسلحیغچشم 

ابزار یابل اعتمادی برای کسهب  د استفاده شون درستی بهدیگر هرگاه  های میانگینیا حتی 

 .کنند میفراهم سود بیش از متوس  بازار 

ده ااسهتف متحهرک   ههای  میهانگین  آور شهگفت انی که از پتانسیل سود گر معاملهتعداد      

 ههای  میهانگین کهاربرد مفیهد    های روشی در مورد های کتاب. رو به افزایش است کنند می

ایهن ههدن نهاتوان     رسیدن بهه  در ها آنمتحرک در معامال  نوشته شده است که بیشتر 

 ههای  میهانگین هستند. یك دلیل برای این عدم موفقیت ایهن اسهت کهه دانهش اساسهی      

خهوبی   گر معاملههر که  طور همانوجود دارد.  گر معاملهدر بین هزاران  اکنون هممتحرک 

گهروه بزرگهی   بهین  زمانی که یك سیستم معامالتی خاص به دانهش عمهومی در    داند می

 ههای  کتهاب دههد.  بتبدیل شود تمایل دارد که کارایی و یابلیت اعتماد خهود را از دسهت   

که بهیش از سهطح دانهش عمهوم مهردم       اند کردهمعدودی درباره میانگین متحرک سعی 

 ح دهند.یکار میانگین متحرک را توض شرو

اغلهب در   هها  آنوجهود دارد آن اسهت کهه     هها  کتهاب  گونهه  اینمشکل دیگری که در      

کهه هرچهه یهك     دانند میان با تجربه گر معامله. کنند می روی زیادهپیچیده کردن موضوع 

زار نیهز  . در بها کنهد  مهی مفید کمتری ارائه  های سیگنالباشد  تر پیچیدهسیستم معامالتی 

فلسهفه مها    ،مطالعهه و تجربهه   هها  سالمثل زندگی سادگی شرط موفقیت است. بر اساس 

سادگی بیشتر سیستم معامالتی و در نتیجه احتمال کسب سود بیشهتر اسهت. در مویه     

نوشتن این کتاب نیز اصل فوق را در نظر گرفتیم. یك جنبه کمتر شناخته شده و اغلهب  

اسهت کهه بهتهرین کهارایی آن زمهانی اسهت کهه در         مورد غفلت از میانگین متحرک آن

 ههای  چرخهه باید حدایل درکی اساسی از  گر معاملهترکیب با تحلیل چرخه استفاده شود. 



بازار داشته باشد تا بتواند از تحلیل میانگین متحرک به سود خود اسهتفاده کنهد. نظریهه    

دارد که ترجیح دادیهم   ضرور  ای اندازه بهچرخه برای استفاده مفید از میانگین متحرک 

ارزش تمام کتاب  ییتنها به 7فصل  دو فصل از کتاب را به تحلیل چرخه اختصاص دهیم.

 را دارد.

بازار در چارچوب اهدان  های چرخهمتحرک با توجه به  های میانگینبر  صرنتمرکز      

  از این کاربرد ضروری اسهت و همیشهه مویه    کاملیاین کتاب نیست، با این وجود درک 

 ههای  میهانگین ، هها  ایهن انجام تحلیل با میانگین متحرک باید در ذهن باشهد. گذشهته از   

اصهلی حهاکم را    ههای  چرخهه هستند که رونهدها و   یا هموارشدهمتحرک خطوط ییمتی 

 تهر  سهنتی . در کنار عنصهر چرخهه در تحلیهل میهانگین متحهرک اشهکال       دهند مینشان 

حجم و اندیکاتورهای فنهی مختلهف بررسهی    ز در ترکیب با ییمت، یمیانگین متحرک را ن

 کردیم.

چهارت    بیه   سهایت  وبدر طول این کتاب نمودارهایی وایعی را خواهید دید که از      

تا به فهم و شناخت شما از اصول اساسی این کتاب کمهك کنهد. در نهایهت     اند شدهارائه 

امها مطالعها  و   ضهامن موفقیهت در بازارهها باشهد،      توانهد  نمهی هیچ چیزی غیر از تجربه 

موجود در این کتاب درک شما را از نحوه کار میانگین متحهرک بسهیار بهبهود     های مثال

 .دهد می


