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78   شماره جلسه

  اپلیکیشن  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

سیگنال های معامالتی و سیگنال های ارائه شده در آن
 در این جلسه به معرفی سیگنال های معامالتی و سیگنال های ارائه شده در آن می

در این جلسه ( سیگنال های معامالتی و سیگنال های ارائه شده در آنپردازیم.
) قصد داریم تا به 4 سئوال پاسخ دهیم

تنوع سیگنالهای معامالتی و تعداد سیگنال ها
قسمت های مختلف سیگنال های معامالتی چیست؟

چه سیگنالهای در این بخش ارائه می شود؟
نکات ضروری برای باالتر بردن موفقیت از سیگنال ها چیست؟

 معامالتی و تعداد سیگنال هایسیگنالهای تنوع

 به سیگنال معامالتی اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای اختصاص دارد بخش دوم از
 بازارهای مالی. در این قسمت حدود 20 سیگنال معامالتی که جزو بهترین سیگنال های

معامالتی هستند معرفی می شود. این سیگنال ها جزو معروفترین سیگنالهای معامالتی و
همچنین یک سری از آنها توسط تیم فارکس حرفه ای طراحی شده. توصیه می شود تا
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 و سپس از سیگنال آن استفاده فیلم آموزشی استراتژی معامالتی مربوطه دیده شودابتدا
 شود. این سیگنال ها از بهتزین روش ها استفاده می کنند که بعضی از این روش ها از

   اندیکاتور. بعضی بسیار ساده و بعضی اندیکاتور استفاده می شوند و بعضی دیگر بدون
دیگر پیچیده می باشند. اندیکاتورهای استفاده شده از بهترین و معتبرترین ها انتخاب شده

اند. بعضی از آنها فقط در یک تایم فریم و بعضی دیگر در چند تایم فریم قابلیت استفاده
دارند.

 های معامالتی چیستسیگنال قسمت های مختلف

 در منوی باالی سیگنال معاالمالتی را انتخاب می کنیم و سپس در منوی زیری که به صورت
کشویی ( قابلیت حرکت به سمت چپ و راست ) می باشد، سیگنالهای مختلف قابل انتخاب

تحلیل های سیگنال معامالتی منجمله الگوی رفتارو مشاهده دارند. در بخش All تمامی
، مکدی پیشرفته و سایر سیگنال های دیگر قابل رویت است. اجزای که در منوی قیمت

تحلیل تکنیکال هستند شامل

نماد یا سیمبل
نوع سیگنال معامالتی

زمان تشکیل سیگنال معامالتی : شامل تاریخ تشکیل و ساعت و دقیقه تشکیل
سیگنال معامالتی

تایم فریم الگوی تشکیل شده
عکس کوچک

وضعیت معامالتی : هر تحلیل 4 وضعیت دارد زمانی که سیگنال معامالتی تشکیل می شود
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به لیست اضافه می شود و در کنار آن زنگوله وجود دارد. در صورت عالقه مندی و با لمس
زنگوله می توانید به محض رسیدن قیمت به نطقه ورود از به شما از طریق صدا اعالن (

Notification ) ورود نقطه به شده تشکیل معامالتی سیگنال که زمانی .شویم مطلع
TP تغییر می کند و با رسیدن قیمت به حد سود وضعیت آن به Open برسد، وضعیت آن به
ویا رسیدن به حد ضرر به SL تغییر می کند. چنانچه در تایم مورد نظر به نطقه ورود نرسد
و یا از منطقه خارج شود وضعیت آن به Expired تغییر می کند که سیگنال از درجه اعتبار

ساقط است.

روند Trend : روندی که سپری شده تا سیگنال معاالتی بوجود آید.
سیگنال Signal : روندی که انتظار داریم تا بعد از تشکیل سیگنال بوجود آید.
کیفیت Quality : با توجه به پارامترهای مختلف و تاییدات مختلف در تشکیل

سیگنال معامالتی، احتمال و درصد موفقیت آن به صورت پیشنهادی اعالم می
شود.

 شما به راحتی می توانید تعداد زیادی از معامالت گذشته را در لیست چک کنید و با تغییر
Tab می لیست در معامالتی سیگنال یک انتخاب با .کنید چک را بعدی معامالتی سیگنال

توانید اطالعات کاملی را در مورد سیگنال مورد نظر مشاهده کنید. این اطالعات پایه شامل
: عکس، نقطه ورود، نقاط خروج سود و زیان، توضیحات کامل از روند تشکیل سیگنال

مورد نظر.اطالعات تکمیکلی و کامل در حدود 15 نوع اطالعات مختلف در مورد هر
سیگنال. در صورت تمایال از طریق اشتراک گذازی می توانید موقعیت مورد نظر را با
دوستان مختلف به اشتراک بگزارید. با لمس تنظیمات در گوشه پایین سمت راست به

تنظیمات بخش سیگنال های معامالتی منتقل می شویم و به راحتی تمامی موارد سیگنال
معامالتی قابل شخصی سازی است.
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 ارائه می شودبخش  در اینسیگنالهای چه

معامالتی سیگنال های

سیگنال الگوی رفتار قیمت 
سیگنال مکدی پیشرفته

سیگنال های باندهای بویلینگر
سیگنال های فیبوناچی

سیگنال های واگرایی و همگرایی
سیگنال های واگرایی مخفی

سیگنال پیوت
سیگنال های استراتژی آر ( طراحی شده توسط فارکس حرفه ای )

حال در به سیگنال های هر گروه نگاهی می اندازیم. سیگنال های در نظر گرفته شده در
این بخش شامل :

.1Action Price این سیگنال بر اساس تغییر عرضه و تقاضا به جود رفتار قیمت :
 می آید.

