
  RSI اعیالتْس

 فحجت کشدین .....  تب کٌْى دس هْسد  تقغین ثٌذی اعیالتْس ّ

Relative  strength  index  ثب ًبم اختقبسی RST  8791ًخغتیي ثبس دس عبل 

 هعشفی ؽذٍ اعت   welles wilderتْعط  

 overboght  ===overداسای هٌطقَ ) ثْدٍ     bandedایي اعیالتْس اص ًْع 

sold  هتغیش اعت   800تب  0ّ داهٌَ ًْعبًبت اى ثیي هقبدیش (   ُغتین 

 

 00ّ خط  هیٌیون سّی عذد  90خط هبکضیون ثقْست پیؼ فشك سّی عذد 

 800 الی 90ثیي عذد   over boughtثٌبثشایي هٌبطق . تٌظین  ؽذٍ اعت 

 هیجبؽذ  00تب  0ثیي هٌطقَ    over soldهیجبؽذ ّ هٌطقَ  

خِت تٌظیوبت   closeingثش اعبط قیوت  7ّ  81 اعتفبدٍ اص پشیْد صهبًی

 پیؾٌِبد هیؾْد   RSTاعیالتْس 

قجل اص ایٌکَ دس هْسد کبسثشد اعیالتْس فحجت کٌین ثِتش اعت دس هْسد پشیْد  

 صهبًی فحجت کٌین 

 

 ثعذ اص ایٌکَ هب هتبتشیذس خْد هبى سا ثبص کشدین   ُوبًٌذ عکظ عول هیکٌین 



 

 ن  پٌدشٍ ای ُوبًٌذ ؽکل صیش ثبص هیؾْد ّقتی سّی گضیٌَ کلیک کٌی

 



 ُویٌطْس کَ هیجیٌیذ  ایي  گضیٌَ داسای چٌذ ثخؼ اعت  

 اّلیي گضیٌَ پشیْد صهبًی اعت 

اص  اًدب کَ گفتین  اًذیکبتْس ُب  فشهْل ُبی سیبمی ثْدًذ ّ هب ثبیذ  قیوت ُب 

 ش هیؾذ سا دس فشهْل ُب قشاس هیذادین  ّ خشّخی ثقْست یک گشاف ثشای هب ظبُ

هب ثب تٌظین پشیْد ثَ  اعیالتْس هبى هیگْئین کَ چَ هقذاس اص دیتب  گزؽتَ 

 اعتفبدٍ کٌذ 

پشیْد صهبًی ثشای ایي اعت کَ اطالعبت چَ هقذاس اص گزؽتَ ثشای  اعیالتْس 

 هب اعتفبدٍ ثؾَ 

ثب تْخَ کَ دس چَ تبیوی ُغتین ثش اعبط کٌذل  هحبعجَ ّ اعیالتْس سا 

  ذثشای هب سعن هیکٌ

کٌذل قجل  81ثبؽَ یعٌی ثش اعبط  81هثال اگش تبین سّصاًَ ثبؽین  ّ پشیْد هب 

 سعن کٌذ  

 



دس گضیٌَ دّم هب هیتْاًین  قیوت ُبی گًْبگًْی سا   اعتفبدٍ کٌین ثشای قشاس 

  دادى دس فشهْل سیبمی

سا ثَ تٌِبئی اعتفبدٍ   close == open -== high == lowهب هیتْاًین قیوت 

 تشکیجی اص اًِب سا داؽتَ ثبؽین   کٌین یب

یکی اص هعتجش تشیي قیوت ُب هیجبؽذ  هب اص ایي   closeاص اًدبئی کَ قیوت 

 قیوت ثشای فشهْل  اعیالتْس اعتفبدٍ هیکٌین 

 

 

 

 

 

 

 

 هیجبؽذ .... گضیٌَ ُبی ثعذ تعییي سًگ  ّ ًْع خط ّ

 سًدی ًْعبى کٌذ گضیٌَ اًتِبئی هیتْاًین تعییي کٌین کَ اعیالتْس هب  دس چَ 



 

 

یب ُوبى تشاص ُب  هیتْاًین هحذّدٍ ًْعبى سا هؾخـ کٌیذ   lavleدس قغوت 

اعیالتْس ًْعبى کٌذ  ثب اًتخبة گضیٌَ  90ّ  00هثال هؾخـ کٌیذ کَ ثیي 

add  ّ هیتْاًیذ  هحذّدٍ خذیذ امبفَ کٌیذ ... 

