
معاملاتی   متحرک   + 4مدل  RSIمیانگین
Quad EMA + RSI

قدمه :م
مطمئن                تکنیکال، های ابزار سادهترین و قویترین از عدد دو از استفاده با معاملاتی مدل این

میدهد،        را فروش و خرید های سیگنال ترین

از                   خروج و فروش یا و خرید معامله به ورود برای بهینه نقاط میتوان آن از استفاده با و

. نمود    پیدا را معامله

قیمت                 روند تعیین برای مختلف زمانی های بازه با نمایی متحرک میانگین چهار از مدل این در

است،          شده استفاده خروج و ورود نقاط بهترین تشخیص و

همچنین   اسیلاتور  و توسط        RSIاز شده تولید های سیگنال تأیید متحرک خطوط برای میانگین

. شود   می استفاده

صورت                به مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه معاملات در میتوان معاملاتی مدل این از

. نمود   استفاده همزمان

ها     متحرک میانگین و    اعداد متن نگارنده ایران       توسط بورس بازار کاری روزهای مبنای با بر و

ایران         بورس بازار در شخصی تجربیات از است  استفاده شده ،انتخاب

نیست،                 مدل این بودن قویترین یا بهترین بر دلیل عنوان هیچ به معاملایت مدل این معرفی

شخصی       تجربه دید از صرفا برد   نگارده کار معاملاتی    و مدل آن    این خود، روزانه معاملات در

و    مناسب .مطمئنرا میکند   ارزیابی

س        بر اصل معاملاتی مدل این تهیه و   در یادگیری قابلیت    هولت و نوع   کاربرداستفاده هر در

. است               بوده موبایل گوشی یا و تبلت ، شخصی کامپیوتر تاپ، لپ از اعم دستگاهی
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معاملاتی  شرح  مدل  :اجزاء
معاملاتی     مدل این .4در داریم         زیر شرح به نمایی متحرک میانگین خط

1) EMA(8)
2) EMA(21)
3) EMA(42)
4) EMA(126)

متحرک(         1 میانگین سیگنال، خط یا مدت کوتاه قرمز روز،  8خط .رنگ

متحرک(     2 میانگین حمایت، سبز روز،  21خط .رنگ

3    ) متحرک(     )  میانگین ، ماهه دو مدت میان روند کمرنگ  روز،  42خط آبی .رنگ

مدت(     )4 بلند روند (   6خط متحرک  میانگین ، رنگ   روز،  126ماهه پر آبی .رنگ

پیشفرض)     RSIاسیلاتور(  5 تناوب دوره .( 14با فروش        و خرید های سیگنال نهایی تأیید برای
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معامله    : عمومیشرایط  به ورود برای

میانگین    خطوط تأیید موارد

ک               وطخط( 1 خط یعنی باشند، گرفته قرار زیاد به کم از زمانی ترتیب به باید مدت ومیانگین تاه

. باشد          خط پایینترین مدت بلند خط و خط ترین بالا

هر(      2 از بالاتر قیمت .4منحنی باشد    میانگین خط

هر(   3 صعودی    4شیب میانگین (خط بالا)   به .رو باشد 

داشته(                4 مدت بلند و مدت میان خطوط از بیشتری شیب حمایت و مدت کوتاه خط دو

حداقل    باشند مناسب شیب ،20. است     بالا به درجه

تأیید    :RSIموارد

خط(    1 با روند       50تقاطع تأیید نشانه بالا سمت است صعودیبه

اسیلاتور(      2 بالای به رو روند    RSIشیب تأیید .صعودینشانه است 

خط(    3 با روند       50تقاطع تأیید نشانه پایین سمت .نزولیبه است 

اسیلاتور(      4 پایین به رو روند    RSIشیب تأیید .نزولینشانه است 

اسیلاتور(    5 الامکان () RSIحتی اوقات      )   گاهی نیست لازم شرط باشد مقاومت از فاصله با

) کرد    پوشی چشم میتوان

مورد   تذکر : یا    با 2و  1همزمانی و .4و  3هم باشد        می تری قوی تأیید هم با
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خرید       معامله به ورود برای خاص شرایط

خرید      معامله به ورود استاندارد  شرایط حالت ،
تمامی     بودن برقرار فرض و            4با معامله، به ورود برای میانگین خطوط تأیید شرایط از اول شرط

از     تأیید گرفتن ، RSIبا
. است                  سهم خرید و معامله به ورود سیگنال حمایت، خط با مدت کوتاه خط بالای به رو تقاطع

تأیید    5مورد)  شرایط (RSIاز شود         می بیشتر سیگنال قدرت باشد برقرار اگر

میتوان                 سرمایه مدیریت اصول رعایت با و بالا شروط کلیه بودن برقرار با و حالت این در

