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 Slow Stochasticمؤشر اإلحصائي البطيء 

 
ر من المح     هو   ين  مؤشر مشهور ومفضل لكثي وم  Dr George Laneطوره  لل ي   ويق عل

ة على األسعار االيجابي ألاالتجاه السوق في حالة أن قاعدة افتراض  ى  من   عادة تغلق قريب  أعل
ة  أسعار تغلق  األسعار  ي نزول أاالتجاه السلبي للسوق سعر لها وفي حالة  ة     قريب ل قيم من اق

  . لها

اس   يوضع  حرآيأنه مؤشر   علي  مؤشر  وهي آالتالي يعرف ال   ، أخرى  قد يعرف بطريقة    أو   لقي
شراء      Over Soldحالة التشبع في البيع  شبع من ال ة الت ة   ومOver Boughtوحال قارن

سهم مع  اإلغالق  سعر   ى   ) لل ل   / أعل دما       ) اق ة وعن ة معين رة زمني سعر خالل فت  مستويات لل
 سعر يكون دليل علي وجود ضغط شراء وعندما يقترب من اقل أعلى  مناإلغالق يقترب سعر 

  . بيع قيمة يكون دليل علي وجود

 المؤشر   ىمثال علاألسفل الرسم البياني وفي 
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 :المعادلة وتعريف المتغيرات 

% ١٠٠بين صفر و  حداثي العمودين باإلابذشكل خطين يتذب من متغيرين عليمؤشر يتكون ال
ر  ،  سمي األول المتغي اني وهو المتوسط الحسابي للخط      (K%) ي سمي األول والث  (D%) ي

  :المعادلة التالية والمتغيرين عادة يحسب حسب

 

 

  : والمتغيرات المستخدمة عادة هي
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%K Periods وهو المدة الزمنية المستخدمة في حساب الستوستك  

 %D Slowing Periods غييروهي القيمة التي تتحكم في ت %k  ١(عموما قيمة (
 slow) تعتبر ستوستك بطيئ) ٣(وقيمة  (fast stochastic) سريع تعتبر ستوستك

stochastic) 
  

 % D Periods وهذا الرقم الذي يستخدم في حساب المتوسط الحسابي (SMA) ل %K 
  D% والمتوسطالحسابي يدعي

%D Method هي الطريقة التي تستخدم في حساب ال %D 
 
  :وضحأالتالي يوضح المعادلة بشكل لشكل وا
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 : االستوسكأنواع 

 : من االستوستكأنواع  ٣هناك 

 .(fast) سريع .١
  . (slow) ءبطي .٢
  . (fule) الكامل .٣

 . ين باختصاريولالنوعيين األ وسوف اشرح

ر   ا ت ال  ىآم اني  في  األسفل   المث سعر   سفل أمؤشر   وضع ال الرسم البي سود  الخط األ  شارت ال
دقيق يرمز ل    والخط األ  Kfast%  بهالعريض يرمز ل ا ذآرت من     ,Dfas%  بهحمر ال آم

ل  ة من     D%fast قب سخة معدل خر  آأو بمعني  باستخدام المتوسط الحسابي     (K%) هو ن
)٣day- SMA)  ي دنا   وال  , Dfast% الستخراج  Kfast% طبقت عل شارت لوج ا ال  حظن

رق خط   may,june,jule شهر أفي  أنه  ا     D fast%خط K fast% اخت ددة مم مرات متع
شراء   تاشار إوضوح   عدم ى ل إ ىدأ ع وال ذ  أولتخفيف   ،البي ر ه ادة    اإله ث ة ولزي شارات الكاذب

  . ه تطوير تمءالستوستك البطي , K fast% وتهدئة صقل

عادة نوجد  K slow%لكي نوجد قيمة D slow%البطيئ االحمر يرمز ل الستوستك
 يأيام أ Period 3وتكون الفترةKfast%ل (SMA) المتوسط الحسابي

(3-day SMA) من%K fast =%K slow  
 

 D% من مقارنة خطي , K fast% وهذة المعادلة تكون عادة للنسخة البطيئة من
fastمع%K slowيضا تكوين الداتا تقريباأالخطين قريبي الشبة ببعض و، يلي الحظ ما ن 

 D slow% ولكي نطور ونوجد . D fast%مماثل ل K slow%أن ي أمتماثل للخطين 
 K slow%ل (SMA) آالعادة المتوسط الحسابي خذأن

  D slow = %K slow 3-day SMA% يأيضا أايام ٣لمدة
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  :شارات المستخدمةاإل

  : تيلمستوي معين وتفصيلة آاآلمؤشر مكوني ال اختراق احد -١

يرجع  ثم) ٢٠عادة يكون ( تحت مستوي معين  المؤشرينخفضعندما شارة شراء إ  - أ
 .أخرىالمستوي مرة  ويرتفع فوق نفس

ع إ  -  ب ارة بي ع المؤشر ش دما يرتف وقعن ين  ف ستوي مع ون ( م ادة يك ع ) ٨٠ع م يرج ث
 .أخرىوينخفض تحت هذا المستوي مرة 
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 :تيآاآلوتفصيلة  D%وK% حدوث تقاطع بين مكونات الستوستك اوسليتور -٢

  D% يرتفع فوق K% اشتر عندما خط  - أ
 D%تحت خط ينخفض K% ع عندما خطب  -  ب

 


