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76   شماره جلسه

  اپلیکیشن  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

نحوه استفاده از تحلیل های تکنیکال و سیگنال های بازار
مالی

 در این جلسه به نحوه نحوه استفاده از تحلیل های تکنیکال و سیگنال های بازار مالی می
 (تحلیل های تکنیکال و سیگنال های بازار مالیدر این جلسه ( نحوه استفاده ازکنیم.

 قصد داریم تا به 3 سئوال پاسخ دهیم.

اطالعات پایه برای ورود به بازار و استفاده از اپلیکیشن
اپلیکیشن فارکس حرفه ای به چه صورت به ما کمک می کند؟

ای حرفه فارکس دستیار اپلیکیشن از استفاده برای مهم جواب و سئوال چند
(مهم)

اطالعات پایه برای ورود به بازار و استفاده از اپلیکیشن

 تمامی افراد در بازارهای مالی به دنبال موقعیت های مناسبی می گردند تا بتوانند در نماد
معامالتی مورد نظر اقدام به سرمایه گذاری کنند. این سرمایه گذاری با خرید نماد

معامالتی آغاز شده و در مدتی مشخص توسط سرمایه گذار حفظ می گردد تا به منطقه
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مورد نظر برسد و با فروش نماد معامالتی در منطقه سود یا زیان به پایان می رسد. اما
برای رسیدن به بهترین نتیجه چند نکته مهم وجود دارد که مهمترین آنها را بررسی می

کنیم.

انتخاب نماد(ها) معامالتی مناسب

 با توجه به گستردگی بازارهای مالی و تنوع بیش از حد در بازار سرمایه, انتخاب نماد
مناسب بسیار اهمیت دارد و باید با دقت خاصی انجام شود. شاید در شروع کار, انتخاب

چند سهم محدود سهام های کشوری که در آن زندگی می کنیم و یا کشوری که در نزدیکی
ما قرار دارد، انتخاب عاقالنه ای باشد ولی با کسب تجربه می توان به سراغ سایر نمادها

موجود در بازار فارکس و کاالها رفت. برای درک بهتر این موضوع مثالی از نفت
میزنیم.سرمایه گذاری که می خواهد نماد نفت خام را انتخاب کند، باید اطالعات کاملی در

مورد کشورهای تولید کننده نفت، صادر کننده نفت، سطح تولید آنها، سرمایه گذاران داخلی
و خارجی آنها، هزینه اکتشاف، استخراج و تولید نفت در آنها و بسیاری از اطالعات دیگر را

در اختیار داشته باشد. دامنه این اطالعات هر چقدر وسیع تر باشد، معامله کردن با نماد
مذکور را پیچیده تر می کند. از این رو توصیه می شود که اگر به غیر از سهام، بازارهای

کاال ویا فارکس انتخاب شده بیش از 2 الی 5 نماد را بررسی و معامله نکنید. تمرکز بر روی
1 الی 2 نماد در بلند مدت نتایج بهتری دارد.

معامالت کوتاه مدت – میان مدت – بلند مدت

 بسته به نوع نماد معامالتی، انتخاب استراتژی معاالتی، میزان حجم معامالتی و روحیه فرد
در معامالت، شخص می باید بازه زمانی معامالت را انتخاب کند. به عنوان مثال شخصی

که عادت دارد تا با معامالت اسکلپ یا معامالت سریع و با حجم باال وارد پوزیشن شود نمی
تواند معامالت میان مدت و یا بلند مدت انجام دهد. به بیان ساده روحیه این فرد مناسب
معامالت با سرعت باال و زمان کوتاه می باشد، از این رو این شخص نمی تواند معامالتی
که چندین روز یا هفته زمان می برد تا به پایان رسد را انجام دهد. هر شخص می بایست

به تناسب روحیه خود و شرایط موجود، بازه زمانی معامالت را انتخاب کند. اما با توجه به
پیچیدگی های زیاد در معامالت کوتاه مدت، توصیه ما تمرکز بر روی معامالت میان مدت و

بلند مدت می باشد.

استراتژی معامالتی

 مشخص با ذکر تمامی شرایط مورد نیاز استراتژی معامالتی به بیان ساده دستور العملی
 می باشد. این شرایط عموما شامل نوع نماد معامالتی مثال یورو دالر و پوند دالر، نوع

روند بازار مثال بازار رنج یا بدون روند، اجزای تشکیل دهنده مانند اندیکاتورها یا میانگین
متحرک ها، شرایط ورود، و شرایط خروج در سود ویا زیان می باشد. ساخت استراتژی
معامالتی نیاز به شناخت بازار و شناخت ابزارهای تحلیل تکنیکال دارد. از این رو، افراد

معدودی با دانش باال و تجربه کافی اقدام به ساخت استراتژی های شخصی می کنند و باقی
افراد سعی در یادگیری روشهای موجود دارند. تغییر، دخل و تصرف در یک استراتژی می

تواند به راحتی آن را از استراتژی سودده به ضررده تبدیل کند. به همین علت تبعیت از
استراتژی و اجرای کامل آن بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. تا زمانی که استراتژی
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معامالتی مناسبی را پیدا نکردیم، باید به دنبال روشهای معامالتی بگردیم تا به استراتژی
سودده و موفق دست یابیم.

