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  اپلیکیشن  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

سیگنال های باینری آپشن iOS و سیگنال های استفاده شده
 در این جلسه به معرفی سیگنال های باینری آپشن iOS و سیگنال های استفاده شده در آن

و سیگنال های استفاده سیگنال های باینری آپشن iOS در این جلسه (می پردازیم.
 شده ) قصد داریم تا به 4 سئوال پاسخ دهیم

تنوع سیگنالهای معامالت باینری آپشن و تعداد سیگنال های ارائه شده؟
قسمت های مختلف سیگنال های معامالتی باینری آپشن چیست؟

چه سیگنالهای باینری آپشنی در این بخش ارائه می شود؟
چگونه بتوانیم از سیگنالهای باینری آپشن بیشتر نتیجه بگیریم؟

تنوع سیگنالهای معامالت باینری آپشن و تعداد سیگنال ها

سیگنال های معامالتی اختصاص دارد به اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای بخش سوم از
 . در این قسمت بجای معامالت باینری آپشن  از Call & باینری آپشن ( خرید و فروش)
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Put برگیرنده در که Option ارائه های سیگنال .کنیم می استفاده باشد می آپشن باینری و
آموزشیشده از معتبرترین سیگنالهای باینری آپشن هستند. توصیه می شود تا ابتدا ویدوی

 مطالعه شود و سپس از سیگنالهای معامالت خرید و استراتژهای معمالتی باینری آپشن
 فروش استفاده شود. بعضی از سیگنالها ساده و بعضی پیچیده هستند، در ساخت بعضی از

یک یا چند اندیکاتور یا اسیالتور استفاده شده. حدود 20 استراتژی معامالتی باینری آپشن
معرفی و به الگوریتمهای سیگنال باینری آپشن تبدیل شده، از روشهای متنوعی استفاده

شده تا به سالیق مختلف را در بر بگیرد. بعضی از آنها بازگشتی و بعضی دیگر ادامه دهنده
روند هستند.

قسمتهای مختلف سیگنال های معامالتی باینری آپشن

   از منوی اصلی که در پایین اپلیکیشن قرار دارد، سیگنال باینری آپشن Signal CP که
سومین گرینه است را انتخاب می کنیم و در باالی منوی سیگنالهای باینری بخشهای مختلف
قابل رویت می باشد. برخالف قسمت تحلیل تکنیکال و سیگنالهای معامالتی، در این بخش

بر اساس نوع سیگنال ها طبقه بندی انجام مس شود.
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تقسیم بندی سیگنالهای باینری آپشن

در این قسمت قابل مشاهده می باشند.سیگنال های باینری آپشن همگی All همه

خرید و فروش Put & Call معامالتی که قیمت از قیمت فعلی باالتر و پایین تر
بسته می شود.

قیمتی باالتر از قیمت فعلی باالتر و پایین تر Lower & Higher سیگنالهای که از
تر از قیمت فعلی بسته می شود. ویا از قیمتی پایین

لمس یا تماس Touch قیمتی مشص در باال ویا پایین قیمت فعلی را لمس می
کند.

قیمتی باالتر از قیمت فعلی و یا عدم تماس یا لمس Touch No عدم رسیدن به
تر از قیمت فعلی. پایین

نبردبانی Ladder قرار گرفتن قیمت در بازه ای مشخص در پایین تر و یا باالتر از
قیمت فعلی.

