
 

 

 

 تحلیل تکنیکال به روش واگرایی 
 

 حرفه ای با شما همراه هستیم. در این جلسه با بررسی تحلیل تکنیکال بر اساس واگرایی و واگرایی منفی در دستیار فارکس

قیمت و که حجم بازار افزایش شدیدی پیدا کرده رخ می دهد زمانی  Convergence , Divergence یا واگرایی منفیواگرایی و  
که در این هستند ولی دیگه از افزایش قیمت حمایت نمیشه و قیمت ها با معامالت کمی در حال افزایش  ،ها به سرعت باال رفتن

اصالح میکنه تا این که یا ادامه ی مسیر بره یا اگر اشباع شده باشه برگشت خودش را  یا در واقع مقداری بازگشت  شرایط قیمت
 .کاملی رو انجام بده

 واگرایی منفی می گویند.  و به آن استفاده نمیکنن کلمه ی همگرایی از  از جاها بسیاری

 م، که اولین مورد بررسی می کنیم که تحلیل های واگرایی چه تحلیل هایی هستند. مورد می پردازی 2ن جلسه به بررسی ما در ای

 مورد دوم هم به بررسی نمونه هایی  از این موارد در اپلیکیشن تخصصی دستیار فارکس حرفه ای می پردازیم.

 

فارکس حرفه ای قرار دارد و شما فیلم های آموزشی در رابطه با واگرایی و واگرایی منفی در بخش آموزش اپلیکیشن خوب دستیار 
 می توانید با دیدن فیلم آموزشی مربوطه، به اطالعات الزم در رابطه با واگرایی و واگرایی منفی دست یابید.

 تحلیل های واگرایی و واگرایی منفی چیست؟
 

قسمت فقط تحلیل ها  تحلیل های تکنیکال واگرایی و واگرایی منفی: برای تحلیل های واگرایی و واگرایی منفی در این .1
ارائه می شوند که در این نوع از تحلیل های تکنیکال به شناسایی مناطقی که دارای واگرایی و واگرایی منفی اند می 

 پردازیم.
 برای شناسایی واگرایی مخفی.  Awesome Oscillatorیا  AOاستفاده از اسیالتور  .2
 فی.برای واگرایی و واگرایی من RSIاستفاده از اسیالتور  .3
 اشباع خرید. RSI 70واگرایی های باالی لول  .4
 اشباع فروش. RSI 30واگرایی های زیر لول  .5

و همچنین مطالب آموزشی  موارد آموزشی واگرایی و واگرایی منفی در دوره های آموزشی موجوده که به دنبال نقاط بازگشتی اند
ابزار ها برای معامالت در روند است، در بخش آموزش که یکی از بهترین  (Hidden Divergence)مربوط به واگرایی مخفی 

 فارکس و بورس بین الملل ارائه شده.

 نمونه هایی از تحلیل های واگرایی بر روی چارت در اپلیکیشن دستالر فارکس حرفه ای.
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در چارت باال همانطور که مشاهده می کنید ما یک واگرایی را به راحتی شاهد هستیم چون که در روند فروش:  ثبت معامله برای

هم هستیم و قله های  RSIقله که قله ی دوم از اول باال تر است، ما شاهده اشباع خرید در اسیالتور  2صعودی بعد از تشکیل 
ول پایین تر است و با رسم خط از قله ها به یک دیگر می بینید که به این صورت است که قله دوم از قله ا RSIتشکیل شده در 

 واگرایی به وجود آمده.

 



 

 

در چارت باال همانطور که مشاهده می کنید ما یک واگرایی را به راحتی شاهد هستیم چون که  فروش )سه قله(: ثبت معامله برای
از قله های قبلی باال تر است، ما شاهده اشباع خرید در  قله که قله های جدید به ترتیب 3در روند صعودی بعد از تشکیل 

به این صورت است که قله های جدید از قبلی پایین تر است و با رسم  RSIهم هستیم و قله های تشکیل شده در  RSIاسیالتور 
 خط از قله ها به یک دیگر می بینید که واگرایی به وجود آمده.

 

 

 

 
ال همانطور که مشاهده می کنید باز ما یک واگرایی را به راحتی شاهد هستیم چون که در روند در چارت باثبت معامله برای خرید: 

هم هستیم و دره های  RSIدره که دره دوم از اول پایین تر است، ما شاهده اشباع خرید در اسیالتور  2نزولی بعد از تشکیل 
تر است و با رسم خط از قله ها به یک دیگر می بینید که  به این صورت است که دره دوم از دره اول باال RSIتشکیل شده در 

 واگرایی به وجود آمده.



 

 

 
در چارت باال همانطور که مشاهده می کنید باز ما یک واگرایی را به راحتی شاهد هستیم چون ثبت معامله برای خرید)سه دره(: : 

و دوم از اول پایین تر است، ما شاهده اشباع خرید در دره که دره سوم از دوم پایین تر  3که در روند نزولی بعد از تشکیل 
به این صورت است که دره های جدید از دره های قبلی باال تر است و با  RSIهم هستیم و دره های تشکیل شده در  RSIاسیالتور 

 رسم خط از قله ها به یک دیگر می بینید که واگرایی به وجود آمده

 مطالب به ویدیو آموزشی مربوطه نیز مراجعه کنیدشما می توانید برای درک بیشتر 

 

 

 

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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