
مؤرشات التذبذب للفوركس : املؤرش الفني للفوركس

 الالتينية التي تعني “األرجوحة”. إن املذبذب يف التحليل oscillo اسم املذبذب مستمد من كلمة

 الفني هو تعبري ريايض لرسعة تحركات األسعار مع مرور الوقت. مؤرشات التذبذب بشكلهم يعترب

. من املؤرشات املتقدمة

 املفاهيم األساسية الستخدام املذبذبات هي رشوط السوق يف منطقة ذروة الرشاء والبيع. ويعترب

 ذروة الرشاء يف السوق عندما يكون السعر يف الحد األعىل لها، ومن الغري مرجح مزيد من التحسني.

 يتسم منطقة ذروة البيع بالسعر املنخفض،بحيث أن من املستبعد مزيد من االنكامش يف السعر.

 عىل الرغم من أن التحليل و مؤرشات التذبذب هم األفضل و األكرث استخداماً لجميع الحاالت يف

.السوق، ميكن أيضا تحديد الرتند مبساعدتهم

 لتحديد انعكاس الرتند، من الرضوري فهم مفاهيم التقارب والتباعد يف منحنى املذبذب مع اتجاه

 .حركة األسعار
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متوسط املدى الحقيقي )Average True Range - ATR( : مؤرشات التذبذب للفوركس 

الغرض منه

قام ويلس وايلدر بتصميم هذا املؤرش كأداة لقياس التقلب يف السوق. ال يستخدم هذا املؤرش لتحديد االتجاه. بالخالف عن املدى الحقيقي)ATR( ، فإن متوسط املدى الحقيقي )ATR( يأخذ 
يف الحسبان تقلبات الفجوات و الحركات املحدودة . إن هذا املؤرش مريح يف تقييم الفائدة من حركات السوق ، بقدر ما أن التحركات الشديدة و االنقالبات ترافق عادة بنطاقات واسعة.

استخدامه

إن الفرتة القياسية للمؤرش تقدر بـ 14 يوم ، و التي تستخدم عىل املؤرش البياين اليومي. عادة ما ترتبط القيم املنخفضة للمؤرش مع مستويات التداول ، يف حني أن أعىل القيم تحدث أثناء 
االنقطاع أو أثناء املسار املنقلب.

الحساب

يعترب متوسط املدى الحقيقي كمتوسط منزلق للمدى الحقيقي لفرتة ما معينة من الزمن ، و عادة ما تكون 14 يوماً. و نفهم من قيمة املدى الحقيقي اعىل قيمة من القيم الالحقة : 

• املسافة من الحد االقىص لليوم الحايل حتى الحد االدىن لنفس اليوم.	

• املسافة من الحد االقىص ليوم البارحة حتى الحد االدىن ليوم البارحة	

• املسافة من االقفال ليوم البارحة حتى الحد االدىن لليوم هذا.	
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خطوط البولنجر )Bollinger Bands( : مؤرشات التذبذب للفوركس 

الغرض منه

يعكس مؤرش خطوط البولنجر ) البولنجر باندز ( التغريات الحالية للتقلبات يف السوق و يؤكّد التوجه له ، كام أنه يحذر عن امكانيات استمرار أو توقف املسار ، باالضافة اىل أنه يحذر عن 
فرتات التمنطق و ارتفاع التقلبات لإلنقطاع و كذلك يدل عىل الحدود القصوى املحلية و ايضاً الحدود الدنيا.

استخدامه

يتكون املؤرش من ثالثة خطوط :

• العلوي - وهو املتوسط املتحرك البسيط للـ 20 يوم زائد انحراف مزدوج معياري يف السعر.	

• املتوسط - وهو املتوسط املتحرك البسيط للـ 20 يوم	

• السفيل - وهو املتوسط املتحرك البسيط للـ 20 يوم ناقص انحراف مزدوج معياري يف السعر.	

بإزدياد املسافة بني الخطني األعىل و األدىن للمتوسطات ، و عندما تكون التقلبات متزايدة، عادة يلحظ حركة متوجه لالسعار ) مسار ( ن الذي يتطابق مع اتجاه خط املتوسط. و عىل العكس 
متاماً أثناء انخفاض املسافة بني الخطني االعىل و األدىن للمتوسطات ، يف فرتة هبوط التقلبات ، نتوقع مجموعة من معدالت االسعار ) حركة جانبية (. 