. نمود    خرید به اقدام

(تذکر : مدت          )     بلند و میان کوتاه، سهامداری استراتژی مدل سه هر برای خرید شرایط این

. دارد  کاربرد

موج*                 کف اولیه ضرر حد مدت، میان و مدت کوتاه سهامداری استراتژی برای خرید این در

     ) کندل  )   قیمت حداقل یا قبلی معتبر حمایت قبلی .2نزولی شود        می گرفته نظر در قبل روز

جاری          صعودی روند میانه در خرید، معامله به ورود شرایط
اما                 است، پیوسته بوقوع قبل روزهای در حمایت و مدت کوتاه خط نقاطع حالت این دردر

عمومی      شرایط بودن برقرار تأیید     صورت با .  RSI  و شد     معامله وارد میتوان ،

مورد      تذکر : حتماً حالت این تأیید    5در شرایط .RSIاز باشد    برقرار باید

( تذکر : کاربرد          )     مدت بلند و میان کوتاه، سهامداری استراتژی مدل سه هر برای خرید روش این

دارد.
قیمت*                اولیه ضرر حد کمترین مدت میان و کوتاه سهامداری استراتژی برای خرید این در

کندل               2کندل  حوالی همان در فیبو یا کلاسیک معتبر حمایت یا و ، قبل قبل  3الی  2روز روز

. شود     می گرفته نظر در
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سهم        فروش و خرید معامله از خروج شرایط

مدتی    کوتاه فروش شرایط

1.) سهم(       )       با همراهی آموزشهای العمل دستور مطابق مدتی کوتاه ضرر حد شدن فعال

کندل(    2 شدن مدت  زیر قوی درصدی  75بسته کوتاه .خط

3. حمایت(           خط و مدت کوتاه خط پایین به رو تقاطع

از(      4 کمتر کندل شدن زیر   75بسته مدت  درصد کوتاه موارد  و  خط شرایط  4و  3برقراری از

.RSIتأیید 

از      :تذکر  کدام هر بودن از          شرط چهاربرقرار خروج برای کافی و لازم شرط تنهایی به بالا

. است  معامله

اول   3در  تذکر : تمایل   مورد صورت از  در گرفت نیز  RSIمیتوان از    تأیید کدام هر برقراری ،

تأیید    4و  3شرایط  شرایط معامله          RSIدر از خروج قطعی تأیید تکی، یا همزمان صورت به

است.
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مدتی    میان فروش شرایط

مدتی(    * میان فروش تحلیل  الف با تکنیکال فقط

شدن(   1 .فعال اولیه        تعریف به بسته مدتی، میان ضرر حد

2. حمایت(           خط و مدت کوتاه خط پایین به رو تقاطع

کندل(    3 شدن زیر   75بسته حمایت درصدی خط         خط دو هر پایین به رو شیب مدت و کوتاه

حمایت   خط       و دو هر بودن مسطح یا حمایت   و و مدت .کوتاه

از      تذکر : کدام هر بودن از          شرط سهبرقرار خروج برای کافی و لازم شرط تنهایی به بالا

. است  معامله

     ) مدتی* میان فروش شرایط تحلیل   ب با بنیادیفقط

بسته(                  1 خط، دو هر پایین به رو شیب حمایت، خط و مدتی کوتاه خط پایین به رو تقاطع

زیر    کندل حمایت شدن .خط

کندل(    2 شدن مدت   زیر درصدی  75بسته میان روند .EMA(42) خط

3. مدت(                  میان روند خط با حمایت یا مدت کوتاه خطوط از کدام هر پایین به رو تقاطع

از      تذکر : کدام هر بودن از          شرط سهبرقرار خروج برای کافی و لازم شرط تنهایی به بالا

است.معامله 

شرایط      تذکر : از کدام هر تأیید  از  4و  3برقرای معامله   تأیید  RSIموارد از خروج قطعی

 است.
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تکنیکال       تحلیل با مدت بلند فروش شرایط

مدت(        1 کوتاه خط پایین به رو حمایت  تقاطع خط مد   با  یا بلند روند EMA(120)   ت  خط

شدن(   2 .بسته مدت      بلند روند خط زیر کندل

برای               تذکر : کافی و لازم شرط تنهایی به فوق شرط دو از کدام هر حد  برقراری شدن فعال

و   .ضرر است    معامله از خروج

شرایط      تذکر : از کدام هر تأیید    4و  3برقرای موارد معامله     RSIاز از خروج قطعی تأیید

است.

تکنیکال      و بورس مطالب آموزشی کانال
T.me/Bteaching

@BTeaching


