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  روزبه افشاری  مدرس

تحلیل تکنیکال iOS و سیگنالهای ارائه شده
 در این جلسه  در این جلسه به تحلیل تکنیکال iOS و سیگنالهای ارائه شده می پردازیم.

) قصد داریم تا به 3 سئوال پاسخ دهیم: تحلیل تکنیکال iOS و سیگنالهای ارائه شده)

قسمت های مختلف تحلیل تکنیکال چیست؟
چه تحلیل های در این بخش ارائه می شود؟
چه سیگنال های در این بخش موجود است؟

قسمتهای مختلف تحلیل تکنیکال و لیست تحلیلها

اختصاص دارد به تحلیل تکنیکال. جامع اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای بخش اول از
 ترین نرم افزار و اپلیکیشن تحلیل تکنیکال بازارهای مالی که تمامی تحلیل های تکنیکال را

به صورت یکجا به صورت رایگان ارائه می شود. در منوی پایین تحلیل تکنیکال را انتخاب
می کنیم و سپس در منوی باالی که به صورت کشویی ( قابلیت حرکت به سمت چپ و
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راست ) می باشد، تحلیل های مختلف قابل مشاهده می باشد. در قسمت All تمامی
تحلیل های تکنیکال و در بخشهای دیگر تحلیل های مربوط به همان بخش می باشد مانند

Candle Stick و Chart Patterns تحلیل منوی در که اجزای .است مشاهده قابل .... و
تکنیکال هستند شامل

نماد یا سیمبل
نوع تحلیل تکنیکال

زمان تشکیل تحلیل تکنیکال : شامل تاریخ تشکیل و ساعت و دقیقه تشکیل
تحلیل تکنیکال

تایم فریم الگوی تشکیل شده
عکس کوچک

وضعیت فعلی : هر تحلیل 5 وضعیت دارد

زمانی که تحلیل تکنیکالی تشکیل می شود که در کنار آن زنگوله دارد و بدین معنی می
باشد که به تازگی تشکیل شده. چنانچه فرد بخواهد که از رسیدن قیمت به نطقه ورود

مطلع شود، می توان بر روی زنگوله کلیک کرد تا به محض رسیدن قیمت به نطقه ورود
با پخش صدا، مطلع شویم. زمانی که قیمت به نطقه ورود برسد و پوزیشن باز شود با

Open به برسد ضرر حد یا و سود حد منطقه به قیمت که زمانی .شود می داده نمایش
ترتیب با TP و SL نامیش داده می شود. چنانچه قیمت ظرف مدتی مشخص به نطقه ورود

نرسد و سیگنال از درجه اعتبار ساقط شود با Expired نشان داده می شود. تحلیل های
که فقط روند را نشان می دهند و نقطه ورود و نقاط خروج ندارند با Analysis نمایش

داده می شوند.

روند معامالتی Trend : روندی که طی شده تا تحلیل مورد نظر شکل گیرد.
سیگنال Signal : روندی که با تولید سیگنال از قیمت انتظار داریم.

کیفیت Quality : فارکس حرفه ای برای راحتی افراد بر اساس پارامترهای
مختلفی، کیفیت سیگنال ها را شناسایی می کند تا از این رو درجه کیفیت مشخص

شود.

 با حرکت انگشت به سمت باال شاهد تحلیل های بیشتری در لیست خواهیم بود و با نگه
داشتن انگشت و حرکت به سمت چپ و راست، منوی تحلیل تکنیکال ها عوض می شود.

با کلیک کردن روی یک تحلیل، عکس بزرگ آن و بسیاری از اطالعات دیگر در مورد این
تحلیل تکنیکال قابل رویت است که به ترتیب شامال : عکس، اطالعات پایه مانند نطقه

ورود و نقاط خروج و ....، توضیحات تحلیل مورد نظر و جدول اطالعات که بیش از 15 نوع
اطالعات مختلف به ازای هر تحلیل تکنیکال. به راحتی از طریق زنگوله می توانید از رسیدن

قیمت به نطقه ورود و از طریق دکمه Share اقدام به ارسال تحلیل به دوستان کرد. با
انتخاب تنظیمات در هر قسمت می توانید به قسمت تنظیمات در آن بخش مراجعه کرد.

زمانی که در بخش تحلیل تکنیکال باشیم و بر روی تنظیمات کلیک کنیم، به قسمت تنظیمات
همین بخش متقل می شویم.
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تحلیل های و سیگناهای ارائه شده در قسمت تحلیل تکنیکال

 تحلیلهای تکنیکال رائه شده در ترتیب زیر است:

CandleStick کندل استیک یا نمودارهای شمعی ژاپنی

کندل های در نظر گرفته شده شامل

Cloud Dark ابر سیاه
Engulfing پوششی
Hammer چکش یا

Line Piercing خط نفوذی
Star Shooting ستاره رها شده

Tweezer انبرک

 موجود است و می تواند در قسمت آموزشآموزش کامل کندل استیک یا نمودارهای شمعی
 تمامی ویدیوهای کندل استیک را مشاهده کرد

3 / 8

https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/شناسایی-کندل-استیک-ها-در-اپلیکیشن-فارک
https://fa.pforex.com/forex-tutorials/videos/کندل-استیک-ژاپنی


