
 

 

                       

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و سیگنال گیری از آن؛ 
 کشی برای مومنتومخط

چه مسائلی برای شما در تحلیل سهام مهم هستند؟ اگر تکنیکالیست باشید به مواردی 

دهید. به همین خاطر نظیر روند، مومنتوم، نواحی اشباع، شکست و واگرایی اهمیت می

کنند. اندیکاتور را برای شما آسان می ممکن است از ابزار مختلفی استفاده کنید که تحلیل

توانید به کمک آن سیگنال همین کاربردها را دارد و شما می (Stochastic) استوکاستیک

پردازیم، به آن می اخبار بورس های معامالتی مختلفی را دریافت کنید. آنچه در این مقاله از

ی ربوط است. ارائهها و کاربردهای آن مبه آموزش اندیکاتور استوکاستیک و سیگنال

کند تا بهتر از اهمیت و کارایی این های کاربردی در این آموزش به شما کمک میمثال

چنین توضیحات مربوط به تنظیمات و فرمول اندیکاتور اندیکاتور مطلع شوید. هم

 .شوداستوکاستیک موجب درک بهتر عملکرد آن می
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 کشی برای مومنتومآموزش اندیکاتور استوکاستیک و سیگنال گیری از آن؛ خط 1

 

 اندیکاتور استوکاستیک چیست؟
ای مشخص در نوسان گیرد. یعنی بین بازهی اسیالتورها قرار میاندیکاتور استوکاستیک در دسته

میالدی  ۵۰های دهه شناسند. اواخر سالگر تصادفی هم میاست. این اندیکاتور را با نام نوسان
این اندیکاتور را توسعه داد. در محاسبات این ابزار از قیمت  )Lane George (لین بود که جرج 

رود، قیمت بسته شدن هم به سمت شود. وقتی قیمت سهم باال میبسته شدن سهام استفاده می
کند. اما وقتی شاهد کاهش قیمت سهام هستیم، قیمت بسته یمت تمایل پیدا میبیشترین ق

 .ترین قیمت برودشدن در آن روز بیشتر تمایل دارد به سمت کم
ترین این فقط توضیحاتی ابتدایی است که در آموزش اندیکاتور استوکاستیک باید گفته شود. مهم

ی دهد. سازندهخبر می مومنتوم و روند ز قدرتدهد این است که اکاری که استوکاستیک انجام می
ته تشبیه به جایی هم این اندیکاتور، استوکاستیک را به یک موشک تشبیه کرده است که الب

خواهد فرود بیاید و روی زمین بنشیند، الزم است که خاموش شود. اما هست. وقتی موشک می
شود و پس از آن شاهد شروع رفته سرعت کم میافتد. بلکه به مرور و رفتهباره نمیاین اتفاق یک

به  Stochastic دیکاتورتوانیم به کمک انها و اطالعات را میروند جدید خواهیم بود. این داده
 .دست بیاوریم

 
 
 
 
 
 

 آموزش فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک
برای محاسبه فرمول اندیکاتور استوکاستیک، بهترین کار آن است که با ساختارش آشنا بشویم. این 

است. از همین ابتدا این مسئله  %D و دیگری %K ابزار از دو خط تشکیل شده است که اسم یکی
تر برای ما مهم %K نسبت به %D است و البته بدانید که %D از ترسریع %K را به خاطر بسپارید که

صادر  %D های خرید و فروش با توجه به خطاست. چرا؟ دلیلش این است که بیشترین سیگنال
کنید. در ادامه فرمول این دو خط را شود. حاال جلوتر که برویم بهتر این مسئله را درک میمی
 .توانید مطالعه کنیدمی

از آن جا که اندیکاتور استوکاستیک به اطالعات مربوط به تاریخچه قیمت توجه دارد، 
کند. اما این اندیکاتور کاری به معموال در اطراف یک سطح قیمتی مشخص حرکت می

شتاب حرکت  اطالعات قیمت یا حجم ندارد. بلکه تنها به تعیین
 .پردازدمی مومنتوم یا قیمت
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 کشی برای مومنتومآموزش اندیکاتور استوکاستیک و سیگنال گیری از آن؛ خط 2

 