موفقیت در معامالت

 بعضی از استراتژی های معامالتی به مرور زمان و تغییر حرکات نماد معامالتی ممکن است
از حالت سودده به ضررده تبدیل شوند. به همین علت نیاز است تا بعد از یادگیری یک یا

چند استراتژی معامالتی، مدتها به تمرین و تکرار بر روی حساب دمو بپردازینم و اگر نتایج
 با مبلغ کم کنیم و در صورت ادامهافتتاح حساب واقعیبه دست آمده مناسب بود، اقدام به

 روند مثبت در کارنامه معامالتی، حجم سرمایه گذاری را افزایش دهیم.

سناریوهای معامالتی

 با توجه به تفاوت دیدگاه های معامالتی، همیشه برای هر نماد در هر قیمت، تعدادی
فروشنده و خریدار وجود دارد. بررسی کردن دالیل خرید و یا فروش افراد با تجربه و

کسانی که تحلیل های آنها بارها و بارها درست و معقول بوده، کمک بزرگی در معامالت می
کند.این اطالعات از طریق خواندن تحلیل افراد مذکور به دست می آید. کسب اطالعات

اضافی و خواندن تمامی تحلیل ها از افراد مختلف، نه تنها سود مند نیست بلکه مضر و باعث
تردید و شک کردن به تحلیل و سناریوی معقول می باشد.

هوش معامالتی

 به طور خالصه، هوش به معنی کسب دانش، تکرار و تمرین زیاد می باشد. وقتی صحبت
از هوش معامالتی می شود به این معنی است که فرد دانش الزم و کافی را در زمینه

معامالت کسب کرده و با تکرار و تمرین آن به هوش معامالتی دست می یابد. یکی از اهداف
این اپلیکیشن این است که فر در کنار دریافت تحلیل و سیگنال و بررسی آنها، با تکرار

مشاهده و دقت در تحلیل های ارائه شده به مرور زمان به هوش معامالتی برسد و بتواند از
میان سیگنال ها و تحلیل ها که به صورت اتوماتیک شناسایی می شوند، گزینه های اصلح را

انتخااب کند.
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اپلیکیشن فارکس حرفه ای به چه صورت به ما کمک می کند؟

استراتژیهای معامالتی موفق

ساخت گروه فارکس حرفه ای با بررسی، تجزیه و تحلیل در بین استراتژیهای مختلف، و
 آن از طریق اپلیکیشن فارکس حرفه ای، قصد دارد تا استراتژیهای شخصی و ارائه 

فرصتی مناسب برای معامله گران به وجود آرد. تنوع این استراتژیها بسیار زیاد بوده و هر
شخص به تناسب نوع معامالت می تواند استراتژی و یا استراتژیهای محبوب خود را انتخاب

کند. با انتخاب استراتژیهای معامالتی مناسب از قسمت تنظیمات, تمامی سیگنال های به
وجود آمده به صورت ریل تایم ارسال می گردد.

پکیج تحلیل های تکنیکال

 تمامی تحلیل های تکنیکال به صورت یک پکیج در اختیار افراد قرار می گیرد و به راحتی
با انتخاب آن از قسمت تنظیمات تحلیل های جدید در لیست مورد نظر به صورت همزمان

ارسال می گردد.

تشخیص تحلیل های پیچیده به راحتی

 بسیاری از افراد مطالب آموزشی مربوط به تحلیلهای تکنیکال را آموخته اند. اما شناسایی
برخی از آنها در نمودار سخت و یا نیازمند ابزار می باشد. از این رو به راحتی اپلیکیشن
فارکس حرفه ای، تمامی تحلیل های مورد نظر را شناسایی و در اختیار افراد قرار می

دهد.

ارتقاء سطح تحلیل و معامالت
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 برای افرادی که به تازگی اقدام به یادگیری تحلیل های تکنیکال و یا استراتژیهای معامالتی
کرده اند، و یا افراد فعال در این بازار که می خواهند استراتژیهای معامالتی جدید را

بررسی کنند، این امکان فراهم شده تا به راحتی به لیست سیگنالهای مورد نظر مراجعه
کنند و نمونه های زیادی از استراتژی مورد نظر را بررسی نمایند.

