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  Relative Strength Index (RSI)شاخص نسبي قدرت   
  

  مقدمه
اسيالتور اندازه حرآت مناسب و فوق العاده مفيدي است آه ) RSI(شاخص نسبي قدرت 

 مفاهيم جديدي را در 1978 توسعه يافت و در آتابش به سال J.Welles Wilderتوسط 
 مقدارهام را با  اخير بازار ساي سود ه مقدار RSI  .م هاي تكنيكال معامله معرفي آردسيست

 100 تا 0 حاصله را به صورت عددي در بازه و اطالعات آن مقايسه مي آند اخيریضررها
برای اين محاسبه تنها از يک پارامتر منفرد يعنی تعداد دوره های زمانی .باز مي گرداند
” آثر انواع ديگر ا.  دوره را توصيه آرد14 در آتاب خود استفاده از Wilder. استفاده می کند
از بيش از يك بازار سهام در محاسبات استفاده مي آنند همانند اآثر انديكاتور ها “ قدرت نسبي

RSIتنها با از يك بازار سهام محاسبه ميشود .  
  

  محاسبه

  
                                      

 
 

 Average Gain = ميانگين سود
 =Average Lossميانگين ضرر

 = Total Gain آل سود 
    Total Loss= آل ضرر 

=First RS اوليهRS   
=Smoothed RS تعديل شدهRS  

  
  

 ميانگين ,اء اساسي تجزيه مي شود آه ميانگين سود به اجزRSI , براي ساده آردن فرمول
  .يل شده نهايي مي باشندعد ت RS اوليه و  RS ,ضرر

 ميانگين سود برابر است با حاصل جمع آل سود ها تقسيم بر ,اي  دورهRSI 14براي يك 
بر آل عدد دوره ها ) ضرر(  سود 5موجود باشد آل ) يا ضرر(  سود 5 حتي اگر تنها 14

RSIميانگين ضرر به شيوه مشابهي ) 14در اين مورد عدد . ( اسبه تقسيم ميشود در مح
  .محاسبه مي شود

.  ميانگين سود را تقسيم بر ميانگين ضرر آنيد: اوليه سر راست استRSمحاسبه ارزش 
 براي رسيدن به اهداف تعديل شده از ميانگين سود و ميانگين ضرر  RSهمه محاسبات نهايي 
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در فوق براي فهم جزئيات بنگريد  تعديل شده RSتفاده مي آنند به فرمول  قبلي اسی دوره ها
  .جدول زير در عمل فرمول را در عمل شرح مي دهد

  

  
  

  . محاسبه شده اند15 و 14در اينجا نشان مي دهيم آه چگونه خطوط 
  

  
  

بجاي ! ه ميانگين سود و ضررميانگينها واقعي نيستندمهم است به خاطر داشته باشيد آ: نكته 
همواره بر عدد ) يا ضرر(مقدار آل سود ,   تقسيم شوند) يا ضرر(آنكه بر تعداد دفعات سود و 

  )14در اين مورد (مشخصي از دوره هاي زماني تقسيم مي شوند
 بيشتر RSون  افزايش مي يابد چRSI, هنگاميكه ميانگين سود از ميانگين ضرر بزرگتر باشد

 آاهش مي RSI بزرگتر باشد  سودبرعكس هنگاميكه ميانگين ضرر از ميانگين.  است1از 
آخرين بخش فرمول ما را مطمئن مي سازد آه انديكاتور بين .  است1 آمتر از  RS  يابد چون
  .  نوسان مي آند100صفر و 

  
  . مي شود100    قطعاRSIهرگاه ميانگين ضرر صفر شود : نكته 
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. نتايج معتبرتر هستند,  بكار مي روندRSIهرچه داده هاي بيشتري براي محاسبه : نكته مهم 
 را در مجموعه ی مقادير پايانیهمه ) در نظريه(فاآتور تعديل شده يك محاسبه ممتد است آه 

 بهارزشهاي شما تنها ,  آغاز آنيدمقادير ميانی را RSIاگر شما محاسبه . داده مدنظر مي گيرد
  . نزديك خواهند شدRSI حقيقي ارزش

  
  آاربرد 

  
  
  )فروش بيش از اندازه / خريد بيش از اندازه (
  

Wilder فروش بيش " و"خريد بيش از اندازه" را به ترتيب به ازاي 30 و 70 استفاده اعداد 
  . توصيه مي آند"از اندازه
اصلی   تاالردر يك عالمت نزولي , 70 پائينتر از RSIو  صعودي 30 باالتر از RSIعمومًا 

 ورود برخي معامله گران روند بلند مدت را تشخيص مي دهند و سپس براي. محسوب مي شود
بررسی پس , اگر روند بلند مدت صعودي باشد . استفاده مي آنند 70 و30به معامله از مقادير 

  .بالقوه را مشخص آند مي تواند نقاط ورودي " فروش بيش از اندازه"
  
  

  واگراها 
  

 منفي و مثبت بين ی خريد و فروش همچنين مي تواند توسط جستجوي واگرائي هاهایعالمت
RSIمثًال بازار سهام نزولي را در نظر گيريد آه,  و بازار سهام ايجاد گرددRSI آن از نقطه 
 سهام معموًال جهت خود را به علت نحوه یبازار اصل.  صعود مي آند55 به 15)مثًال(پائين 

همانگونه آه در اين مثال ,اصله پس از چنين واگرائي عوض خواهد آرد بالفRSIشكل گيري 
 رخ مي دهد معموًال "خريد و فروش بيش از اندازه" بررسیواگرائيهايي آه پس از , بود

  . قابل اعتمادتري تًامين  مي آندهایعالمت
  
  

  تقاطع خط وسط
  

شيب صعودي يا يكاتور  باالتر يا پائين مي تواند به اندارقام است RSI 50حد وسط براي 
التر از ميانگين ضررهاست  اشاره مي آند آه ميانگين سودها با50 باالتر از ارقام. نزولي دهد

  . هستندبيشتر اشاره مي آند آه ضررها 50 از  ترپائينو ارقام 
 صعودي تأئيد شود  ی را جستجو مي آنند تا عالمتها50برخي معامله گران حرآتي باالتر از 

  . نزولي بكار مي برند ی را نيز براي تأئيد عالمتها50ين از و حرآت پائ
  مثال 
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  .رائي منفي را نشان مي دهد و همچنين واگکرانهای باال و پايين Dellمثال
رسيد تا حد  ) oversold( براي مدت آوتاهي به فروش بيش از اندازه RSI, 1999در اآتبر

پس از پيشرفت بزرگي ) خريد بيش از اندازه(ديگر کران.  نشانه گذاري آند38پائين را نزديك 
 بيش از خريد  به سطوح99 در اواخردسامبر RSI. رخ داد ,  به اوج رسيد99آه در دسامبر 

 فروش بيش از اندازه ارقام . حرآت آرد50 به زير 2000اندازه رسيد و تا هفته دوم ماه ژانويه
تا پايان .  مشخص آرد35ديگر در ماه فوريه براي مدت آوتاهي رخ داد حد پائين را نزديك 

ماه  و وارد قلمرو خريد بيش از اندازه در  حرآت آرد50 به باالي RSI ,2000ماه فوريه 
  . مشخص آرد50در ماه مارچ واگرائي منفي شكل گرفت و حد باال را در باالتر از . مارچ شد

 

   