 %K  روش محاسبه خط
 :به فرمول زیر نگاه کنید

 

 :فرمول متغیرها به این شرح هستند این در

 CP: شدن سهمجدیدترین قیمت بسته 
 14L:  دوره گذشته ۱۴کمترین قیمت سهم در طی 
 14H:  دوره گذشته ۱۴بیشترین قیمت سهم در طی 
 %K: تیکمقدار فعلی اندیکاتور استوکاس 

خواهیم تحلیل کنیم. یعنی آیا با زنیم، باید اول ببینیم که بر چه اساسی میوقتی از دوره حرف می
فرض در تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک های روزانه کار داریم؟ هفتگی؟ یا ماهانه؟ عدد پیشداده

ای با توجه به هروز، هفته، یا حتی ماه باشد. هرچند ممکن است عد ۱۴تواند شامل است که می ۱۴
استفاده  ۲۱یا  ۵گران از عدد شان بخواهند این عدد را تغییر بدهند. مثال بعضی از معاملهتجربه

 .کنندمی

شوند. در بازار ها نزدیک به باالترین سطح قیمتی بسته میوقتی بازار روند صعودی دارد، قیمت
جا ما کند. اینآن روز نزدیک می ترین قیمت معامله شده درنزولی هم سهم خودش را به سمت کم

ای است. وقتی سه دوره متحرک میانگین هم سروکار داریم که همان D %با یک خط دیگر به اسم
شوند. صادر می های صعودی و نزولی هموقت است که سیگنالکند، آنعبور می %D از %K که

های سیگنال گیری با اندیکاتور استوکاستیک است. در ادامه بیشتر در البته این فقط یکی از روش
 .کنیماین خصوص صحبت می

 مثال

در اندیکاتور استوکاستیک برویم، بهتر است یک  %D اما قبل از اینکه به سراغ آموزش فرمول خط
را  %K خواهیم مقدارکنیم که مین جا بیفتد. فرض میمابهتر برای %K مثال بزنیم تا کارایی خط

 .برای یک سهم به دست بیاوریم. قیمت بسته شدن در شکل زیر با عدد آبی مشخص شده است

100 × )14L – 14)/(H14L – (CP = K% 
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روز اخیر را هم به دست بیاوریم. این اعداد را در  ۱۴در اینجا باید بیشترین و کمترین قیمت در 
که باالتر آن را توضیح  %K توانید در کادرهای قرمز و سبز ببینید. با توجه به فرمول خطتصویر می

 :مان را انجام بدهیم که به صورت زیر استخواهیم محاسباتدادیم، حاال می

 

 در استوکاستیک %D فرمول خط
است.  %K ای از خطهم باالتر گفتیم که یک میانگین متحرک سه دوره %D و اما در مورد خط

 :فرمول آن هم به سادگی قابل محاسبه است. ببییند

 

 :در این فرمول دو متغیر داریم

 3H:  ی اخیردر سه دورهباالترین قیمت 
 3L: ی اخیرترین قیمت در سه دورهپایین 

K% = (۲۵۴۹– ۲۲۱۵)/(۲۸۱۷– ۲۲۱۵) × ۱۰۰= ۵۵.۵% 

D% = 100 × (H3/L3) 
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 انواع اندیکاتور استوکاستیک
 :توانید آن را ببینیداندیکاتور استوکاستیک در سه نوع قابل استفاده است که در زیر می

 سریع استوکاستیک )Stochastic Fast(: طور که از اسمش پیداست به استوکاستیک سریع همان
تر دهد و حساستر واکنش نشان میاندیکاتوری اشاره دارد که نسبت به تغییرات قیمت سریع

های معامالتی بیشتری است. مشخص است که این حساسیت باال، موجب تولید سیگنال
فرمول اصلی است که در  است. در واقع استوکاستیک سریع همان %K شود. این خط همانمی
های است. استوکاستیک سریع در حقیقت از داده %K روزه ازیک میانگین متحرک سه %D آن

 .اخیر قیمتی استفاده می کند
 کند استیکاستوک )Stochastic Slow(: هایتوان به کمک ورودیسرعت استوکاستیک را می 

