
 چگونه از اندیکاتور ویلیامز استفاده کنیم؟

 

 

، یک اندیکاتور مومنتوم است که چگونگی رابطه درصد ویلیامز یا اختصارا ویلیامزمحدوده 

ترین قیمت در محدوده زمانی مشخص را به شما نشان قیمت پایانی با باالترین و پایین

 .دهدمی

توانید تشخیص دهید چه موقع در یک جفت ارز اشباع ن اندیکاتور میبا استفاده از ای

 .است خرید یا اشباع فروش اتفاق افتاده

تری دارد اما دقت آن بیشتر محبوبیت کم استوکستیک اندیکاتور این اندیکاتور نسبت به

 .است
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در اختیار شما  RSI ، نموداری شبیه، بعنوان یک اندیکاتور مومنتومراین اندیکاتو

 .دهدگذارد چراکه قدرت روند موجود را به شما نشان میمی

وند است؛ اما در این اندیکاتور دهنده قدرت ر( نشان50، نقطه میانی )یعنی RSI در نمودار

 .برای اندازه گیری قدرت روند استفاده می کنند 80و  20معامله گران از سطوح 

  

 فارکس بازار در ویلیامز اندیکاتور از استفاده چگونگی

دانستید اندیکاتورهای استوکستیک و ویلیامز از فرمولی یکسان برای مشخص کردن آیا می

 کنند؟موقعیت جفت ارزها استفاده می

ترین قیمت در دامنه زمانی تنها تفاوتشان این است که استوکاستیک با استفاده از پایین

لیامز برای مشخص دهد؛ درحالیکه، اندیکاتور ویمعین، این موقعیت را به شما نشان می

 .کندکردن قیمت پایانی از باالترین قیمت استفاده می
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در استوکاستیک  %K ویلیامز را برعکس کنید تبدیل به خط %R در واقع، اگر خط

 .شودمی

و در نمودار  -100تا  0ویلیامز از  %R به همین دلیل است که خطوط در نمودار

 .است بندی شدهسطح 0تا  100استوکاستیک از 

 .باشدنشانگر اشباع خرید می 20-خطوط باالی 

 .باشدنشانگر اشباع فروش می 80-خطوط پایین 

 .کندالبته اشباع خرید یا اشباع فروش تغییر روند را تضمین نمی

اشباع خرید به این معنی است که قیمت به باالترین حد خودش نزدیک شده؛ اشباع 

 .استنزدیک شده ترین حد خودفروش نیز یعنی قیمت به پایین

  

 ویلیامز از استفاده با روند قدرت تشخیص

د خورد که می خواهید ی شدیدا نوسانی وقتی به درد خواهحساسیت ویلیامز به قیمت ها

بدانید قیمت ها در حال ادامه دادن مومنتوم و شتاب صعودی و یا نزولی خود هستند یا 

 .خیر

دهد که روند صعودی ر ویلیامز به شما نشان میتشخیص قدرت روند با استفاده از اندیکاتو

 .یا نزولی ادامه خواهد داشت یا خیر

در نمودار یورو/دالر که در پایین قابل مشاهده است، می بینید که قیمت سعی داشته 

روند صعودی خود را ادامه دهد اما موفق نشده است به قیمت جدید و سقف های جدید 

 .ویلیامز برسد
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های قبلی خود ن معناست که در روند صعودی، قیمت همیشه به سقفاین موضوع به ای

نخواهد رسید و ممکن است قدرت ادامه روند را نداشته باشد. همانطور که در نمودار 

 .استواحد کاهش داشته 200مشخص است، این جفت ارز در یک هفته 

 

یابد و از محدوده اشباع فروش خارج دقیقا بعد از این اتفاق، قیمت کمی افزایش می

 .شودمی

های یورو/دالر روی نمودار هنوز قرمز هستند اما قدرتشان به حدی نیست اگرچه کندل

 .ی خود برسانندهای قبلکه قیمت را به کف

 یکبار دیگر از دست رفتن مومنتوم؟

 !ویلیامز اینگونه می گوید

شود که روند صعودی شدت گرفته و قیمت دالر/یورو را به سمت باال سوق مشخص می

 .یابدواحد افزایش می 775روز، قیمت  30تر از دهد. نتیجه این است که در کممی
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ست و تعجبی ندارد که هواداران ویلیامز آن را این موضوع نشان از دقت این اوسیالتور ا

 .آخرِ اسیالتور می دانند
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