إن خروج األسعار اىل خارج الحد األعىل أو األدىن له أن يعني استمرار املسار ) عندما تزداد التقلبات ، و معها تزداد املسافة بني الخطوط ( ، و كذلك عودته يف حال ، عندما من البداية تكون 
 . MACD أوADX أو RSI حركة األسعار قد نفذت قواها. يف أي حال ، فإن كل سيناريو من هذه السيناريوهات يجب أن يتم تأكيدها بإشارات املؤرشات األخرى ، كمثل الـ

عدا عن هذا كله ، فإنه تقاطع سعر الخط املتوسط يف االسفل ميكن اعتباره كإشارة رشاء أما تقاطعه يف األعىل قد ميكن اعتباره كإشارة للبيع.

الحساب

خط الوسط )ML( و يعترب متوسط متحرك بسيط.

ML = SUM [CLOSE, N]/N

.)D( زائد اإلنحراف ML هو )TL( الخط العلوي

)TL = ML + )D*StdDev

.)D( ناقص اإلنحراف ML هو )BL( الخط السفيل

)BL = ML — )D*StdDev

حيث:

N — عدد الفرتات الزمنية املستخدمة يف الحساب;

SMA — املتوسط املتحرك البسيط;

StdDev — االنحراف املعياري.
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مؤرش قناة السلع )Commodity Channel Index - CCI( : مؤرشات التذبذب للفوركس

الغرض منه

قام دونالد المربت بإنشاء مؤرش قناة السلع )CCI(. بالرغم من االستخدام البدايئ للمؤرش يف الحصول عىل مسارات جدد ، فإنه اليوم واسع االستخدام لقياس املستوى الحايل للسعر مقابل 
قيمته الوسطى.

استخدامه

 يتقلب املؤرش حول خط الصفر من – 100 و حتى + 100. يناسب خط الصفر املستوى املستقر الوسطي للسعر. و كلام كان املؤرش يرتفع بشكل أكرب فوق خط الصفر كلام كانت االداة املالية 
مبالغ بها. و كلام انخفض املؤرش بشكل اكرث ملا دون لخط الصفر كلام كانت االداة املالية مقوم بأقل من قيمته ، و كلام كان احتامل األكرب للسعر يف االرتفاع مستقبالً.

اال أّن السعر املتقلب و الغري مستقر بحد ذاته ال ميكن له أن يكون مؤرشاً واضحاً ، ال لإلتجاه الالحق للسعر و ال لقوة حرمته. من الرضوري أن نويل االنتباه اىل املستويات الحرجة لقيم املؤرش 
و كذلك إلتجاه تقاطعهم.:

• ارتفاع قيمة املؤرش مع تقاطع مستوى الـ 100 يعني امكانية االرتفاع الالحق للسعر.	

• انخفاض قيمة املؤرش مع تقاطع مستوى الـ 100 يشري اىل امكانية االنقالب يف السعر و يعترب اشارة للبيع.	

• انخفاض قيمة املؤرش مع تقاطع الـ 100 يعني امكانية االنخفاض الالحق للسعر.	

• ارتفاع قيمة املؤرش مع تقاطع مستوى الـ 100 يشري اىل امكانية انقالب السعر و يعد اشارة للرشاء.	

• تقاطع خط الصفر من االسفل اىل األعىل يعترب تأكيد عىل الرشاء.	

• تقاطع خط الصفر من األعىل نحو االسفل يعترب تأكيد عىل البيع.	

اثناء التقلب الرسيع ميكن استخدام فرتات زمنية اكرث ارتفاعاً للمؤرش و كذلك نقل املستويات الحرجة حتى 200.
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مؤرش دميارك)DeMarker - DeM( : مؤرشات التذبذب للفوركس

الغرض منه

جرى تطوير هذا املؤرش من قبل توماس دميارك كأداة لتحديد الفرص الناشئة للبيع أو الرشاء. و يبدي هذا املؤرش التأكيد املتزايد للسعر بالتغيريات التي عادة تطابق قممها أو قاعاتها .

ابدى املؤرش دقته يف ابداء لحظات انكسار املسارات ، و كذلك يف تحديد النقط الداخلية لدخول السوق أو الخروج منه.

