
  stochastic اطیالتْر

. George cتْطظ    0591ایي اطیالتْر ثزای  اّلیي ثبر در اّاخز دَُ 

line   رئیض هزکش  اهْسع طزهبیَ گذاری  ّاتظکب هؼزفی گزدیذ 

در ایٌجب السم هیذًّن کَ ثیبى کٌن کَ هب ثَ ًحٍْ کذ گذاری ایي 

هؼبهلَ  اًذیکبتْر ّ  اًْاع دیگز اى  کبری ًذاػتَ ّ فمظ  ثز ًحٍْ

 ًوْدى ثز اطبص اى   هؼزفی هیکٌین 

ایي اطیالتْر یک اطیالتْر  لیذیٌگ ّ ثٌذد هیجبػذ  ثٌب ثزایي ثزای هب 

هب   OVER SOLD   ّOVER BOUGHTثبیذ هؼخؾ ثبػذ کَ هٌطمَ 

 در چَ هحذّدٍ هیجبػذ 

تب  1ػبهل    OVER SOLDگفتین کَ هٌطمَ   RSIهب در اطیالتْر 

 هیجبػذ  011تب  01اس   OVER BOUGHTّ هٌطمَ  01

 در ایي اطیالتْر ایي هٌبطك کوی تفبّت دارد 

  OVER SOLDّ هٌطمَ  011تب  01ثیي   OVER BOUGHTهٌطمَ 

 هیجبػذ  01تب  1ثیي  

دارد   RSIتفبّت دیگز کَ ایي اطیالتْر در ػکل ظبُزی ثب اطیالتْر 

 ایي هیجبػذ کَ 

%  ّ دیگزی  Kن یکی خظ هب در گزاف ایي اطیالتْر دّ تب خظ داری

 %  Dخظ 

چَ چیشی را اًذاسٍ گیزی هیکٌٌذ  ثب هطبلؼَ   dیب خظ    kایٌکَ خظ 

فزهْل ایي اطیالتْر ثزای ػوب ػٌبختَ خْاُذ ػذ اهب ُوبًگًَْ کَ 

ثیبى ػذ هب ثَ فزهْل ُبی ریبضی کبری ًذاػتَ ّ فمظ اس لحبظ 

 کبرثزدی هیخْاُین ثپزداسین  ثَ ًحٍْ ػولکزد 

زای ُز اطیالتْر  پبراهتزای اى  ثبیذ یک پزیْد سهبًی را هؼخؾ هب ث

 هیکزدین 



 کَ اس ایي پزیْد سهبًی ثتْاًین  هٌحٌی اطیالتْر را هؼبُذٍ کٌین 

ثب تْجَ ثَ ایٌکَ هب دّ تب  ًوْدا ر) خظ (  دارین  ثبیذ  دّ پزیْد سهبًی 

 را هؼخؾ کٌین 

ػذد   kتْاًین ثزای  اگز خْاطتَ ثبػین تؼذاد طیگٌبل ثبال ثبػذ هی

 را اًتخبة کٌین  0ػذد   dّ ثزای    9

یب اگز خْاطتَ ثبػین  ًْع حزکت ارام ّ طیگٌبلِبی خطب کوتز 

ّ   k 15داػتَ ثبػین هیتْاًین پزیْد سهبًی را افشایغ دُین ّ ثزای 

d 5   ثبػذ 

 

ُوبًٌذ ػکل هب هیتْاًین اس لظوت اطیالتْر ایي اطیالتْر را 

 ّ ثز رّی  ًوْدار خْد فؼبل ًوبئین  اًتخبة کٌین 



 