 

 



چَ تبیوی ّ دس گضیٌَ اخشی هیتْاًین هؾخـ کٌین کَ اعیالتْس هب فقط دس 

اعتفبدٍ کٌین هیتْاًین دس توبم تبین فشم ُب   allًوبیؼ دادٍ ؽًْذ  اگش گضیٌَ 

 هؾبُذٍ کٌین 

 

 

هب هؾبُذٍ هیکٌین کَ اعیالتْس ثقْست  یک ًوْداس ثَ چبست هب امبفَ ؽذٍ 

 اعت 

ّ ُوگبم ثب قیوت ًْعبى ًوْدٍ اعت ثبیذ تْخَ کٌین کَ ثب تغییش چبست ؽکل 

 ْاُذ ًوْد اعیالتْس تغییش خ

خضّء اعیالتْس ُبی ثٌذد اعت ّ  هب ثبیذ     RSIًکتَ هِن ایٌکَ اعیالتْس 

 سا پیذا کٌین ّ هقبیغَ سفتبس اعیالتْس ّ قیوت   over sold  / boughtهٌطقَ 



چیضی کَ هِوَ ّ تغییش دس سفتبس اعیالتْس هْخت هیؾَ  پشیْد یب ُوبى ثبصٍ 

 صهبًی اعت 

پشیْد  صهبًی ثبال ثبؽَ  ًْعبى اعیالتْس پبئیي ثخبطش داؽتَ ثبؽیذ ُش چَ 

 خْاُذ ثْد ّ ُش چَ پبئیي تش ثبؽَ ًْعبى  ثیؾتشی سّ هؾبُذٍ خْاُین ًوْد 

ُش چَ ثبصٍ صهبًی ثبال  حغبعیت کن ّ دقت ثبال  خْاُذ سفت   دقیق ُوبًٌذ 

 هْیٌگ اّسج ُب 

هکبى داسد ّلی ثخبطش داؽتَ ثبؽیذ کَ  اگش اص یک سًح عذدی ثبالتش سًّذ ا

 کبسثشد خْد سا اص دعت ثذُذ 

کٌین هؾبُذٍ هیکٌین کَ حتی ّاسد هٌطقَ  00یب  00 هثال  اگش هب پشیْد صهبًی

 ... ُب ُن ًویؾَ ّ

 سّ پیؾٌِبد کشدین  7ّ  81 پظ ثشای ُویي اعت کَ هب  پشیْد صهبًی

 

 کبسثشد اعیالتْس 

Over sold  &over bought  

هیجبؽذ    bandedیک اعیالتْس   rsiثب تْخَ ثَ ایٌکَ اعیالتْس 

 over sold  ==overهیتْاى سفتبس اعیالتْس سا ًغجت ثَ  هٌبطق  

bought   دس ًظش ثگیشین 

 overخشّج اص هٌطقَ  . هطبلجق اًچَ کَ دس دسط قجل گفتَ ؽذ 

bought    َحشکت ثَ عوت پبئیي ثَ هٌضل ّsignal sell    ُوچٌیي ّ

ّ حشکت ثَ عوت ثبال  ثَ هٌضلَ   over soldخشّج اص هٌطقَ 

 هیجبؽذ   buyعیگٌبل 

 

ثَ ُیچ ّخَ   over sold  ّover boughtّسّد ثَ هٌطقَ  : ًکتَ 

 ُؾذاسی خِت ّسّد ثَ  ثبصاس ًیغت 



 

ثب تْخَ ثَ ایٌکَ فشهْل ُبی سیبمی ایي اًذیکبتْس ُب پیچیذٍ هیجبؽذ 

 سین هب ثَ فشهْل سیبمی ایي اًذیکبتْس ُب  ُیچ کبسی ًذا

اهب چیضی کَ ثشای هب هِن ُغتٌذ ایي هیجبؽذ کَ هب ثتْاًین ًحٍْ 

 دسعت کبسثشد اعیالتْس ُب سا یبد ثگیشین 

عبدٍ تشیي ًْع عیگٌبل ایي هیجبؽذ کَ صهبًیکَ  اعیالتْس ّاسد 

 هٌطقَ هی ؽْد ّ خبسج هیؾْد 

الصم ثزکش هیجبؽذ کَ ایي ًْع عیگٌبل ُب  ًغجتب هطوئي ّ قْی 

 بص ثَ یک فیلتش قْی داسًذ ًجْدٍ ّ ًی

اگش ایٌکَ هب ًتْاًین فیلتش کٌین کَ دس چَ عبعتی عیگٌبل  اسائَ 

 ...... ؽذٍ یب چَ قیوتی ّ

هطوئ ثبؽیذ کَ عیگٌبل خطبی ثبالئی خْاُین داؽت  ثخقْؿ 

اگش تبین هب پبئیي ثبؽذ ّ یب پشیْد صهبًی اعیالتْس خْد سا ثب عذد پبئیي  

 رخیشٍ کشدٍ ثبؽین 

 کظ صیش دقت کٌیذ ثَ ع



 