استخدامه

يتقلب املؤرش يف حدود من 0 و حتى 1 و يشري اىل التقلب و االنخفاض املحتمل للسعر حال بلوغ قيم 0.7 أو أعىل أو يعطي اشارات عن امكانية ارتفاع االسعار عندما تنخفض اىل ما دون 
مستوى 0.3 %. 

الحساب

 يحتسب مؤرش دميارك كمجموع كافة االرتفاعات االيجابية يف السعر ملرحلة “i” ، مقسومة عىل القيمة الناتجة مضافاً اليها جميع االرتفاعات السلبية للسعر :

:)DeMax)i

DeMax)i( = 0 و إال فإن ,)i-1( الذروة – )i(الذروة = )DeMax)i فإن , )i-1(من الذروة > )i( إذا كانت الذروة

:)DeMin)i

DeMin)i( = 0 ًو إال ,)i( القاع – )i-1(القاع = )DeMin)i فإن ,)i-1( من القاع < )i( إذا كان القاع

قيمة مؤرش دميارك

))DMark)i( = SMA)DeMax, N(/)SMA)DeMax, N(+SMA)DeMin, N

حيث أن :

SMA – املتوسط املتحرك البسيط;

N – عدد الفرتات املستخدمة يف الحساب.

.
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)Envelopes( مؤرش املظروف

الغرض منه

يعكس مؤرش املظروف حالة اسعار الرشاء أو البيع ، متيحاً بهذا الشكل تحديد نقطا الدخول و الخروج من السوق و كذلك لحظات امكانية انتهاء املسار. 

استخدامه

 يتكون املؤرش من متوسطني متحركني بسيطني و اللذان يشكالن مع بعضهام قناة لينة لتقلب األسعار. يتشكل املتوسطني حول مؤرش املتوسط املتحرك عىل بعد واحد ، معطى يف النسب 
املئوية و الذي ميكنه أن يتشكل بحسب السيولة الحالية للسوق. كل خّط يعّد حداً لنطاق تقلب السعر.

يف حال وجود مسار يف السوق يتم استخدام االشارات عىل البيع يف ظروف املسار الصاعد أو االشارات عىل الرشاء يف ظروف املسار الهابط.

السعر البالغ حده االقىص يف نطاق السوق ، يقيّم كأشارة للبيع و عىل العكس بالنسبة لبلوغ السعر حده األدىن فإنه يعترب كأشارة للرشاء. 

الحساب

[SMA)CLOSE, N(*[1+K/1000 = الخط األعىل

[SMA)CLOSE, N(*[1-K/1000 = الخط األدىن

حيث أّن :

SMA — املتوسط املتحرك البسيط;

N — فرتة التوسط;

K/1000 — مقدار االنزياح عن الوسط ) مقدراً بالنقاط األساسية (.
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مؤرش القوة )Force Index - FRC( : مؤرشات التذبذب للفوركس 

الغرض منه

مؤرش القوة و املبتكر من قبل الكسندر إلدير يقيس قوة كل حركة من تحركات السعر ، مفرساً تغريات مكوناته : كاالتجاه و الحجم و القياس. يتقلب التذبذب حول مستوى الصفر ، و الذي 
هو عبارة عن نقطة توازن القوة املحركة للسعر . 

استخدامه

يسمح مؤرش القوة بالحصول عىل تأكيد املسارات مهام طالت مدته : 

• للمسارات القصرية تزداد حساسية املؤرش بنقصان مدته.	

• يستقيم املؤرش يف املسارات الطويلة بإزدياد فرتتها . 	

ميكن ملؤرش القوة أن يشري اىل اقرتاب نهاية املسار:

• انتهاء املسار الصاعد بتغري اشارة املؤرش من املوجب اىل السالب و بإفرتاق توجهات السعر و املؤرش .	

• انتهاء املسار الهابط بتغري اشارة املؤرش من السالب اىل املوجب و التقاء اتجاهات السعر و املؤرش. 	

املستخدم يف الزوج مع مؤرش املسار ، مؤرش القوة قد يشري اىل التصحح يف حدود املسار:

• التصحح يف املسار الصاعد بإنخفاض التذبذب بعد القمة.	

• التصحح يف املسار الهابط بإرتفاع التذبذب بعد القاع .	