هؼخؾ   K / Dُوبًطْر کَ در ػکض هؼبُذٍ هیکٌیذ  پبراهتز 

 هیجبػذ 

یؼٌی ًْع حزکت  اطیالتْر را هؼخؾ هیکٌذ  اگز    slowingپبراهتز  

لزار دُین یؼٌی ثز اطبص  ًْع  0ثبػذ  یؼٌی ارام  ّ اگز  0

 هؼخؾ ػذٍ ًْطبى هیکٌذ 

 lowهب هیتْاًین  اس دّ   گشیٌَ    price fieldدر خـْؽ اًتخبة  

/high   یبopen /close   اطتفبدٍ کٌین کَ ثزای اطتفبدٍ دلیك ثبیذ

 lowًْع  ًْػتبری ّ فزهْل ریبضی را ثذاًین  ّلی  در حبلت کلی اس 

/high  اطتفبدٍ هیؼْد 

ثذلیل ایٌکَ هب در ایي  اطیالتْر اس خبؿیت هْیٌگ اّرج ًیش اطتفبد ٍ 

ین هیتْاًین ًْع حزکت اطیالتْر خْد را  ثز اطبص خبؿیت هیکٌ

 هْیٌگ اّرج هؼخؾ کٌین 

هیجبػذ ّلی اگز ًجْد   01ّ  01هحذّد   lavelsهؼوْال در لظوت 

 over sold   ّoverاضبفَ هیکٌن کَ ثتْاًین ثَ راحتی هحذّدٍ 

bought   هب هؼخؾ ثبػذ 



 ًیش تٌظین کٌین  را  ثز اطبص طلیمَ خْد  k /dهیتْاًین رًگ خطْط 

 

 

   k ,dُوبًگًَْ کَ هؼبُذٍ هیکٌیذ هب دّ تب خظ دارین خظ 

  dخظ  اثی هؼخؾ اطت ثـْرت پیغ فزف ّ خظ   Kهؼوْال خظ 

 ثب ًمطَ چیي لزهش 

ثب تْجَ ثَ فزهْل ریبضی کَ ایي اطیالتْر اس اى پیزّی هیکٌذ ػتبة 

 overطمَ ثیؼتز هیجبػذ  ثَ ًْػی سّدتز ّارد هٌ  dاس خظ   kخظ 

sold / over bought   هیؼْد ّ حزکبت اى ػتبة سدٍ ّ تٌذ هیجبػذ 

ثزای ایٌکَ هتْجَ حزکبت ثزاطبص پزیْد ثبالتز ػْیذ هي   پزیْد 

سهبًی اى را کوی ثبالتز ثزدٍ  تب ثتْاًیذ هؼبُذٍ کٌیذ کَ  ًْطبى 

 کوتز خْاُذ ػذ 

 



اػٌبئی   bandedثب تْجَ ثَ ایٌکَ هب  ثب ػولکزد  اطیالتْر ُبی 

دارین  ّ چگًْگی طیگٌبل اًِب را هیذاًین هیتْاًین  الذام ثَ هؼبهلَ 

 ًوْدى ًوبئین 

ایي ًکتَ را یبد اّری کٌن کَ اًتخبة پزیْد سهبًی هٌبطت ثزای  

 پبراهتز ُبی ایي اطیالتْر یک همذار  ًیبس ثَ تجزثَ ًیش دارد

 

ادی را لزار طبسًذٍ ُز اًذیکبتْر ّ اطیالتْر ثـْرت پیغ فزف اػذ

هیذُذ  ّلی  هظلوب ثب تغییز ًْع ثبسار ّ ارس  رفتبر اطیالتْر  تغییز 

 خْاُذ ًوْد  

لذا هب هیتْاًین ثب تظت ّ ًگبٍ کزدى ثَ گذػتَ اطیالتْر   پزیْد 

 سهبًی هٌبطت ثزای پبراهتز ُبی اایي اطیالتْر ثذطت اّرین 

 

