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 اسیالتور چیست؟

پردازیم. اسیالتور به هر چیز یا به اسیالتورها می فارکس آموزش در این درس از دوره

شود که بین دو نقطه به باال و پایین نوسان یا حرکت کند. به عبارت میای گفته داده

 .گیردقرار می B و A دیگر، چیزی است که همیشه در جایی بین نقطه

در این مقاله، اسیالتور و کاربرد آن را توضیح داده و در بخش آخر نیز وجه تمایز 

 .و اندیکاتور را بیان خواهیم کرد oscillator میان
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زمانی که دکمه تغییر سرعت را در پنکه برقی خود می زنید فکر کنید. اندیکاتور های به 

پنکه هستند.  "خاموش"یا  "روشن"تکنیکال را نیز همینطور در نظر گیرید. انگار وضعیت 

کند، به صادر می” فروش“یا  "خرید"، یک اسیالتور معموالً سیگنال تخصصی تر بگوییم

التور در انتهای دامنه خرید / فروش چندان روشن نیست. آیا جز مواردی که سیگنال اسی

 !اسیالتورها برای شما آشنا نیستند؟ باید همینطور باشد

و اندیکاتور شاخص مقاومت  Parabolic SARشاخص ویلیامز، اندیکاتور استوکاستیک، 

 عمل فرض این اساس بر ها اسیالتور .همه اسیالتور هستند )RSI (نسبی یا همان

 روند )اگر کمتری خریداران شتاب، یا مومنتوم شدن کند محض به که کنندمی

 با معامله به تمایل باشد( نزولی روند )اگر کمتری فروشندگان یا باشد( صعودی

هر یک از  .است روند تضعیف از ایتغییر در مومنتوم اغلب نشانه .دارند فعلی قیمت

اند، یا به عبارت تمالی روند طراحی شدهدهی برگشت احاین اندیکاتورها برای سیگنال

 .است جهت تغییر دیگر جایی که روند قبلی اصطالحا خسته شده و قیمت آماده
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 چند مثال از نحوه کار اسیالتور ها

هر سه اسیالتور  GBP / USD بیایید نگاهی به چند مثال بیندازیم. ما در نمودار روزانه

 و  Stochastic زمانی که در مورد چگونگی کار بارا با هم انداختیم. به یاد دارید 

Parabolic SAR  و RSI آورید، دروس قبلی را مرور بحث کردیم؟ اگر به یاد نمی

کنید، هر سه اندیکاتور اواخر دسامبر کنید! به هر حال، همانطور که در نمودار مشاهده می

ود حاصل می کرد. پیپ س 400سیگنال خرید صادر کردند! گرفتن این معامله، حدود 

 !ایوال

 

 

همگی سیگنال  RSI و Parabolic SAR و  Stochasticسپس، در هفته سوم ژانویه، 

گرفتید، ماهه پس از آن، اگر این فروش را می 3فروش داده و با توجه به افت طوالنی مدت 

کردید. تقریباً در اواسط ماه آوریل، هر سه اسیالتور سیگنال های زیادی شکار میپیپ

فروش دیگری دادند که قیمت پس از آن، ریزش دیگری را تجربه کرد. حاال بیایید نگاهی 
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کنند، فقط برای اینکه بدانید این ازیم به همان اسیالتورها وقتی خرابکاری میبیاند

 .ها محشر و عالی نیستندسیگنال

 

 مثالی از سیگنال اشتباه اسیالتور ها

های متناقضی را ارائه دهند. به توانند سیگنالبینید که اندیکاتورها میدر نمودار زیر می

اسط ماه فوریه سیگنال فروش داده در حالی که در او  Parabolic SARعنوان مثال، 

داد. از کدام یک باید پیروی کرد؟ خب، به استوکاستیک دقیقاً سیگنال برعکس آن را می

همانند شما بالتکلیف است زیرا در آن زمان هیچ سیگنال خرید یا  RSI نظر می رسد

 .فروشی نداده است

 