الحساب

مؤرش القوة)1( = }اإلقفال )الفرتة الحالية( - االقفال )الفرتة السابقة({ x الحجم

مؤرش القوة)13( = -13قرتة EMA ملؤرش القوة)1(
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مؤرش إيشيموكو ) Ichimoku ( : مؤرشات التذبذب للفوركس

الغرض منه

إن مؤرش إيشيموكو ) Ichimoku ( عبارة عن أداة شاملة للتحليل الفني ، قدمها الصحفي الياباين غويتيش هوسودا Goichi Hosoda يف عام 1968. و لقد كان إمكانية الحصول عىل إدراك 
رسيع ملزاج املسار ) الرتند ( و ديناميكيته و قوته ، عن طريق تفسري مكوناته الخمسة بالتزامن مع ديناميكية القوة من وجهة نظر الطبيعة الدورية لتفاعلهام، املقرتنة بالديناميكة الجامعية 

للسلوك البرشي.

استخدامه

يتكون مؤرش إيشيموكو ) Ichimoku ( من خمسة خطوط و التي هي عبارة عن خطوط الدعم و املقاومة و تقاطع هذه الخطوط يعترب كإشارات إضافية : 

خط التنكان سن )خط تحويل لونه أزرق(. 1

Kijun-Sen خط الكيجوان سن )خط أسايس لونه أحمر(. 2

Senkou Span A سينكو سبان A)خط رئييس A, الحد األخرض لغيمة ايشيموكو(. 3

Senkou Span B سينكو سبان B )خط رئييس B, الحد األحمر لغيمة ايشيموكو(. 4

Chikou Span خط التشينكوسبان)الخط املتأخر لونه أخرض(. 5

.B و A و متثل مناطق الدعم و املقاومة. تتشكل هذه الغيمة بالخطوط الرئيسية لكل من ,)Ichimoku( و تعترب عنرص مركزي يف نظام ايشيموكو )الغيمة( Kumo

تحديد وجود مسار أو وجود تصحح:

•      يتحرك السعر فوق الغيمة ، مشرياً للمسار املتزايد	

•     يتحرك السعر تحت الغيمة ، مشرياً للمسار املتناقص	

•     يتحرك السعر داخل الغيمة ، مشرياً للمسار الجانبي	

•     يتغري لون الغيمة من األخرض اىل األحمر ، مشرياً اىل التصحح يف اطر املسار املتزايد.	

•     يتغري لون الغيمة من األحمر اىل األخرض ، مشرياً اىل التصحح يف اطر املسار املتناقص.	

الحساب

• Tenkan-Sen )خط التحويل ذو اللون األزرق( هو )الحد األقىص للـ 9 شمعات + الحد األدىن للـ 9 شمعات(/2	

• Kijun-Sen )الخط األسايس ذو اللون األحمر( هو )الحد األقىص للـ 26 شمعات + الحد األدىن للـ 26 شمعات(/2	

• Senkou Span A )الخط األسايس A الحّد األخرض لغيمة إيشيموكو( هو )خط التحويل + الخط األسايس(/2	

• Senkou Span B )الخط األسايس B الحد األحمر لغيمة إيشيموكو ( هو )الحد األقىص للـ 52 شمعة + الحد األدىن للـ 52 شمعة(/2	

• Chikou Span )الخط املتأخر ذو اللون األخرض( هو خط الغقفال مزاحاً إىل الخلف مبقدار 26 شمعة.	
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التقارب و التباعد للمتوسطات املتحركة)MACD( : مؤرشات التذبذب للفوركس

الغرض منه

التقارب / التباعد ) تقارب / تباين ( للمتوسطات املتحركة – هو مؤرش فني ، يخترص عادة مباكد MACD، و الذي قام بوضعه جريالد ابيل لتقييم قوة و توجه املسار ، و تحديد النقط املمكنة 
لالنقالب عن طريق الحصول عىل اشارات من مجموعات بيانية ثالثة ، و التي هي مزيج من املتوسطات املتحركة.

استخدامه

 يتكون املؤرش من خطني – خط مائل ) لون ازرق ( و خط اشارة ) لون احمر (، و كذلك رسم بياين ، تعكس الفرق بينهام. يتقلب املؤرش حول الصفر و غري محدود بقيم سواءاً كانت من 
األعىل أو من األسفل.