 کبرثزد اطیالتْر 

%  ًظجت ثَ  K ّ  %Dیت خطْط اّلیي کبرثزد ایي اطیالتْر  هْلؼ

 ُن هیجبػذ 

 هیجبػذ   bandedُوبًطْر کَ هتْجَ ػذیذ ایي اطیالتْر اس ًْع 

ثٌب ثزایي ّرّد ثَ هٌبطك ّ ًحٍْ ّاکٌغ اًِب هیتْاًذ ثزای هب 

 طیگٌبلِبی خزیذ یب فزّع ایجبد کٌذ 

%  را اس پبئیي ثَ طوت ثبال لطغ هیکٌذ D%  خظ  Kسهبًیکَ خظ  

 ذاری جِت خزیذ در ًظز گزفتَ ػْد هیتْاًذ ُؼ

لزار داػتَ   Dثبالتز اس خظ   Kثزػکض ایي هْضْع یؼٌی   خظ  

ثبػذ ّ اس ثبال  ثَ طوت پبئیي  لطغ کٌذ ّ ُز دّ یک ػیت ًشّلی 



لزار ثگیزد هیتْاًذ یک طیگٌبل   dسیز خظ   kثَ خْد ثگیزًذ  ّ خظ 

 فزّع در ًظز ثگیزین 

ذ کَ هکبًی کَ ایي اتفبق هیبفتذ ثزای هب ًیش ثَ ایي هْضْع تْجَ کٌی

 ثظیبر هِن هیجبػذ 

 == over soldرا در هٌبطمی ثجش  هٌبطك   kخظ   Dاهکبى دارد خظ 

over bought   لطغ ثکٌذ 

خْة ایٌِب ًیش طیگٌبل خزیذ ّ فزّع ُظتٌذ ّلی اس اُویت کوتزی 

 ثزخْددار هیجبػٌذ 

  over sold === over boughtاهب اگز ایي ػکظت ُب در هٌبطك 

 ؿْرت ثپذیزد  هیتْاًذ اس اُویت ثیؼتزی ثزخْردار ثبػذ 

یؼٌی ػکظت در هٌطمَ  ؿْرت ثپذیزد ّ ثؼذ اس اى اس هٌبطك خبرج 

 ػًْذ  ّ.... 

هجذدا ایي ًکتَ را تبکیذ ّ یبداّری هیکٌن کَ تب سهبًیکَ در هٌبطك  

تب سهبًیکَ در لزار دارًذ ثَ هٌشلَ ػکظت ّ تغییز رًّذ ًیظت  سیزا 

یؼٌی رًّذ    bandedهٌبطك لزار دارًذ طجك تؼزیف اطیالتْر ُبی  

 کوبکبى اداهَ دارد 

ُز دّ در   dّ خظ   Kثٌبثزایي ثِتزیي حبلت ایي هیجبػذ کَ خظ 

 ثبػٌذ   oversold == over boughtهٌطمَ  

را ثؼکٌذ  ّ ُوشهبى ثب ػکظت ُز دّ اس هٌطمَ   dخظ   kّ خظ 

over sold == over bought   خبرج ػًْذ 

ثذلیل ایٌکَ در ایي اطیالتْر  تؼذاد طیگٌبلِب ثبال هیجبػذ هي   تبکیذ 

هیکٌن کَ دّطتبًیکَ هیخْاٌُذ اس ایي اطیالتْر اطتفبد ٍ کٌٌذ  

 حتوب توزیي ثبالئی داػتَ ثبػٌذ 

 



 

 

ػوب هؼبُذٍ هیکٌیذ کَ  هب در اطیالتْر طیگٌبلِبی هتفبّتی را 

ّ   over soldّلی ٌُگبهیکَ ایي طیگٌبلِب در  هٌبطك   ػبُذ ثْدین

over bought   اًجبم ػذٍ ّ ثؼذ اس اى  اطیالتْر اس هٌبطك در جِت

 طیگٌبل  خبرج ػذٍ اطت   رًّذ تغییزاتی ًیش داػتَ اطت 

هجذد السم هیذًّن کَ ایي تذکز را ثذُن کَ هب ُیچْلت ًجبیذ اس 

 َ تٌِبئی اطتفبدٍ کٌین اطیالتْر ُب یب کال اًذیکبتْرُب  ث

 کوک اًذیکبتْر ُب فمظ ثب تزکیت دیگز اثشار تکٌیکبل هٌبطت هیجبػذ 

 

 هیجبػذ   divergenceکبرثزد دیگز ایي اطیالتْر هجحث 

ًیش  ُوبًٌذ اطیالتْر لجلی    stochasticهب هیتْاًین در اطیالتْر 

divergence  اُویت  را پیذا کٌین  طجیؼتب  ایي ًْع اس طیگٌبلِب اس

 ثیؼتزی ثزخْردار هیجبػذ 

 overدر هٌبطك   divergenceایي  طیگٌبلِب   RSIُوبًٌذ اطیالتْر 

sold == over       bought   ظبُز ػًْذ اس اُویت ثیؼتزیی

 ثزخْردار هیجبػٌذ  

ثذلیل ایٌکَ  لجال تْضیحبت السهَ ارائَ ػذٍ اطت فمظ در ایٌجب 

 هثبلی ارائَ هیذُن 



 