60 ثانیه Second 60  معامالتی فوق العاده سریع در تایم فریم 1 دقیقه ای.
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اجزای هر سیگنال و لیست سیگنالهای باینری آپشن

هستند شامل سیگنال باینری آپشن اجزای که در منوی

نماد یا سیمبل
نوع سیگنال باینری آپشن

زمان تشکیل سیگنال باینری آپشن : شامل تاریخ تشکیل و ساعت و دقیقه
تشکیل سیگنال آپشن

تایم فریم الگوی تشکیل شده
عکس کوچک

 وضعیت معامالتی : هر تحلیل 4 وضعیت دارد زمانی که سیگنال باینری آپشن تشکیل و در
اپلیکیشن به لیست سیگنال ها ارائه می شود، در کنار آن زنگوله ای وجود دارد که با لمس

آن می توانید از رسیدن قیمت به نطقه ورود مطلع شد که از طریق Notification یا
اعالن، به شخص ارسال می گردد. با رسیدن قیمت به نطقه ورود وضعیت آن به باز یا

Open شرایط چنانچه ،نظر مورد آپشن باینری قرارداد پایان رسیدن فرا با و  کند می تغییر
قرارداد اجرا شده باشد TP و اگر شرایط قرار برقرار نباشد SL را نشان می دهد. اگر

قیمت در زمان مناسب به نقطه ورود نرسد و یا از قیمت دور شود سیگنال فاقد اعتبار بوده
و از درجه اعتبار ساقط است که با Expired نشان می دهد. روند Trend : روندی که

سپری شده تا سیگنال باینری آپشن بوجود آید. سیگنال Signal : روندی که انتظار داریم
تا بعد از تشکیل سیگنال باینری آپشن 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. برای چک کردن نمونه های گذشته، به راحتی می توان در
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لیست هر روش باینری آپشن سیگنالهای متعدد و بیشماری را مشاهده کرد. با کلیک بروی
هر یک از سیگنال های باینری آپشن در لیست، می توان تمامی اطالعات مختلف آن را
مشاهده و بررسی کرد. این اطالاعات شامل : عکس بزرگ سیگنال باینری مورد نظر،

نقطه ورود به سیگنال، توضیحات کامل که چه حرکتی از کجا شروع شده و به کجا رسیده و
شرایط بوجود آمدن سیگنال چیست و همچنین جدول مربوطه که 8 نوع اطالعات مختلف
را در مورد هر سیگنال گزارش می دهد. با کلیک بر روی اشتراک گذاری، سیگنال باینری

آپشن مورد نظر قابلیت اشتراک گذاری در انواع شبکه های اجتماعی و باز کردن در صفحات
مرورگر را در اختیار هر فرد قرار می دهد. برای دسترسی به تنظیمات سیگنال از دکمه

تنظیات که در تمامی صفحات باینری سیگنالها موجود است، می توان به راحتی به تنظیمات
این بخش دسترسی پیدا کرد و به تناسب نیاز هر زمان آن را شخصی سازی کرد.

چه سیگنالهای در این بخش ارائه می شود

سیگنال های در نظر گرفته شده در این بخش شامل:

بر اساس کندل های خاص ارسال کندل های خاص Candles Special استراتژی
 می شود

انبرک Tweezer سیگنال باینری آپشن بر اساس کندل ژاپنی انبرک
بولینگر باند واگرایی کندل Candle Div BB یک یا دو همگرایی با تاییدات کندل

استیک و بولینگر
واگرایی مخفی کندل Candle HD سیگنال واگرایی مخفی با تایید کندل

کندل واگرایی Div Candle یک یا دو واگرایی یا همگرایی با تایید کندل استیک
به همراه واگرایی با تایید کندلواگرایی و واگرایی مخفی Div HD واگرایی مخفی

 استیک
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رفتار قیمت Action Price حدود سود یک و دو الگوهای کالسیک با تاییدات کندل
RSI یا

آر یک RO1 سیگنال بر اساس استراتژی آر یک
آر دو RO2 سیگنال بر اساس استراتژی آر دو

آر سه RO3 سیگنال بر اساس استراتژی آر سه

مکدی آپشن BO MACD سیگنال باینری آپشن که بر اساس روش مکدی
پیشرفته

RSI سیگنال که بر اساس پیوت و تاییدات کندل استیک و BO Pivot پیوت آپشن
BO Middle BB خط میانه بولینگر باند با تایید کندل استیک بولینگر آپشن

