
 تفاوت اندیکاتور ها و اسیالتور ها در چیست؟

استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و  همه ما بارها و بارها از اصطالح اسیالتور و اندیکاتور

در جامعه  کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار به جای یک دیگر به

بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و  یکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخشتکن

تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم  اسیالتور ها محروم شویم، به همین دلیل

 .بپردازم

 :اندیکاتور چیست

هستند که از انواع میانگین ها یا  شاخص ها مجموعه ای از توابع یا ترجمه فارسی آن (indicator) اندیکاتور ها

ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی  حجم معامالت برای گرفتن هشدار ها , تایید

 .میگرند در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار  !آینده روند ها

 : ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشونداندیکاتور 

ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند  شناخته شده ترین اعضای این خانواده :(trend) روندها-۱

خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی )میله و یا  مهمترین ویژگی مشترک اعضای این

 ( هاس کندل

 .به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد :(oscillators) اسیالتور ها-۲

ارزش معامالت رو مورد انالیز قرار میدهند همان  دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و :(volume)حجم-۳

 تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند اندیکاتور حجمی که عموم

اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده  مجموعه ای از :(bill Williams)یل ویلیاماندیکاتور ب-۴

 اتوراندیک ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده و به احترام تالش های

Alligator ،هست البته در این خانواده دو اسیالتور نیز وجود دارد 

Accelerator oscillator و awesome oscillator استفاده می شود اما در آینده  که در بازار ایران کمتر

خدمت اساتید و خوانندگان سایت وزین فراچارت تقدیم  حتما مجموع مباحثی برای معرفی این اسیالتور ها

 .خواهم کرد
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اندیکاتور ها هستند. پس به یاد داشته  زیر مجموعه خانواده ۴همانطور که مشاهده کردید اسیالتور ها یکی از 

 اسیالتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیالتور ها یکی از زیر مجموعه های باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و

 .اسیالتور و اندیکاتور هست اولین تفاوت اندیکاتور ها محسوب میشوند، و این

 اسیالتور چیست؟

مجموعه ای از اندیکاتور ها اطالق  یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به (oscillators) اسیالتور ها

یقت اسیالتور ها سعی خریداران و فروشندگان است. در حق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان
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فروش  خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و دارند دماسنج هیجانات

 !!!!! حاضر در معامالت اگاه کنند

سرمایه گذاران جلب کنم. اسیالتور  اجازه بدید توجه شما رو به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی

 .گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند عی دارند به شما بگویند معاملهها دقیقا س

 

میشود قرار گرفتن  تفاوت دوم برای همین اسیالتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس

اسیالتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از  محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیالتور ها. در عموم

 و حکایت ۳۷اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از  قرار دارد و حکایت از ۰۷

موینگ   adx اندیکاتور ها مثل در حالیست که در سایراز اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این 

 DT oscillator و RSI نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد وجود چیزی چنین …اورج ها ابر های ایچوموکو و 

 .از نوع اسیالتور هستند MACD و CCI و Stochastic و
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مناطق هیجان خرید و فروش به  است این مهم: وقتی بازاری که با آن کار میکنید روندی قوی ندارد یا رنج نکته

ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیالتورها در  .درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان میدهند

نموداری که  حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که مناطق اشباع خود

 !یا خنثی تحلیل می کنید روند دار است

 

گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیالتور ها واگرایی  اسیالتور ها و اندیکاتور ها در تفاوت سوم اما

واگراییست. در سه زیر  محبوب ترین اسیالتور ها برای گرفتن cci و rsi و macd اسیالتور های مثل !مبگیری

اندیکاتور های روند , اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی  , مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم

 .میگردد ل سایر اندیکاتور ها برمشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمو گرفتن متداول و
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