استوکاستیکStochastic
اندیکاتور  Stochasticیا همان استوکاستیک در اواخر دهه  ۰۵۹۱معرفی شده و از نوع نوسانگرهایی است که
سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند .از اندیکاتور  Stochasticمی توان برای پیش بینی تغییر
روند قیمت ها و یا مشخص کردن زمان بیش خرید و بیش فروش شدن یک سهم یا دارایی کمک گرفت.

اجزای اندیکاتور Stochastic
اندیکاتور  Stochasticاز یک منحنی اصلی و یک منحنی سیگنال تشکیل شده که مقادیر آن بین  ۱تا  ۰۱۱نوسان
می کند .منحنی اصلی معموال به صورت خط پیوسته ،و منحنی سیگنال به صورت خط چین نمایش داده می
شود .این اندیکاتور دو سطح مهم  ۰۱درصد و  ۰۱درصد دارد که نشان دهنده سطوح “بیش فروش” (فروش
افراطی) و “بیش خرید” (خرید افراطی) است.

مفاهیم “بیش خرید” و “بیش فروش” در اندیکاتور :Stochastic
مفهوم “بیش خرید” :زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی خریداری می شود معامله گران
در این شرایط به اصطالح می گویند سهم “بیش خرید” شده است .در این زمان احتمال کاهش قیمت ها وجود
دارد .در اندیکاتور  Stochasticصعود منحنی اصلی به سطح  ۰۱درصد نشانه بیش خرید شدن نماد است.
مفهوم “بیش فروش” :زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی فروخته می شود معامله گران
در این شرایط به اصطالح می گویند سهم “بیش فروش” شده است .در این زمان احتمال افزایش قیمت ها وجود
دارد .در اندیکاتور  Stochasticسقوط منحنی اصلی به سطح  ۰۱درصد نشانه بیش فروش شدن نماد است.

سیگنالهای خرید در اندیکاتور :Stochastic
سیگنال خرید  -۰زمان بیش فروش شدن :ورود منحنی اصلی  Stochasticبه محدوده  ۰۱درصد نشانه بیش
فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است .هر چه  Stochasticمدت بیشتری در محدوده بیش فروش
(زیر  ۰۱درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.
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سیگنال خرید  –۰تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف) :عبور صعودی منحنی اصلی
 Stochasticبه باالی منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

سیگنال خرید  –۳همگرایی نمودار قیمت و  :Stochasticیعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در
منحنی  Stochasticکف های صعودی تشکیل شود.
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سیگنالهای فروش در اندیکاتور Stochastic
سیگنال فروش  -۰زمان بیش خرید شدن :ورود منحنی اصلی  Stochasticبه محدوده  ۰۱درصد نشانه بیش خرید
شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است .هر چه  Stochasticمدت بیشتری در محدوده بیش خرید (باالی ۰۱
درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

سیگنال فروش  –۰تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف) :عبور نزولی منحنی اصلی
 Stochasticبه زیر منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت ها است.
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سیگنال فروش  –۳واگرای نمودار قیمت و  :Stochasticیعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در
منحنی  Stochasticقله های نزولی تشکیل شود.

استفاده از اندیکاتور  Stochasticدر مفیدتریدر:۹
اندیکاتور  Stochasticدر پنجره راهبر ) ،(Navigatorقسمت اندیکاتورها) ، (Indicatorsو در گروه نوسانگرها
) (Oscillatorsقرار دارد .برای استفاده کافیست بر روی آن دو بار کلیک کنید تا پنجره ویژگی های اندیکاتور باز
شود.
در این پنجره فیلدهای  K%مربوط به منحنی اصلی و فیلد  D%مربوط به منحنی سیگنال است که به صورت
پیش فرض روی تناوب های  ۹و  ۳قرار دارد .فیلد کاهنده یا  Slowingمیزان نرم شدن منحنی های اصلی و
سیگنال را تنظیم می کند که به صورت پیش فرض روی تناوب  ۳قرار دارد .ویژگی های ظاهری اندیکاتور نیز قابل
تنظیم است .با کلیک روی دکمه ، OKاندیکاتور به نمودار اضافه می شود.

هر چقدر دوره زمانی را کوتاه تر کنیم ،حساسیت نوسان گر بیشتر می شود و سیگنال های بیشتری تولید
خواهد کرد.
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استفاده از اندیکاتور  Stochasticدر قرارداد های آتی سکه طال:
برای استفاده از اندیکاتور  Stochasticدر “قرار داد های آتی سکه طال” لطفا فایل اندیکاتور  Stochastic-talaرا از
این لینک دریافت کرده و در محل نصب مفیدتریدر ۹در پوشه  MQL5Indicatorsکپی نمایید (برای دسترسی
سریع به این پوشه از منوی فایل گزینه “باز کردن پوشه داده” را انتخاب کنید) .در اینصورت بعد از راه اندازی مجدد
مفیدتریدر ،۹اندیکاتور  Stochastic-talaدر قسمت اندیکاتورهای سفارشی نمایش داده می شود.

اطالعات بیشتر در مورد اندیکاتور :Stochastic
همان طور که گفته شد اندیکاتور  Stochasticاز دو منحنی تشکیل شده که یکی از آنها منحنی اصلی و دیگری
منحنی سیگنال است.
منحنی اصلی :متغییر اصلی اندیکاتور Stochasticرا با نماد  %Kنشان داده می شود و مقادیر آن نمودار خطی
اصلی اندیکاتور را تشکیل میدهد .هر عدد روی نمودار اصلی نسبتی است از قیمت جاری دارایی در مقایسه با
بیشترین و کمترین قیمت در دوره اخیر مورد نظر که به طور پیش فرض  ۰۱تناوب گذشته در نظر گرفته شده
است .در مورد دو سطح مهم این اندیکاتور باید گفت:



وقتی منحنی اصلی اطراف سطح  ۰۱درصد قرار می گیرد به این معنی است که سهم یا نماد مورد نظر
در قیمتی نزدیک به باالترین قیمت طی دوره اخیر معامله شده است.
وقتی منحنی اصلی اطراف سطح  ۰۱درصد قرار می گیرد به این معنی است که سهم یا نماد مورد نظر
در قیمتی نزدیک به پایین ترین قیمت طی دوره اخیر معامله شده است.

منحنی سیگنال :در نمودار باال ،منحنی قرمز در اندیکاتور  Stochasticهمان منحنی سیگنال است که با
 %Dنمایش داده میشود .این منحنی میانگین متحرک سریع (معموال  ۳دوره ای) از مقادیر منحنی اصلی است.
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