
 چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

 

 

یکی دیگر از اندیکاتور های تکنیکال است که به معامله گران  Stochastic اسیالتور

 .کمک می کند بتوانند بفهمند کجا احتماال روند پایان می یابد

 :عملکرد اسیالتور بر اساس فرض زیر است

، قیمت ها برابر یا باالتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند در طی روند صعودی .1

 .ماند

، قیمت ها احتماالً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی در طی روند نزولی .2

 .خواهند ماند

 

 .ابداع شد 1950اخر دهه این اسیالتور مومنتوم ساده نخستین بار توسط جورج لین در او
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قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را در حال  مومنتومقدرت و استوکاستیک، 

 کند آن سرعت باید شود، پایین به رو آنکه از قبل –پرتاب شدن به هوا تصور کنید 

 .دهد می جهت تغییر قیمت، از قبل همیشه مومنتوم. شود

 

ندازه گیری میزان تغییر بین قیمت های اسیالتور استوکاستیک از نوعی مقیاس برای ا

یک دوره بسته شدن استفاده می کند و اینگونه ادامه جهت روند فعلی را پیش بینی می 

 .کند

هستند از این لحاظ که یک خط سریعتر از خط دیگر  MACD خط شبیه خطوط 2این 

 .است

 

  D% و K% خطوط

 :همانطور که می بینید استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است

که خط سریعتر است و نشاندهده نسبت سطع قیمت پایانی و اختالف  : %K خط .1

 .سقف و کف کندل است

 .می باشد %K که خط کندتر است و میانگین متحرکی از خط : %D خط .2
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 کنیم؟ معامله فارکس در استوکاستیک اندیکاتور از استفاده با چگونه

اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک به ما می گوید چه زمانی بازار بیش خرید یا بیش فروش 

 .است 100تا  0 از Stochastic شده است. میزان نوسان مقیاس

، بدان ط قرمز نقطه چین در نمودار باال(باشند )خ 80وقتی خطوط استوکاستیک باالی 

 .معناست که بازار بیش خرید شده است

، بدان معناست که بازار باشند )خط نقطه چین آبی( 20زیر  وقتی خطوط استوکاستیک

 .احتماالً بیش فروش شده است
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در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما خرید می گیریم ، به عنوان یک قانون نانوشته

 .، می فروشیمخرید اشباعدر صورت وقوع بازار و 

 

، می بینید که اندیکاتور تا مدتها شرایط بیش خرید را با نگاهی به نمودار جفت ارز باال

 .نشان داده است

 ، می توانید حدس بزنید قیمت ممکن است به کدام سمت رود؟با توجه به این اطالعات

زدید! از آنجا که بازار تا مدتها در ، کامالً درست حدس اگر گفتید قیمت پایین می آید

 .منطقه بیش خرید معامله می شده، چاره ای جز یک ریزش نبوده است
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 کاستوکاستی اندیکاتور فروش و خرید سیگنال

زمانی که استوکاستیک در محدوده بیش خرید و بیش فروش قرار دارد سیگنال خرید و 

 :فروش به این شکل صادر می شود

 زمانی که خطسیگنال فروش : K% در منطقه بیش خرید خط D%  را به سمت

 .پایین قطع می کند

 زمانی که خطسیگنال خرید : K% در منطقه بیش فروش خط D%  را به سمت باال

 .قطع می کند
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 .اینها مفاهیم پایه استوکاستیک است

، روش های مختلفی استفاده می کنند به Stochastic بسیاری از معامله گران فارکس از

بازار ممکن است  اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که به ما نشان دهد کجا شرایط

 .بیش خرید و کجا ممکن است بیش فروش شده باشد

 20یا زیر  80می تواند مدت های طوالنی باالی  Stochastic به خاطر داشته باشید که

به این معنی نیست  "بیش خرید"بماند ، پس فقط به این دلیل که اندیکاتور می گوید 

 !که شما باید چشم بسته فروش بگیرید

، به این معنی نیست که باید را مشاهده کردید "بیش فروش"ورت اگر حالت به همین ص

 !به طور خودکار شروع به خرید کنید

 

 !نباشید استوکاستیک گوسفند ها خارجی قول به
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متناسب با سبک معامالتی شخصی  Stochastic ، یاد خواهید گرفت که ازبمرور زمان

 .خود استفاده کنید

 .برویم RSI ، بیایید به سراغخوب
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