D% و K% ستیک کند کافی است خطتنظیم کرد. برای محاسبه ی اندیکاتور استوکا D%  را
 %D سریع استفاده کنیم. به جای %K ایدورهکنیم. یعنی از میانگین متحرک سه %K جایگزین

کند را در سه دوره نیاز داریم. به این شکل اندیکاتوری  %K یهم میانگین متحرک ساده
 .شونداهمیت آن حذف میهای کمخواهیم داشت که نوسان

 کامل استوکاستیک )Stochastic ullF(: تر اندیکاتور کند را با نام استوکاستیک کامل ی کاملنسخه
ی دوره با میانگین متحرک ساده %K شناسند. این اندیکاتور ناشی از هموارسازی اندیکاتورمی

 .است

 تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک
گران بنا است ولی برخی از معامله ۱۴ی زمانی، برای دوره Stochastic فرض در اندیکاتورعدد پیش

بیشتر تر باشد نوسان دهند. هرچه دوره کوچکخود آن را تغییر می معامالتی استراتژی به تجربه یا
های تولیدی بیشتری را خواهد داشت که احتمال خطا و اشتباه شود. نوسان بیشتر هم سیگنالمی

ها را بیش از اندازه بزرگ در نظر بگیریم، اندیکاتورمان کندتر برد. از آن طرف اگر دورهرا باال می
توانند در زمان ن نمیگراشوند. عمال معاملهشوند و با تاخیر صادر میها کمتر میشود. سیگنالمی

که همان عدد  ۱۴مناسب اقدامات الزم را انجام بدهند که این مسئله ناخوشایند است. پس عدد 
 .ی زمانی استفرض است بر این اساس بهترین گزینه برای دورهپیش

 
 
 
 
 
 

در بیان تفاوت میان انواع اندیکاتور استوکاستیک باید گفت که این مسئله تنها از 
شود. یعنی استوکاستیک سریع، حساسیت بیشتری ناشی می ن ابزارمیزان حساسیت ای

 .نسبت به تغییرات قیمت دارد
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 Stochastic  کاربرد اندیکاتور
ترین مسائلی که در جریان آموزش اندیکاتور استوکاستیک باید به آن توجه کنیم، یکی از مهم

هم  Stochastic یگر، کاربردهایآشنایی با کاربرد این ابزار است. مثل بسیاری از اندیکاتورهای د
 :شامل موارد مهم زیر است

 ترین کاربرد این اندیکاتور شناسایی شاید بتوان گفت مهم :اشباع هایمحدوده شناسایی
فهمیم کجا خرید یا فروش بیش از حد رخ ی میاست. یعن فروش یا خرید اشباع هایمحدوده

 .توان انتظار برگشت داشتداده و می
 این اندیکاتور بر این پایه استوار است که قیمت با توجه به جهت حرکت  فرض :کراس یا تقاطع

ای برای بازگشت توان نشانهکند. پس تقاطع میان خطوط این اندیکاتور را میبازار، حرکت می
 .گرفتروند در نظر 

 های معامالتی ترین مواردی است که منجر به صدور سیگنالیکی از مهم واگرایی :واگرایی
 .های دیگری نیازمندیمها به تاییدیهشود. البته که برای معامله با این سیگنالمی

 گیری و از توان شتاب حرکت قیمت را به کمک استوکاستیک اندازهمی :مومنتوم گیریهانداز
 .ی آن در تحلیل استفاده کردنتیجه
ها ی تکراری اما بسیار مهم این است که در کنار این اندیکاتور از سایر ابزارها یا استراتژینکته

ن کار برای حفظ و مدیریت سرمایه هایی معتبرتر به دست بیاورید. ایاستفاده کنید تا سیگنال
 .ضروری است

 اندیکاتور استوکاستیک چه محدودیت هایی دارد؟
های آن بخش دیگری از آموزش و آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک به شناسایی محدودیت

 های اشتباهوارد کرد، تولید سیگنال Stochastic توان به اندیکاتورترین نقدی که میگردد. مهمبرمی
شود که البته این مسئله فقط است. این اتفاق مخصوصا در بازارهای نوسانی به کرات دیده می