َ  ػذٍ هؼبُذٍ هیکٌیذ کَ  رًّذ هب ؿؼْدی ثْدٍ در ػکض ارائ

 اطت 

رًّذ ثبسگؼتی داػتَ اطت ّ للَ جذیذ کَ اس للَ لجلی خْد ثبالتز 

 ثْدٍ اطت 

ثب اتـبل ایي دّ  للَ هؼبُذٍ هیکٌیذ کَ ػیت هب یک ػیت 

 ؿؼْدی هیجبػذ 

ّلی در اطیالتْر هب ایي اتفبق رخ ًذادٍ اطت یؼٌی   ًْطبًبت 

تْر کَ هطبثك  ًْطبًبت ثبسار هیجبػذ  ایي ػیت هْجْد در اطیال

 ًشّلی هیجبػذ 

ثٌبثزایي ایي هیتْاًذ یک سًگ ُؼذار ثبػذ کَ احتوبال رًّذ هب اهکبى 

 دارد تغییز کٌذ 

ظبُز ػذٍ اطت   over boughtثذلیل ایٌکَ ایي طیگٌبل در هٌطمَ 

 اس اُویت ثیؼتزی ثزخْردار هیجبػذ 

 هیجبػذ  ایي دایْر جٌض اس ًْع ًگبتیْ

 



ػوب در ػکض ارائَ هؼبُذٍ هیکٌیذ کَ رًّذ اّلیَ هب ًشّلی ثْدٍ 

 اطت 

درٍ اّل ثْجْد اهذٍ اطت ّ ثؼذ اس اى  ثب تْجَ ثَ ًْطبًبت ّ رًّذ 

ًشّل هب  درٍ ثؼذی  ثْجْد اهذٍ اطت  ّلی در اطیالتْر هب ایي 

 ًْطبًبت دیذٍ ًؼذٍ ّ ثلکَ ثز ػکض اى هؼبُذٍ هیؼْد 

 هیجبػذ   positiveایْر جٌض  ایي ًْع اس د

ًکتَ دیگز ایٌکَ هي ثؼضی اس دّطتبى را هؼبُذٍ کزدم کَ  اس چٌذ 

اطیالتْر کَ اس یک خبًْادٍ ثْدٍ  ّ  ًظجتب  طیگٌبلِبی اًِب هؼبثَ 

 ُن ُظتٌذ ثز رّی چبرت خْد اضبفَ هیکٌٌذ 

ّ طؼی هیکٌٌذ کَ سهبًی هؼبهلَ کٌٌذ کَ اغلت ایٌِب طیگٌبلِبی 

 را ؿبدر هیکٌٌذ ُوشهبًی 

حبل ایي طیگٌبلِب هیتْاًٌذ  خزّج اس هٌبطك یب دایْر جٌض ّ یب  ػجْر 

 اس خظ هزکشی ثبػذ 

اطتفبدٍ اس چٌذ ًْع اطیالتْر اس یک خبًْادٍ  هیتْاًذ ثزای کبر هب  

 طخت ثبػذ 

اگز پزیْد سهبًیکَ اطتفبدٍ هیؼْد ًظجت ثَ ُن تٌبطت هٌبطجی 

رؿذ حظبطیت یکی اس اطیالتْر ُب ًذاػتَ ثبػٌذ اهکبى دارد   د

 ًظجت ثَ دیگزی ثبالتز ثبػذ 

اهکبى دارد طیگٌبلی در یکی اس اطیالتْر ُب ایجبد ػْد کَ در 

 دیگزی ایجبد ًؼذٍ ثبػذ 

ایي ػْاهل  ثَ ػوب کوک ًویکٌذ ثلکَ اهکبى دارد هْجت گوزاُی  

 ػوب ُن ػْد 



تْر ُب کَ هي ثَ ػوب پیؼٌِبد هیکٌن کَ  ثؼذ اس ایٌکَ رّی اطیال

هؼزفی ػذٍ اطت کبر کزدیذ  یکی اس اطیالتْر ُب هجٌی کبر خْد 

 لزار دُیذ  هطوئي ثبػیذ کَ تفبّت سیبدی ثب ُن ًخْاٌُذ داػت 

هِن ایي اطت کَ ُذف هب رّػي ّ هؼخؾ ثبػذ ّ ثذاًین کَ اس 

خبًْادٍ اطیالتْر ُب چَ هیخْاُین ّ چگًَْ ایي اطیالتْر ُب 

 ُب کَ در هْرد اًِب ؿحجت کزدین را کبهل کٌٌذ هیتْاًٌذ طبیز اثشار 

ثٌبثزایي هي  دّثبرٍ تبکیذ هیکٌن کَ اس چٌذ اطیالتْر ُوشهبى 

 اطتفبدٍ ًکٌیذ 

 

 هْفك ثبػیذ 

 

 

 

 

 

 