تنکان کیجون Kijun Tenkan IO سیگنال باینری بر اساس قطع دو خط تنکان و
کیجون

تغییر ابر Shift Senko IO سیگنال باینری آپشن در تغییر جهت ابر با تاییدات
دیگر

برخورد کیجون Cross Kijun IO سیگنال بر اساس بخورد کی جون با قیمت
بخورد با خط چیکو Span Chikou IO سیگنال آپشن برخورد خط چیکو با قیمت

شکست ابر Breakout Kumo IO سیگنال آپشن رد شدن قیمت از ابر
محدوده بولینگر آپشن BO Bound BB سیگنال آپشن باندهای بولینگر با تایید

کندل استیک و واگرایی
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نکات ضروری برای باالتر بردن موفقیت سیگنال ها چیست

 نکته :  شناسایی سیگنالهای باینری آپشن مناسب و خوب از سیگنالهای نا مرغوب یا
مردود، نیازمند آن است تا فیلم و فایل PDF آموزشی سیگنال و سیگنالهای مورد نظر را

دیده و مطالعه شود. نکته : استراتژی و سیگنال معامالتی نیاز به چک کردن در فضای غیر
واقعی دارد، از این رو پس از یادگیری اصول سیگنال باینری آپشن مورد نظر، نیاز است
تا بر روی حساب دمو تست و نتایج آن بررسی شود. یکی از بهترین روشها برای بررسی

نتایج یک استراتژی چک کردن بر روی چارت است. بدین صورت که از یک منطقه از چارت
قیمت شروع به جلو رفتن می کنیم و تمامی سیگنالهای بوجود آمده را یاداشت کرده و آمار
موفقیت، شکست، نقاط ورود، نقاط خروج، بسته شدن قیمت و بسیاری اطالعات دیگر را

در مورد هر سیگنال یادداشت می شود. حدود 100 پوزیشن از یک سیگنال در تایم فریم
های مختلف در نمادهای معامالتی مورد نظر برای تحقیق مناسب می باشد. با این روش

تایم فریم، نماد معامالتی و خیلی از موارد مناسب در مورد تک تک استراتژیها مشخص می
شود. از سیگنالهای گذشته برای بررسی دیتاهای آماری می توان استفاده کرد. نکته :

بسیاری از استراتژی های ارائه شده در بخش سیگنال های معامالتی نیز مناسب
   می باشند. توصیه می شود تا به بررسی دقیق آنها نیز معامالت باینری آپشنبرای

 پرداخته. به عنوان مثال سیگنال های واگرایی مخفی، رفتار قیمت و کندل استیک ها فوق
العاده مناسب برای سیگنال های باینری آپشن می باشند. نکته : در قسمت آموزش و بخش

استراتژی های می توانید تمام استراتژیهای معامالتی و استراتژیهای باینری آپشن را یکجا
دسترسی داشته باشید. نکته : پیدا کردن سیگنال و استراتژی باینری آپشن مناسب و

تحقیق در مورد تایم فریم مناسب برای هر کدام و اینکه در کدام زمان بازار مانند بازار
نیویورک و غیره، نتایج خوبی دارند از درجه اهمیت باالیی برخوردار است. به همین منظور
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کار با سیگنال های مورد نظر نیاز به چک کردن و تحقیق دارد. نکته : فارکس حرفه ای در
حال حاظر 20 سیگنال باینری آپشن را رائه می کند اما سعی بر آن داریم تا در دوره های
زمانی مشخص استراتژی و سیگنال های دیگری را به صورت دوره ای اضافه کنیم تا افراد

با سالیق مختلف از آنها استفاده کنند.

و سیگنال های سیگنال های باینری آپشن iOSجمع بندی این جلسه ( 
 استفاده شده )

استفاده از سیگنال های باینری آپشن متنوع.
سیگنال های باینری آپشن با استفاده از یک یا چند اندیکاتور.
سیگنال های باینری آپشن ساده و پیچیده با تاییدات مختلف.

توانایی تحقیق و بررسی از طریق تاریخچه سیگنالهای صادر شده.
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