مختص استوکاستیک نیست و در بیشتر اندیکاتورها شاهد آن هستیم. همیشه برای رفع این 
توانیم فقط ها کرد. در خصوص استوکاستیک هم میتوان اقدام به فیلتر کردن سیگنالمشکل، می

 .ها را نادیده بگیریمایی را مدنظر قرار بدهیم که در جهت روند هستند و سایر سیگنالهسیگنال

 سیگنال اندیکاتور استوکاستیک
 :بندی کردتوان به ترتیب زیر دستهرا می Stochastic های اندیکاتورسیگنال
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 تقاطع 
 شکست 
 روند 
 واگرایی 
 اشباع 

 .دهیمها را به کمک مثالی از بازار سهام شرح میدر ادامه هر کدام از این سیگنال

 تقاطع
دیگر را قطع کند که گاهی این خطوط همنوسان می ۱۰۰ی صفر تا خطوط این اندیکاتور در محدوده

 .توان در قالب سیگنال خرید یا فروش بررسی کردکنند. تقاطع این خطوط را میمی

 گر خطا :خرید سیگنال% K خط% D قطع کند، یک  ۲۰ی زیر را از پایین به باال در محدوده
شود. دقت کنید هر تقاطعی برای ما ارزشمند نیست و حتما به سیگنال خرید صادر می

ی اشباع فروش رخ بدهند. این یا در همان ناحیه ۲۰هایی نیاز داریم که در زیر سطح تقاطع
 .بردمیمسئله احتمال رشد قیمت را باال 

 در سمت مقابل سیگنال فروش را داریم که دقیقا شرایط آن معکوس شرایط  :فروش سیگنال
کند. قطع می ۸۰ی باالی را از باال به سمت پایین در ناحیه %D ، خط%K قبلی است. یعنی خط

افتند کاری نداریم؛ ی اشباع خرید و فروش اتفاق میهایی که بین دو ناحیهباز هم به سیگنال
 .ها هم به درستی عمل کندرچند ممکن است آن سیگناله

 مثال

ای این تقاطع رو به باال توانیم نمونهدر بورس ایران است، می اخابر در این مثال که مربوط به نماد
 .منجر به رشد قیمت سهم شده است را ببینیم که
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توانید تقاطع نزولی یا کراس رو به پایین را مشاهده کنید که پس از چنین در تصویر زیر میهم
 .وقوع آن قیمت سهم کاهش پیدا کرده است
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 شکست قیمت
تواند د رشناسایی پایان روند فعلی یا خطوط روند و سپس تشخیص شکست آن می کانال ترسیم

توان از احتمال آغاز اش را بشکند میو آغاز روند جدید موثر باشد. اگر قیمت خط روند صعودی
نزولی  روند خط معتبر شکست روند نزولی مطلع شد. به همین ترتیب در شرایطی که شاهد

هستیم، احتمال آغاز روند صعودی را در پیش داریم. به این مسئله دقت کنید که هر زمان در 
از هم فاصله  %D و %K اندیکاتور شاهد یک حرکت شدید به یک سمت مشخص باشیم، دو خط

، از احتمال وقوع روند جدید مطلع ی شکستگیرند. در این حالت به ویژه با مشاهدهمی
 .شویممی

 مثال

بینید که سهم در کانالی نزولی در حال حرکت است که در بینید. میرا می شبندر در تصویر زیر نماد
افتد و ای شکست اتفاق میم این مسئله مشخص است. اما از نقطهاندیکاتور استوکاستیک ه

 .کندروند سهم متناسب با آن تغییر می

 

 روند و قدرت روند
در خصوص قدرت روند فقط کافی است به این مسئله توجه کنید که آیا وقتی استوکاستیک در 

دهد یا نه. کند، روند قیمت هم در همان جهت به حرکتش ادامه میجهت مشخصی حرکت می
 .دهدنشان میهمین مسئله همگامی اندیکاتور و روند را به خوبی 
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ماند، نباید کار خاصی انجام بدهید. چرا مانی که استوکاستیک در نواحی اشباع باقی میچنین زهم
که ممکن است سهم طی مدتی در همان ناحیه بماند. منظور از این حرف این است که نباید به 