 

های اشتباه زیادی ظاهر و صادر که سیگنال بینیدبا نگاهی به نمودار باال، به سرعت می

های فروش سیگنال  RSI و هم Stochastic شوند. در طول هفته دوم آوریل، هممی
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سیگنال فروشی صادر نکرده است. قیمت از آنجا  Parabolic SAR دادند در حالی که

نید. اگر طبق ، ممکن بود ضرر کرود و اگر بالفاصله فروش می گرفتیدادامه داده و باال می

کردید و سیگنال فروش عمل می RSI و Stochastic های خرید صادر شده ازسیگنال

گرفتید، در اواسط ماه می نیز ضرر دیگری را نادیده می Parabolic SAR از سمت

 .کردیدمی

 

 دلیل تناقض سیگنال اسیالتورها

پاسخ در روش محاسبه چه اتفاقی برای یک چنین مجموعه خوبی از اندیکاتورها رخ داد؟ 

 .هر یک از آنها نهفته است

 بر اساس رنج سقف تا کف در یک محدوده زمانی )در این مثال روزانه(  استوکاستیک

 .گیردعمل کرده، اما تغییرات از یک کندل به کندل دیگر را در بر نمی

 نسبی مقاومت شاخص اندیکاتور ) RSI(  تا )از تغییر قیمت بسته شدن )کلوز

 .کندته شدن )کلوز( بعدی استفاده میقیمت بس

 تواند منجر به محاسبات خاص خود را داشته که می سار پارابولیک اندیکاتور

 .تناقضات بیشتری گردد

 

این طبیعت اسیالتور ها است. فرض آنها این است که هر حرکت خاص قیمتی همیشه 

تواند نیست. قیمت مییک برگشت را نیز در پی دارد. البته که چنین چیزی چندان درست 

 .ها در یک جهت حرکت کندبرای مدت
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با وجود علم به اینکه یک اندیکاتور پیشرو شاید سیگنال اشتباه دهد، اما راهی نیست که 

بشود قید آنها را زد. همواره باید آنها را در نظر گرفت. اگر سیگنال های مختلطی دریافت 

 یک اگر. است "حدس بهترین" اساس بر زدن معامله کنید، کاری نکردن بهتر از می

 معامله باید حتما که نکنید اصرار خود به ندارد، مطابقت شما معیارهای تمام با نمودار

 .کندی شما را به خوبی برآورده میمعیارها که بروید دیگری معامالتی مورد سراغ به! کنید

 

 تفاوت اسیالتور و اندیکاتور

اسیالتور با اندیکاتور تفاوت دارد، اما در حقیقت، اگرچه ممکن است بیان شود که 

ی آن به اسیالتورها یکی از چهار مدل اصلی اندیکاتورها هستند و به نوعی زیرمجموعه

آیند. همانطور که در ابتدای این مقاله بیان شد، اسیالتورها، اندیکاتورهای حساب می

فت و برگشت داشته و ی خاص و بین دو حد مشخص رنوسانی هستند که در یک بازه

 .کنندهای خرید یا فروش را صادر میسیگنال
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 پنج اسیالتور برتر

ی خاصی تشکیل شده و کاربرد متفاوتی دارند. هیچ هر کدام از اسیالتورها بر مبنای داده

توان ها را به عنوان بهترین اسیالتور معرفی کرد. اما بطور کلی میتوان یکی از آنزمان نمی

تور را به عنوان اسیالتورهای اصلی در بازار فارکس معرفی کرد که شامل موارد پنج اسیال

 :زیر هستند

 استوکستیک 

 شاخص قدرت نسبی یا همان  RSI 

 شاخص کانال دارایی یا همان  CCI 

 همگرایی / واگرایی میانگین متحرک یا همان  MACD 

 پارابولیک یا همان  SAR 
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