پیدا کردن و یا بهینه سازی نقطه ورود و یا نقاط خروج

 بسیاری از معامله گران در شناسایی نقطه ورود ویا نقاط خروج ضعف دارند و یا نیاز به
بهینه سازی آن دارند. از این رو با دیدن تحلیل های تکنیکال مختلف و یا سیگنال های
معامالتی متفاوت و مقایسه آنها با هم، بهینه نقاط ورود و خروج مشخص می شود.

استراتژی و سیگنالهای معامالت باینری آپشن

 که درمعامالت باینری آپشن، نیاز به استراتژیهای با توجه به حساسیت زمان بسته شدن در
 آن احتمال بسته شدن باال و یا پایین قیمتی مشخص، باال باشد. استراتژیهای معاالتی باینری

آپشن متعددی که موفق آنها باال بوده، معرفی و سیگنال های آن از تایم فریم M1 یا یک
دقبقه ای و با باال ارائه می شود و هر شخص می تواند با بررسی و فعال کردن سیگنالهای

مورد نظر، به صورت لحظه ای آنها را دریافت کند.

چند سئوال و جواب مهم برای استفاده از اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای
(مهم)

 و همچنین درک بهتری از نحوه استفاده از سیگنال و تحلیل ستفاده بهتر از اپلیکیشنبرای ا
 های تکنیکال در قالب چند پرسش و پاسخ مواردی را بررسی می کنیم.
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چه کسانی به می توانند از این اپلیکیشن اسفاده کنند؟

 تمامی افراد، اعم از نا آشنا و عالقه مندان و همچینین معامله گران در سطوح مبتدی و
متوسط، تا پیشرفته و حرفه ای.

آیا می توانیم بر روی تمامی سیگنال های معامالت اقدام به ترید کنیم؟

 قطعا خیر. این سیگنال ها و تحلیل ها بر اساس پیشرفته ترین الگوریتم های شناسایی و
تشخیص به صورت اتوماتیک و در کل ساعات بازار کار می کند و تمامی موارد را ارسال می

کنید و قطعا معامالت بر اساس آنها نیازمند چک کردن و تصمیم گیری توسط خود معامله
گر می باشد.

زمان ارسال تحلیل و سیگنال های در چه زمانی می باشد؟

 همانطور که گفته شد, شناسایی سیگنالها و تحلیلها به صورت اتوماتیک بوده و به همین
خاطر هر زمان که یک فرصت یا یک سیگنال شناسایی شد به صورت ریل تایم ارسال می

شود.

آیا قسمتی برای شخصی سازی سیگنال و تحلیل های تکنیکال وجود دارد؟

بله. به راحتی در قسمت تنظیمات تک تک موارد قابلیت تنظیم و شخص سازی را داراست.
 می پردازیم. آموزش و معرفی کامل آندر جلسات بعدی به

آیا سیگنال تضمینی و پرداخت سود تضمینی به ازای سیگنالها ارائه می دهید؟

اولیه سرمایه گذاری و معامالت کسانی که همچین سئوالی را مطرح می کنند، احتماال اصول
 را متوجه نشدند. معامالت در بازارهای مالی با سود و زیان همراه است و بازارهای مالی

 پس امکان ندارد که شخصی سیگنال و یا سود تضمینی بتواند پرداخت کند. کسانی که به
دنبال سود تضمینی هستند، بهتر است به بانک مراجعه کنند و از حساب سپرده و یا اوراق

قرضه استفاده کنند.

حداقل میزان پیپ در ماه با توجه به سیگنال ها چقدر است؟

 این سئوال دقیقا مثل سئوال قبلی می باشد فقط با این تفاوت که به جای کلمه سود از
میزان جابجایی استفاده شده. حداقل میزان پیپ در ماه به این معنا می باشد که حتما

برآیند معامالت در هر ماه مثبت باشد که میزان حداقل آن مشخص شود. سرمایه گذاری و
معامالت در بازارهای مالی مانند کار کارمندی نیست که هر شخص میزان حقوق مشخص

در هر ماه بگیرد بلکه ممکن است در یک ماه چند موقعیت سرمایه گذاری وجود داشته
باشد و در ماه یا ماه های بعد هیچ موفقیت مناسبی موجود نباشد.