ی اشباع و احتمال تغییر روند سریع فرض را بر این بگذارید که ی ورود به ناحیهمحض مشاهده
بینیم که سهم در نواحی شود. در مواردی میصله با افزایش یا کاهش قیمت مواجه میسهم بالفا

 .دهدکند که این امر از قدرت روند خبر میاشباع نوسان می

 مثال

ی اشباع خرید بینید. مشخص است که سهم مدتی در محدودهزیر میرا در تصویر  وخارزم نماد
ی اشباع، سهمش را خواست به محض ورود به محدودهقرار داشته است. حاال اگر کسی می
 .داد که در تصویر مشخص استبفروشد، سود زیادی را از دست می

 

 واگرایی
رسیم به واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک و آموزش سیگنال گیری از طریق آن. فارغ از و اما می

کنید، تشخیص صحیح واگرایی بسیار مهم است. واگرایی اینکه دارید با چه اندیکاتوری کار می

گیرند، قرار می ۸۰ی باالی کنند و در ناحیهوقتی خطوط اندیکاتور از پایین به باال حرکت می
روند و روندمان صعودی است. اما وقتی خطوط اندیکاتور طی حرکتی نزولی از باال به پایین می

 .مانند، این امر نشان از روند نزولی داردمی ۲۰ی زیر در محدوده
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ی دهباالتر از محدو %D افتد که خطتواند مثبت یا منفی باشد. واگرایی منفی وقتی اتفاق میمی
تر باشد؛ قرار بگیرد و در عین حال دو قله در اندیکاتور ساخته شود که اولی از دومی مرتفع ۸۰

یعنی شیب نزولی داریم. اما در نمودار قیمت و در همین نقاط، دو قله با شیب صعودی تشکیل 
 .شوند. در این شرایط احتمال کاهش قیمت را پیش رو داریممی

ی در محدوده %D توانیم ببینیم. وقتی که خطگرایی مثبت نیز میهمین مسئله را در خصوص وا
دهد ولی در نمودار قیمت گیرد و استوکاستیک دو دره با شیب صعودی تشکیل میقرار می ۲۰زیر 

 .فهمیم که واگرایی مثبت داریم. پس منتظر افزایش قیمت خواهیم بودمان نزولی است، میشیب

توان سیگنال خرید یا فروش قطعی دانست. بلکه سیگنال ی را نمیتان باشد که وقوع واگرایحواس
شود که شاهد تقاطع میان دو خط اندیکاتور باشیم. به طور کلی با وقوع واگرایی، زمانی صادر می

 .احتمال معکوس شدن روند را باید بررسی کنیم

  مثال

ت قیمت را در پی داشته در تصویر زیر از نماد وخارزم شاهد ایجاد واگرایی منفی هستیم که اف
ی اشباع فروش مانده است که این امر نشان بینید که سهم مدتی در محدودهچنین میاست. هم

 .از قدرت روند نزولی دارد
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بینید که در پی آن سهم با افزایش قیمت ای از یک واگرایی مثبت را میدر تصویر زیر هم نمونه
 .خوبی روبرو شده است

 

 اشباع خرید و فروش
دریافت کنیم با توجه به نواحی اشباع  Stochastic توانیم از اندیکاتورو اما آخرین سیگنالی که می

شود. در حین آموزش مدام تکرار کردیم که قرار گرفتن اندیکاتور استوکاستیک در نقاط صادر می
باع فروش باشد، از اش ۲۰دهد و اگر اندیکاتور در نواحی زیر اشباع خرید را نشان می ۸۰باالی 

 .شویممطلع می

 

 

نیم که ورود اندیکاتور به این نواحی به معنای برگشت روند نیست. بلکه ابقای کباز هم تاکید می
ها نشان از قدرت روند دارد. یعنی وقتی برای مدتی در سطوح اشباع فروش سهم در این محدوده

شود. های اخیر معامله میدوره قیمت کف قرار بگیریم به آن معنی است که قیمت پایانی سهم در
های اخیر دارد. در طور وقتی مدتی در اشباع خرید هستیم نشان از نزدیکی قیمت به سقفهمین

شان را بفروشند، حیه اشباع خرید سهمگران تنها با توجه به ورود اندیکاتور به نااگر معامله
کنند؛ چرا که ممکن است حتی با ورود اندیکاتور به این احتماالً از این تصمیم نادرست ضرر می