هناك ثالثة انواع اساسية لإلشارات ملؤرش املاكد :

• تقاطع منحني املاكد مع خط االشارة ،و املحذر عن امكانية تغري اتجاه حركة السعر. يعترب ، أنه لو قام منحني املاكد بالتقاطع مع خط االشارة من االسفل نحو االعىل ، فإن املؤرش 	
يعطي اشارة عىل الرشاء ، متوقعاً االرتفاع الالحق للسعر. و اذا ما قطع منحني املاكد خط االشارة من االعىل نحو االسفل ، فإن هذا قد يكون عالمة عىل االنخفاض الالحق و يعد 

كإشارة عىل البيع ;

• تقاطع منحي املاكد مع خط الصفر. ميثل منحني املاكد الفرق بني املتحرك الوسطي القصري األمد ) عادة لفرتة االثني عرش ( و بني املتحرك الوسطي الطويل األمد ) عادة لفرتة الـستة 	
و العرشون ( . و لذلك فإنه يف حال تقاطع خط الصفر ملنحني املاكد ، فإن املتوسطات املتحركة و املتوضعة يف اساس انشاء املؤرش تتقاطع ايضاً فيام بينها. تأكيد االشارة عىل الرشاء قد 

يكون ارتفاع منحني املاكد ملا فوق الصفر ، اما عىل البيع – فاالنخفاض اىل مادون مستوى الصفر;

• التقارب / التباعد ) تقارب / تباين (. اذا كان منحني املاكد يتحرك يف نفس االتجاه ، الذي يتحرك فيه السعر ، فإن هذا يعني تقارب املؤرش ، أما اذا تحركوا يف اتجاهني مختلفني ، فإنه 	
ميكن مالحظة تباعد ) تباين (. عىل سبيل املثال ، اذا ارتفع السعر حتى مستوى عايل جديد ، و الذي مل يتم تأكيده مبنحي املاكد ، فإن مثل هذا الترصف للمؤرش قد يكون عالمة عىل 

ضعف قوة الرتند او حتى تغري يف اتجاهه.

الحساب

EMA فرتة الستة و العرشون – EMA فرتة االثني عرش = MACD منحني الـ

EMA خط االشارة = الفرتة التاسعة

املنحنى البياين = منحني الـ MACD – خط االشارة
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مؤرش رسعة تغري السعر )Momentum( : مؤرشات التذبذب للفوركس

الغرض منه

إن مؤرش رسعة تغري السعر )Momentum( – هو مؤرش يستخدم يف التحليل الفني ، و يعكس اتجاه الرتند و يقدر رسعة تغري السعر عىل اساس مقارنة القيم الحالية مع القيم السابقة.

استخدامه

• التقاطع مع محور x )100(. عموماً ، اذا كان املؤرش يف حالة ارتفاع فوق 100 يف اطر الرتند الصاعد ، فإن االشارة تعترب صاعدة. يف حال انخاف املؤرش اىل ما دون 100 ، فإن االشارة 	
تعترب هابطة.

• الخروج من النطاق السائد للتقلبات . حاالت بلوغ املؤرش اىل قيم منخفضة و غري اعتيادية أو اىل قيم عالية غري اعتيادية ، فهذا يؤكد قوة الرتند. غري أنها قد تعترب عالئم عىل قمة 	
الرشاء أو قمة البيع لألصل.

• التناقض بني ديناميكية املؤرش و السعر . إذا بلغ السعر حد اقىص جديد ، و املؤرش مييل اىل االنخفاض ، فإن هذا قد يعني ضعف الرتند الصاعد. من ناحية اخرى ، انخفاض السعر حتى 	
مستوى متدين جديد ، غري موثّق بديناميكية املؤرش ، قد يعترب عالمة عىل التغري الرسيع للرتند الهابط. 

الحساب

x 100 )مؤرش رسعة تغري السعر = )السعر الحايل لإلقفال / سعر االقفال لعدة فرتات زمنية ماضية
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مؤرش النشاط النسبي )Relative Vigor Index – RVI( : مؤرشات التذبذب للفوركس

الغرض منه

إن مبتكر مؤرش النشاط النسبي هو جون ايلريز و ابتكره لتحديد اتجاه الرتند السائد. ان حركة املؤرش تعتمد عىل فكرة بسيطة جداً و هي ان سعر االقفال يف االغلب اعىل من سعر االفتتاح 
يف الوسق املتزايد و ادىن منه يف السوق الهابط.