PForex Department of Education
Financial Education

Patterns Classic یا Patterns Chart الگوهای کالسیک

الگوهای در نظر گرفته شده به ترتیب

Bottom Double و Top Double دو قله و دو دره
Shoulders & Head الگوی سرو شانه و سر و شانه ادامه دهنده

Flag الگوی پرچم
Wedge الگوی گوه یا

Triangle الگوی مثلث متقارن، مثلث افزایشی و مثلث کاهشی
Pennant الگوی آویز

 موجود است و می تواند در قسمت آموزش تمامی ویدیوهایآموزش کامل الگوهای کالسیک
 الگوهای کالسیک را مشاهده کرد

4 / 8

https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/شناسایی-الگوهای-کلاسیک-در-اپلیکیشن-فا
https://fa.pforex.com/forex-tutorials/videos/تحلیل-تکنیکال-در-بازار-سرمایه


PForex Department of Education
Financial Education

Wave Elliott امواج الیوت

در این قسمت 6 سیگنال و تحلیل بر اساس تئوری امواج الیوت در نظر گرفته شده که به
ترتیب

فاز مکدی Phase MACD تحلیلی می باشد که به شناسایی موج 5 بعد از موج 4
با تغییر فاز از طریق MACD می پردازد.

خط مکدی Line MACD سیگنالی می باشد که بعد از موج 4 و با تغییر فاز
اندیکاتور MACD صادر می شود.

تایید ار اس ای Confirmation RSI سیگنالی که تایید آن با تغییر فاز RSI بعد از
موج 4 صادر می شود.

تایید استوکاستیک Confirmation Stochastic سیگنالی که بعد از موج 4 با
تایید اسیالتور استوکاستیک صادر می شود.

نقطه چرخش Point Turing تحلیلی می باشد که به شناسایی موج 5 برای
بازگشت می پردازد.

تایید کندل ژاپنی Confirmation Candlestick سیگنالی که بعد از موج 4 با
تایید کندل استیک صادر می شود.

نکته : آموزش 6 سیگنال و تحلیل باال در قسمتهای بعدی قابل مشاهده و یادگیری می
   موجود است و اطالعات کامل در مورد آموزش مبانی تئوری امواج الیوتباشد. نکته :

 این روش تحلیل تکنیکال را می توان به راحتی کسب کرد.
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Pitchfork s‘Andrew چنگال اندرو

در این قسمت 4 سیگنال بر اساس قوانین چنگال اندرو در نظر گرفته شده که به ترتیب

سیگنال خط ماشه Line Trigger سیگنالی که حدود خط ماشه و در جهت روند
چنگال می باشد.

سیگنال بازگشتی Reversal سیگنالی که در خالف روند چنگال در لبه خط
مقاوتی ایجاد می شود.

سیگنال ادامه دهنده Continuation سیگنالی در روند چنگال و در لبه خط
چنگال.

سیگنال خط میانه Line Median سیگنال خالف جهت روند چنگال و در حدود خط
میانه.

نکته : آموزش 4 سیگنال باال در قسمتهای بعدی قابل مشاهده و یادگیری می باشد. نکته :
 و اطالعات کامل در مورد این روش تحلیل تکنیکال را  آموزش چنگال اندرو موجود است

 می توان به راحتی کسب کرد.

Patterns Harmonic  الگوهای هارمونیک

12 الگوی هارمونیک که پکیج کامل الگوهای هارمونیک می باشد را در نظر گرفته ایم که
شامل

الگوهای پنج-صفر 50
CD=AB الگوی ای بی مساوی سی دی

– Bat ALT و Bat الگوی خفاش و الت خفاش
Butterfly الگوی پروانه

Cypher الگوی سایفر
Crab Deep و Crab الگوی خرچنگ و خرچنگ عمیق

Gartley الگوی گارتلی
Shark الگوس کوسه یا

Drives  Three الگوی 3 جهش یا

 آن موجود مربوط به معامالت هارمونیک در فیلم آموزشی آموزش کامل و اصول اولیه
 ایست. به راحتی معامالت بر اساس PRZ ها که همان مناطق بازگشتی هستند را انجام

دهیم.
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Convergence Divergence یا DivCon تحلیل واگرایی و همگرایی

 این تحلیل نطقه ورود ندارد و فقط به صورت تحلیل ارائه می شود و در آن جاهای که یک
و دو همگرایی پشت سر هم و یک یا دو  واگرایی پست سر هم تشکیل شود اعالم می

شود. اندیکاتور استفاده شده در تشخیص واگرایی و همگرای RSI بوده و نقاط و یا مناطق
ایده الی برای بازگشت هستند. این نوید را به شما می دهیم که تمامی مواردی که در
قسمت تحلیل تکنیکال وجود دارد، دارای ویدوی آموزشی می باشند و شما در قسمت

   را مشاهده کنید. می توانید ویدویهای آموزشیآموزش،

جمع بندی این جلسه ( تحلیل تکنیکال iOS و سیگنالهای ارائه شده )

استفاده از تحلیل تکنیکال های ارائه شده
انواع تحلیل تکنیکال ها و سیگنالهای معاالتی

اجزای هر سیگنال و تحلیل تکنیکال در لیست
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PFOREX DEPARTMENT OF EDUCATION
 Skype PFOREXCOM
 Email info@pforex.com

 Phone Number +442081447800
 WebSitefa.pforex.com

  instagram  facebook

 
twitter

  pinterest

  YouTube  Linkedin

  Google+

See Original Lesson
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