 .چنان ادامه پیدا کندناحیه، روند صعودی هم
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ها و گاوها، زور کند بفهمیم که در نبرد میان خرسواقع توجه به این مسئله به ما کمک می

 .چربدیک به دیگری میکدام
 المث

ی اشباع خرید برای مدتی مانده است و حتی با وجود بینید که سهم در ناحیهدر تصویر زیر می
 .ش را حفظ کرده استچنان روند صعودیی میانی اندیکاتور، همبرگشت به ناحیه

 

 Stochastic RSI اندیکاتور
ترین مسائلی که در اندیکاتور استوکاستیک باید به آموزش آن بپردازیم، ترکیب آن اما یکی از مهم

گران از دو یا چند اندیکاتور روی نمودارشان استفاده آید که معاملهاست. معموال پیش می RSI با
 Stochastic قدر جالب بوده که اندیکاتور دیگری با نامآن RSI کنند. اما ترکیب استوکاستیک ومی

RSI های معامالتی به راحتی آن را انتخاب و توانید در سامانهتوسعه پیدا کرده است. شما می
 .استفاده کنید

های قیمتی از مقادیر ای است که به جای دادهبه گونه RSI فرمول اندیکاتور استوکاستیک
شود. در این اندیکاتور که حساسیت بیشتری در محاسبه استوکاستیک استفاده می RSI اندیکاتور
هستند که به صورت  ۲۰و  ۸۰نواحی اشباع سروکار داریم. اعداد هم همان  دارد، با RSI نسبت به

 .توانیم آن را ببینیمفرض در تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک میپیش
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های دسترسی به اندیکاتور استوکاستیک در سامانه
 معامالتی

متاتریدر، مانند تمام چون های معامالتی همدر سامانه Stochastic به منظور استفاده از اندیکاتور
بروید  Oscillators به بخش Indicators و سپس Insert توانید از طریق منویاندیکاتورهای دیگر می

 .و این ابزار را انتخاب کنید

 

ی اندیکاتور به راحتی به این ابزار دسترسی پیدا توانید از طریق گزینههای داخلی هم میدر سامانه
 .کنید
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 یتوانید روی گزینهاگر تمایل به تغییر تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک داشتید به راحتی می
Setting  های معامالتی کلیک کنید و مقادیر مورد نیاز را برای دنده در سامانهیا همان آیکون چرخ

تان زمینه را مطابق میلت مثل رنگ خطوط و پسانتخاب کنید و سایر تنظیما %D و %K هایدوره
 .تغییر بدهید

 فیلتر استوکاستیک در بورس
ای هم به فیلتر این خواهیم اشارهبه عنوان آخرین بخش از آموزش اندیکاتور استوکاستیک، می

الزم است که وارد سایت شرکت مدیریت فناوری بورس  فیلترنویسی ابزار داشته باشیم. به منظور
بازار ی دیدهشوید. پس از آن از منوی باالی صفحه گزینه http://www.tsetmc.com/ تهران به آدرس

 .)یعنی آیکون سوم از سمت چپ( را انتخاب کنید
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برای به دست آوردن خروجی این فیلتر ابتدا الزم است از قسمت قالب نمایش، گزینه جدول + 
 .فیلدهای کاربر را انتخاب کنید
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شود. با انتخاب فیلتر تان باز میای جدید برایی فیلتر، صفحهجا با کلیک روی گزینهحاال در این
ی اشباع را از بخش زیر کپی توانید کد فیلتر اندیکاتور استوکاستیک برای سهام در ناحیهجدید می

 .و در محل موردنظر درج کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۰ها کمتر از آن P/E توانید استفاده کنید که مربوط به سهامی است کهالبته از کد زیر هم می
 .را هم در خط اول کد تغییر بدهید ۲۰د عدد توانیاست. مطابق میل خودتان می

 
 
 
 
 
 
 

true == function ()                                                                                         

{                                                                                                     

     var max = [ih][0].PriceMax; 

     var min = [ih][0].PriceMin; 

     for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)                                                           

          {  if (max < [ih][ipos].PriceMax) max = [ih][ipos].PriceMax; } 

     for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)                                                         