استخدامه

إن مؤرش النشاط النسبي يعكس تسارع أو تباطئ حركة تغري السعر ) و تباعاً لذلك ، قد يتم استخدامه لتحديد منط االختالف / التقارب (: 

• و بشكل عام ، كلام كانت قيمة املؤرش اعىل ، كلام كان ارتفاع السعر اكرث وضوحاً;	

• و كلام كانت قيمة املؤرش ادىن ، كلام كان انخفاض السعر اكرث وضوحاً.	

باالشرتاك مع خط االشارة ) باالحمر ( ، و الذي هو عبارة عن خط وسطي متحرك الربعة فرتات و النشاط النسبي ) باالخرض ( يعترب أداة مريحة لتحديد النقاط املحتملة لكرس الديناميكية 
السائدة للسعر:

املحتملة لكرس الديناميكية السائدة للسعر:

• بعبور خط االشارة من االعىل اىل االسفل ، يعطي املؤرش اشارة عىل البيع;	

• بعبور خط االشارة من االسفل اىل االعىل ، يعطي املؤرش اشارة عىل الرشاء.	

الحساب

مؤرش النشاط النسبي )1( = )االقفال - اإلفتتاح( / )الحد االقىص – الحد االدىن(

مؤرش النشاط النسبي ) 10 ( = الفرتة العرشية للمتوسط املرتحك البسيط ملؤرش النشاط النسبي ) 1 (
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)Relative Strength Index - RSI( مؤرش القوة النسبية

الغرض منه

إن مبتكر مؤرش القوة النسبية هو ويلز ويلدير ، و ذلك لتقدير قوة أو عىل العكس لتقدير ضعف الرتند ، و كذلك لقياس رسعة التغيري يف السعر عن طريق مقارنة ارتفاعات السعر االيجابية 
منها و السلبية عىل اساس السعر املقفل.

استخدامه

مؤرش قوة النسبية يسمح بتحديد حالة قمة الرشاء و قمة البيع لألصل ، بيد انه ينصح استخدام املؤرش باالشرتاك مع التحليل العام للرتند :

• اذا ارتفع املؤرش اىل ما فوق الـ 70 ، فإن هذا يدل عىل وجود ذروة رشاء محتملة لألصل.;	

• اذا انخفض املؤرش اىل ما دون الـ 30 ، فإن هذا يدل عىل وجود ذروة بيع محتملة لألصل.	

خروج املؤرش من منطقة ذروة الرشاء / ذروة البيع قد يكون عالمة عىل حلول التصحح أو االنقالب:

• إن العبور من اعىل اىل اسفل منطقة ذروة الرشاء يعترب اشارة عىل البيع;	

• إن العبور من اسفل اىل اعىل منطقة ذروة البيع يعترب اشارة عىل الرشاء .	

إن مناذج التقارب / التباعد قد تكون عالمة عىل ضعف الرتند السائد:

• ميكن القول بأن الرتند صاعد، اذا كان ارتفاع السعر حتى حّد اقىص آخر غري مدعوم بديناميكة املؤرش.	

• ميكن القول بأن الرتند هابط ، اذا كان انخفاض السعر حتى حّد أدىن آخر غري مدعوم بديناميكة املؤرش.	

الحساب

)RSI = 100 – 100/)1 + RS

14( = Σ( RS)االرتفاعات االيجابية للسعر (/Σ)|االرتفاعات السلبية للسعر|(
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مؤرش ستوكاستيك )Stochastic( : مؤرشات التذبذب للفوركس

الغرض منه

يرتبط مؤرش الستوكاستيك بجورج لني ، الذي استخدم املؤرش لتحديد الرتند و النقاط املحتملة لالنقالب. يحدد املؤرش مكان السعر الحايل لالقفال يف نطاق السعر لبعض الفرتات االخرية ، 
معتمداً عىل فكرة ، أن السعر يسعى اىل الحد االعىل للتقلبات يف نطاق الرتند املرتفع و اىل الحد االدىن – يف نطاق الرتند الهابط.