هب دس دسّط قجل گفتین کَ  یکی اص ًقبطی کَ  هب هیتْاًغتین ّاسد 

 هعبهالت ؽْین  

 خشّج اص هٌبطق ثْدٍ اعت  

. هب اگش هٌطقَ قیوتی عیگٌبل سا ثش سّی ًوْداس هؾبُذٍ کٌین  

 هیجیٌین کَ   سًّذ هب فعْد ثْدٍ اعت 

ثب تْخَ ثَ ًْع  اگش هکبى عیگٌبل  ثتًَْ سصیغتي خْثی ثبؽذ  ّ

 کٌذل اعتیک کَ ثْخْد اهذٍ اعت 

ّ ُوچٌیي عیگٌبل  فشّػ  اعیالتْس  ّ تشکیت ایٌِب هیتْاًٌذ ثَ 

عیگٌبل خْثی سا اسائَ دٌُذ  ُش چٌذ کَ ایي عیگٌبل خالف سًّذ هب 

 ثبؽذ 

یب هیتْاًین ّقتی کَ اعیالتْس  عیگٌبل داد ّ هثال کٌذل اعتیک  

ُذٍ کشدین  ایي سا ثَ هٌضلَ ُؾذاس گشفتَ   تبئیذ داسد ّ هب الگْ هؾب

 ّ ّقتی هثال خط سًّذ هب ؽکغتَ ؽذٍ ّاسد ؽْین 

کَ ایي هْمْع ّ تشکیت اًِب ًگبٍ هیکٌذ ثَ  تدشثَ  ّ عیلقَ ؽوب 

 .... کَ ثب چَ اثضاسی تشکیت کٌیذ ّ



 

ؽوب دس عکظ اسائَ ؽذٍ ًوًِْبی اص عیگٌبلِبی خشیذ هؾبُذٍ 

هٌطقَ  ّاسد ؽذٍ اعت ّ اص اى خبسج ؽذٍ  هیکٌیذ کَ اعیالتْس ثَ

 اعت 

دّثبسٍ هتزکش هیؾْم کَ هب ثب ایي ًْع عیگٌبلِب خیلی ًویتْاًین 

ّاسد ثبصاس ؽْین ّ کبسثشد صیبدی ثشای هب ًذاسًذ ّ ثیؾتش خٌجَ تبئیذی 

 ثشای هب داسًذ 

 

 ***** 

 دایْس خٌظ هیجبؽذ    RSIدّهیي کبسثشد  اعیالتْس 

یکی اص هِوتشیي ّ هعتجش تشیي  دایْس خٌظ  ُوبًطْس کَ گفتین 

 عیگٌبلِبی اعیالتْس ُبعت 

 ثَ ًْعی هیتْاى گفت کَ دایْسخٌظ ُبی کَ ثش سّی اعیالتْس ُبی

RSI   ثَ ّقْع هیپیًْذًذ  اعتجبس ًغجتب ثبالئی ُن داسًذ 

 over sold === overایي دایْس خٌظ ُب اگش دس ًضدیکی ّ یب هٌطقَ 

bought   هیتْاًٌذ اص اعتجبس ثیؾتشی ثشخْسداس ثبؽٌذ ظبُش ؽًْذ 

 



 

ؽوب هؾبُذٍ هیکٌیذ کَ  هب دّ قلَ داسین  دس ًوْداس قیوتی خْد  ّ 

ثذلیل ایٌکَ اعیالتْس ُب ّ دس کل اًذیکبتْسُب  اص قیوت ُب  دعتْس 

هغتقین هیگیشًذ  ثبیذ ُوبًٌذ  ًوْداس عول کٌٌذ ّلی دس ًوْداس 

 یي چٌیي ًجْدٍ  اعت اعیالتْس هؾبُذٍ هیکٌیذ کَ ا

خْة  هب ثَ تٌبقل ثیي اعیالتْس ّ  ًوْداس قیوت هیگْئین  دایْس 

خٌظ کَ اگش هب دس ُوبى هحذّدٍ هؾبُذٍ کٌین  خْاُین دیذ کَ  

 الگْ ُبی کٌذلی ثیؾوبسی ًیض ّخْد داسد 

 

 

 

سا   positive divergenceدس عکظ اسائَ ؽذٍ هب هیتْاًین یک  

 هؾبُذٍ کٌین 



ذٍ هیکٌین کَ سًّذ هب ًضّل هی ثبؽذ ّ طجق تعشیف هب اص هب هؾبُ

 قجل خْد پبئیي تش قشاس داسد    lowاص   lowسًّذ ًضّل ُش 

 ّلی  دس اعیالتْس هب  چٌیي تغییشات قیوتی سا هؾبُذٍ ًویکٌین 

ّ هیتْاًین ثب  دقت دس ًْع کٌذل ُب هیتْاًین ًقبط هٌبعت خِت 

 ّسّد اعتفبدٍ کٌین 

تعذاد اعیالتْس ُب کن ًیغت ّلی  ًغجتب عولکشد  تْخَ کٌیذ کَ 

 اًِب یکی هیجبؽذ  

هي چٌذ ًوًَْ سا اًتخبة ّ تْمیح هیذُن کَ ؽوب اؽٌب ؽْیذ  اى 

 ُن ثَ ایي دلیل هیجبؽذ کَ ًْع عیگٌبلِب دس یک خِت هیجبؽذ 

هدذد ثبص ُن تزکش هیذُن اعیالتْس سا ثَ تٌِبئی اعتفبدٍ ًکٌیذ  صیشا 

 هعوْال عیگٌبلِبی خطبئی اسائَ هیذٌُذ  کَ اعیالتْس ُب

 

 

 

 