          {  if (min > [ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; } 

     K = ((((pc)-min) / (max - min)) * 100); 

     D=(K +((([ih][0].PClosing-min)/(max - min))*100)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min))*100))/3 

      (cfield1)= AdvRoundColor(K,1) 

   

      (cfield2)= AdvRoundColor(D,2) 

   return true; 

    } 

() 
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از  توانیدپس از کپی کردن این کدها در کادر مربوط به کدنویسی، با فشردن دکمه اعتبارسنجی می
صحت کد مطلع شوید. اگر کد بدون اشکال باشد و یا اگر ایرادی داشته باشد، پیغامی روی صفحه 

کند. به این ترتیب پس از اعمال فیلتر، شود و شما را از این مسئله مطلع مینمایش داده می
رج مطابق شکل زیر قابل مشاهده خواهد بود. مطابق فرمول مقادیر د C2 و C1 نتایج در دو فیلد

نیز  P/E چنین مقادیرهستند. هم %D مربوط به C2 و مقادیر %K مربوط به C1 شده در ستون
 .هستند ۲۰همگی کمتر از 

true == function () 

{ 

 if ((pe)<20) {  

    var max = [ih][0].PriceMax; 

var min = [ih][0].PriceMin; 

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) 

{   

    if([ih][ipos].PriceMax>0){ 

        if (max < [ih][ipos].PriceMax) max = [ih][ipos].PriceMax; 

    } 

} 

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) 

{   

    if([ih][ipos].PriceMin>0){ 

        if (min > [ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin;  

    } 

}  

K = ((((pc)-min) / (max - min)) * 100); 

  

D=(K +((([ih][0].PClosing-min)/(max - min))*100)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min))*100))/3; 

(cfield1)= Math.round(K); 

(cfield2)= Math.round(D); 

    return true; 

         }  

} 

()  
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 جمع بندی
های مفیدی را تواند سیگنالگیری آن میاندیکاتور استوکاستیک با تکیه بر ردیابی مومنتوم و اندازه

 %D و %K هایای است که از دو خط به نامدر جهت روند ارائه کند. ساختار این ابزار به گونه
 %D ها با توجه بهتر و دومی کندتر است، اما بیشتر سیگنالسریع %K تشکیل شده است. خط

شود. منظور از سرعت میزان حساسیت و واکنش به تغییرات است. این اندیکاتور قادر صادر می
های اشباع، شکست، نقاط برگشت روند، واگرایی و تقاطع به کمک است با تکیه بر محدوده

شود تا استفاده می مکدی و RSI گران بیاید. از این اندیکاتور در ترکیب با سایر ابزارها مانندمعامله
 .هایی معتبرتر به دست آیدسیگنال
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 خ های کوتاهسواالت متداول با پاس
 ؟چیست استوکاستیک اندیکاتور

 ۱۰۰است که در بازه صفر تا  مکدی و RSI، CCI استوکاستیک از جمله اسیالتورهای مدرج مثل
گر چنین قدرت روند جاری در اختیار معاملهکند و اطالعاتی را در خصوص مومنتوم و همنوسان می

 .دهدقرار می

 ؟است صورت چه به استوکاستیک اندیکاتور ساختار

 D% تر ازسریع K %تشکیل شده است که D% و K% هایاز دو خط به نام Stochastic اندیکاتور
ها با توجه به از اهمیت بیشتری برخوردار است و بیشتر سیگنال %K در مقایسه با %D است. اما

 .شودآن صادر می

 ؟گرفت سیگنال Stochastic از توانمی چطور

تقاطع میان دو در این اندیکاتور با توجه به نواحی اشباع، واگرایی، قدرت روند، شکست قیمت و 
 .کندهای معامالتی صادر میسیگنال D و K خط

 ؟چیست استوکاستیک اندیکاتور محدودیت

تواند های تولیدی اشتباه آن است که میترین نقدی که به این ابزار وارد است، سیگنالبزرگ
دیگری شود که از ابزارهای گر شود. به همین خاطر تاکید میموجب گمراهی و متضرر شدن معامله

 .در کنار استوکاستیک استفاده شود RSI مانند مکدی یا
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