استخدامه

مؤرش ستوكاستيك يسمح بتحديد حالة قمة الرشاء و قمة البيع لألصل ، بيد انه ينصح استخدام املؤرش باالشرتاك مع التحليل العام للرتند :

• اذا ارتفع املؤرش اىل ما فوق الـ 70 ، فإن هذا يدل عىل وجود ذروة رشاء محتملة لألصل.;	

• اذا انخفض املؤرش اىل ما دون الـ 30 ، فإن هذا يدل عىل وجود ذروة بيع محتملة لألصل.	

خروج املؤرش من منطقة ذروة الرشاء / ذروة البيع قد يكون عالمة عىل حلول التصحح أو االنقالب:

• إن العبور من اعىل اىل اسفل منطقة ذروة الرشاء يعترب اشارة عىل البيع;	

• إن العبور من اسفل اىل اعىل منطقة ذروة البيع يعترب اشارة عىل الرشاء 	

إن تقاطع املؤرش مع خط االشارة و عادة ما يكون – خطه املتوسط املتحرك ذو الفرتات الثالثة ، يعترب ايضاً اشارة لفتح الصفقات :

• يعطي املؤرش اشارة عىل البيع ، فيام لو قطع خط االشارة من االعىل اىل االسفل;	

• يعطي املؤرش اشارة عىل الرشاء ، فيام لو قطع خط االشارة من االسفل اىل االعىل.	

إن مناذج التقارب / التباعد قد تكون عالمة عىل ضعف الرتند السائد:

• ميكن القول بأن الرتند صاعد، اذا كان ارتفاع السعر حتى حّد اقىص آخر غري مدعوم بديناميكة املؤرش.	

• ميكن القول بأن الرتند هابط ، اذا كان انخفاض السعر حتى حّد أدىن آخر غري مدعوم بديناميكة املؤرش.	

الحساب

;))x ))C – L(/)H – L 100 = مؤرش الستوكاستيك

خط االشارة = متوسط قيمة القيم الثالثة االخرية للمؤرش;

حيث أّن:

C – آخر سعر لإلقفال;

L – ادىن سعر للفرتة املنظور بها;

H – اعىل سعر للفرتة املنظور بها.
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مؤرش ويليامز Wiliams Percent Range - %R : مؤرشات التذبذب للفوركس

الغرض منه

قام الري ويليامز بإبتكار هذا املؤرش ، و ذلك لتحديد حاىل قمة الرشاء أو قمة البيع لألصل و لتحديد النقط املحتملة لإلنقالب. و يختلف عن مؤرش الستوكاستيك ، فإن مؤرش ويليامز يكون 
عبارة عن خط ، تحتسب قيمته عىل مقياس مقلوب.

استخدامه

يسمح مؤرش ويليامز %R بتحديد حالة قمة الرشاء و قمة البيع لألصول ، اال انه ينصح بإستخدام املؤرش باالشرتاك مع التحليل العام للمسار: 

• اذا ارتفع املؤرش اىل ما فوق الـ 20 ، فإن هذا يدل عىل قمة الرشاء املحتملة لألصل;	

• اذا انخفض املؤرش اىل ما دون الـ 80 ، فإن هذا يدل عىل قمة البيع املحتملة لألصل.	

خروج املؤرش من مناطق قمة الرشاء / قمة البيع قد يكون عالمة عىل االنقالب :

• إن عبور حد منطقة قمة الرشاء من االعىل اىل االسفل تعترب اشارة عىل البيع;	

• إن عبور حد منطقة قمة البيع من االسفل اىل االعىل تعترب اشارة عىل الرشاء.	

إن مناذج االختالف نادراً ما لها ان تصدف ، اال انها تعد عالمة عىل ضعف الرتند السائد:

• اذا مل يُدعم ارتفاع السعر حتى مستوى اقىص جديد بديناميكة املؤرش ، فإن هذا يدل عىل ضعف الرتند الصاعد;	

• اذا مل يُدعم انخفاض السعر حتى مستوى ادىن جديد بديناميكة املؤرش ، فإن هذا يدل عىل ضعف الرتند الهابط.	

الحساب

;R% = - ))H - C(/)H – L(( x 100

حيث أن:

C – آخر سعر لالقفال;

L – ادىن سعر للفرتة املنظور بها;

H – اقىص سعر للفرتة املنظور بها.
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