مکدی پیشرفته MACD Advanced سیگنالی که با تایید اندیکاتور مکدی و اشباع2.
سیگنال می دهد.

باندهای بولینگر Bands Bollinger 2 سیگنال را در این بخش داریم3.

خط میانه Line Middle سیگنالی بازگششتی است که در جهت روند کلی قیمت4.
تشکیل می شود.
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تقاطع باندها Cross Bands سیگنال بازگشتی که با تایید اشباع قیمت همراه5.
است.

سیگنال های ایچیموکو Ichimoku سیگنال های مختلف بر اساس روش ایچیموکو6.

تنکان کیجون Kijun Tenkan سیگنال ادامه دهنده روند که بر اساس 2 خط7.
Tenkan و Kijun شود می صادر.

سنکو شیفت Shift Senko سیگنال ادامه دهنده روند که بر اساس تغییر جهت8.
ابر می باشد.

تقاطع کیجون Cross Kijun سیگنال دادمه دهنده روند که در آن خط Kijun قیمت9.
را قطع می کند.

.10Chikou سیگنال ادامه دهنده روند که در آن خط Span Chikou چیکو اسپن
قیمت گذشته را قطع می کند.

شکست کومو Breakout Kumo سیگنال ادامه دهنده که در آن قیمت از ابر11.
عبور می کند.

ترکیبی Combo سیگنال ادامه دهنده روند که در آن دو یا چند سیگنال قبلی12.
همزمان اتفاق افتاده باشند.

.13Fibonacci سیگنال های که در آن از فیبوناچی بازگشتی سیگنالهای فیبوناچی  
استفاده شده.

همپوشانی Lapped Over سیگنالی ادامه دهنده که 2 لول معتبر فیبوناچی بر14.
روی هم قرار گیرند.

خط روند Line-Trend سیگنال ادامه دهنده قیمت که تقاطع لول معتبر فیبوناچی15.
و خط روند می باشد.

.16Base Divergence سیگنالهای بازگشتی بر اساس واگرایی وسیگنالهای واگرایی
 همگرایی.

.17Candlesticks زمانی که یک یا دو واگرایی به همراه کندل استیک  کندل استیک
معتبر همراه می شود.

میانگین متحرک Average Moving سیگنال بازگشتی همراه با یک یا دو واگرایی18.
با تایید میانگین متحرک.

الگوهای کالسیک Patterns Classic دو قله و دو دره یا الگوی گوه با تاییدات19.
کندل و واگرایی.

.20Divergence Hidden سیگنال های ادامه دهنده بر سیگنالهای واگرایی مخفی
 اساس واگرایی مخفی.

کندل استیک Sticks Candle سیگنال واگرایی مخفی ادامه دهنده با تایید کندلهای21.
ژاپنی.

.22Patterns Classic سیگنال ادامه دهنده واگرایی مخفی با تایید  کالسیک پترن
الگوهای کالسیک.

واگرایی همگرایی DivCon سیگنال ادامه دهنده واگرایی مخفی با همگرایی و23.
کندل یا ار اس آی.

سیگنال واگرایی همگرایی پیوت DivCon Pivot سیگنال بازگشتی واگرایی با24.
تایید پیوت و کندل.
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استراتژی ار Strategy-R سیگنال بازگشتی اختصاصی فارکس حرفه ای.25.

پایپ یک Type 1 تشکیل کندل بازگشتی در لبه خط مقاومت.26.

پایپ دو Type 2 تشکیل سیگنال با شرایط بازگشتی خاص.27.

پایپ سه Type 3 تشکیل کندل بازگشتی بعد از خط مقاومتی.28.

 موفقیت از سیگنال ها چیستبردن نکات ضروری برای باالتر

 نکته : با توجه به اینکه برای معامالت و شناسایی سیگنال های خوب از سیگنال های نا
مناسب نیاز است تا ابتدا استراتژی معامالتی را به دقت مطالعه شود. نکته : از اکانت دمو
برای تست گرفتن و بررسی هر استراتژی معامالتی استفاده کنید و بعد از آشنایی کامل و

تسلط اقدام به انتخاب سیگنال ها شود. نکته : ویدوی آموزشی بعضی از استراتژی های
معامالتی قبال ارائه شده و مابقی در ویدیوهای آتی اماده و تقدیم حضور می شود. نکته : در

   ، می توان به همه استراتژیها به صورتقسمت آموزش و بخش استراتژی های معامالتی
یکجا دسترسی پیدا کرد. نکته : میزان جابجایی و یا تایم فریم در اکثر سیگنالهای معامالتی

از درجه اهمیت باالیی برخوردار هستند. از این رو پیدا کردن تایم فریم و بازه زمانی مناسب
برای هر سیگنال بسیار مهم و باعث افزایش موفقیت سیگنال ها می شود. به عنوان مثال
سیگنال های معامالتی ایچیموکو در تایم های یک ساعته و چهار ساعته پیشنهاد می شود و

در سایر تایم فریم های توصیه نمی شود.

 این جلسه ( سیگنال های معامالتی و سیگنال های ارائه بندی جمع
شده در آن )

استفاده از سیگنال های معامالتی متنوع
سیگنال های مبتنی بر اندیکاتور و اسیالتور

سیگنال های معامالتی پیچیده و ساده
توانایی بررسی سیگنال های متنوع در یک برنامه به سادگی
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