کدام تحلیل تکنیکال را برای معامالت توصیه می کنید؟ و کدام پر سود تر
است؟

 فارکس حرفه ای به عنوان بوجود آمورنده و توسعه دهنده اپلیکیشن دستیار حرفه ای سعی

6 / 9

https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/تحلیل-تکنیکال-فارکس-مدرسه
https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/مدیریت-سرمایه-مدیریت-ریسک
https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/مدیریت-سرمایه-مدیریت-ریسک


PForex Department of Education
Financial Education

دارد تا با نهایت دقت تحلیل های تکنیکال را با حفظ تمامی شرایط قید شده در هر تحلیل
 تا کندل استیک یا نمودار شمعیبه صورت الگوریتم درآورد. اما اینکه به عنوان مثال روش

 چه حد سوده است یا ضررده، و اینکه سود و زیان حاصله از معامالت با این روش بر عهده
خود معامله گر است و انتخاب روش معامالتی اعم از تحلیل تکنیکال و یا سیگنال بر عهده

خود معامله گر است. این اپلیکیشن فقط و فقط اقدام به شناسایی و اعالم تمامی آنها می
کند.

کدام سیگنال معامالتی را برای معامالت فارکس و باینری آپشن پیشنهاد می
کنید؟

 دقیقا مانند تحلیل های تکنیکال بررسی و انتخاب یک یا چند سیگنال معامالتی بر عهده خود
فرد می باشد. فارکس حرفه ای سعی کرده و می کند تا استراتژیهای بک تست شده را
به صورت الگوریتم شناسایی انتخاب و به لیست سیگنال ها اضافه کند. اما این دلیل بر

اینکه شما با یک و یا چند سیگنال به سود برسید نیست.

آیا چک کردن تاریخچه یک سیگنال در گذشته دلیل بر موفقیتهای آینده می
باشد؟

 خیر. زمانی که یک سیگنال صادر می شود وضعیت ان در نهایت به سود یا زیان ختم می
شود و در لیست سیگنال ها قابلیت چک کردن دارد. ممکن است که یک سیگنال و یا تحلیل

تکنیکال نتایج خیره کننده ای داشته باشد اما این دلیل بر موفقعیت در سیگنال های آتی نمی
باشد. انتخاب سیگنال و تحلیل تکنیکالی که نتایج خوب و خیره کننده ای در گذشته داشته

فقط و فقط نقطه مثبتی برای روند آتی آن خواهد بود و هیچ دلیل بر تکرار موفقعیت های
آتی نیست.

چگونه از یک سیگنال و یا تحلیل تکنیکال استفاده می توان کرد؟

 باید ابتدا فیلم و یا فایل معرفی کامل تحلیل تکیکال مورد نظر و یا سیگنال مورد نظردیده
شود. به ازای هر سیگنال و تحلیل تکنیکال یک ویدیوی آموزشی وجود دارد که به صورت

کامل به معرفی آن می پردازد و با ارائه نمونه های از آن، درک مطلب را آسان تر می کند.
بعد از دیدن هر فیلم آموزشی می توانید از سیگنال و یا تحلیل مورد نظر استفاده کنید.

تفاوت تحلیل های تکنیکال و سیگنال چیست؟

 تحلیل های تکیکال به 2 دسته تقسیم می شوند، تحلیل های که فقط اعالم می کنند که
بازار در چه روندی است و یا در حال تغییر روند است که در آن نطقه ورود و نقاط جروج

ندارد. دسته دوم از تحلیل های تکنیکال دارای نقطه ورود به معامالت و نقاط خروج در سود
و زیان داراست. سیگنال های معامالتی دقیقا مانند حالت دوم همگی دارای نقاط ورود و

خروج می باشند.

کدام یک از سیگنال ها نسبت به سایر سیگنال ها موفقیت بیشتری دارند؟

 شما به راحتی می توانید تاریخچه سیگنال ها را مشاهده و آنها را با هم مقاسه کنید و
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سیگنال با بازده باالتر را انتخاب کنید.

جمع بندی مطالب جلسه ( نحوه استفاده از تحلیل های تکنیکال و
سیگنال های بازار مالی )

 چه طور کار می کند و موقعیتهای معامالتی شناساییاپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای• 
استراتژی و تحلیل شده را اعالم می کند. • برای سود جوستن از بازاهای مالی در ابتدا

مورد نظر را از طریق ویدوی آموزشی یاد گرفته و سپس از سیگنال ها استفاده تکنیکال
 کنیم. • سیگنال های ارائه شده را در حساب معامالتی دمو یا مجازی تست کنیم و بعد از

اینکه شاهد موفقیت بودیم، اقدام به ترید در حساب ریل کنیم. • نمادهای معامالتی را
محدود کرده و نمادهای که دانش کافی در مورد انها داریم انتخاب کنیم. • با توجه به

روحیه معامالتی سیگنال های انتخابی از کوتاه مدت تا بلند مدت را محدود کنیم.
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