
 

 

 

 معرفی بخش سیگنال های معامالتی
 در این جلسه به بررسی بخش سیگنال معامالتی  در دستیار فارکس حرفه ای می پردازیم.

 این بخش ها شامل: 

 تنوع سیگنال های معامالتی و تعداد سیگنال ها  -
 قسمت های مختلف سیگنال های معامالتی  -
 سیگنال های ارائه شده در دستیار فارکس حرفه ای -

سیگنال موفق را که جزء بهترین سیگنال های معامالتی بازار هستند را  20ما در قسمت سیگنال های معامالتی بیش از
 ه ایمارائه کرد

هستند و یک سری از انها توسط تیم متخصص فارکس حرفه ای  که جزو معروف ترین سیگنال های معامالتی هم
طراحی شده است. توصیه فارکس حرفه ای به شما این است که ابتدا فیلم های آموزشی مربوطه را مشاهده کرده و 

 بعد به استفاده از آنها بپردازید.

وش ها استفاده می کنند که بعضی ازاین روش ها از اندیکاتور ها و اسیالتورها استفاده می این سیگنال ها از بهترین ر 
 کنند و بعضی دیگر هم از انها استفاده ای نمی کنند

یه تعدادی بسیار ساده و یک تعدادی هم بسیار پیچیده اند ولی توجه کنید که اندیکاتور های استفاده شده از بهترین 
هستند و بعضا از ان ها فقط در یک تایم فرم و بعضی دیگر قابلیت استفاده در چند نایم فرم را  اندیکاتور های موجود

 دارند.

 نحوه استفاده از قسمت سیگنال های معامالتی
 شما با انتخاب گزینه مربوط به سیگنال های معامالتی در محیط کاربری اپلیکیشن وارد این قسمت می شوید.
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باال مشاهده می کنید با ورود به بخش سیگنال های معامله، در کادر مشکی رنگ باالی همان طور هم که درعکس 
 صفحه قسمت هایی را درایم که شامل سمبل یا نماد

 را دارید که می توانید از طریق این قسمت نماد های مورد نظر خود را انتخاب کنید.

گزینه سیگنال های معامالتی را بر اساس همه ی  یا همه هست که شما می توانید با انتخاب این  Allگزینه بعدی 
 روش های سیگنال دهی موجود در اختیار داشته باشید.

همینطور شما می توانید با انتخاب نوع تحلیل مورد نظر خود تحلیل سیگنال مورد نظر خود را انتخاب و از ان استفاده 
 کنید.

تشکیل سیگنال را مشاهده کنید که شامل ساعت و دقیقه و و همینطور شما می توانید در قسمت منو می توانید زمان 
 همین طور ساعت ان است.

 همینطور تایم فرم مربوط به سیگنال هم قابل مشاهده است.

 

 در قسمت مربوط به سیگنال مورد نظر شما موارد متعددی را در اختیار دارید که شامل:

 

حد سود  –باز  –حالت )منقضی  4ه حالتی است که شامل می توانید وضعیت فعلی سیگنال را مشاهده کنید که در چ
 حد ضرر( است را مشاهده کنید، همینطور تایم فرم مربوط به سیگنال هم قابل مشاهده است. –

 در قسمت مربوط به سیگنال مورد نظر شما موارد متعددی را در اختیار دارید که شامل:



 

 

وط به سیگنال و همینطور وضعیت سیگنال را که بهش اشاره تایم فرم مرب –کیفیت  –روند سیگنال  –روند فعلی 
 کردیم را دارید.

زمانی که شما سیگنال مورد نظر خود را انتخاب می کنید صفحه ای در اختیار شما قرار می گیرد که شامل اطالعاتی در 
 رابطه با سیگنال است که.

 
 ه ای در اختیار شما قرار میگیرد که شامل: در این قسمت همانطور که در شکل باال مشاهده می کنید یک صفح

 نماد 

 روند فعلی 

 روند که پیش بینی شده

 حد ضرر

 ورود

 حد سود

 

 لینک آموزش های مرتبط
قسمتی را در رابطه با لینک آموزش های مرتبط داریم که در آن آموزش های مرتبط با روش تحلیل و سیگنال دهی و 

 روش های استفاده شده از آن است.

 



 

 

 توضیحات
قسمت بعدی که باید بهش اشاره کنیم مربوط به بخش توضیحات است که در این قسمت هم توضیحات مربوط به 

 سیگنال ایجاد شده را به صورت کلی در اختیار شما قرار می دهد و شما را آگاه می کند.

 

 نکته
 ی دهیم.در این بخش نکات تکمیلی در رابطه با این سیگنال را در اختیار شما قرار م

 

 مشخصات
در قسمت مشخصات، شما به صورت کامل و جامع همه ی موارد در رابطه با اطالعات تکمیلی در مورد سیگنال مورد 

 نظر را مشاهده کنید.

 

 سیگنال های معامالتی موجود در دستیار فارکس حرفه ای
 –ایچیکومو  –فیبوناچی  –ایی مخفی واگر  –واگرایی  –الگوی کالسیک  –مکدی پیشرفته  –بولینگرباند  –رفتارقیمت 
 )طراحی شده توسط فارکس حرفه ای(Rاستراتژی 

 (Price Actionرفتار قیمت )
 ایجاد سیگنال بر اساس عرضه و تقاضا

 

 بولینگر باند
 

 (: سیگنال بازگشتی که در جهت روند کلی قیمت تشکیل میشهMiddle Lineخط میانه )

 بازگشتی که با تایید اشباع قیمت همراه هست. (: سیگنالBands Crossتقاطع باندها)

 

 فیبوناچی
 سیگنال هایی که در آن فیبوناچی بازگشتی استفاده شده که شامل:

 لول معتبر فیبوناچی روی هم قرار می گیرد 2سیگنال ادامه دهنده که  Over Lappedهمپوشانی 



 

 

 معتبر فیبوناچی و خط روند استسیگنال ادامه دهنده قیمت که تقاطع لول  Trend-Line خط روند

 

 سیگنال های واگرایی 
 همگرایی به همراه تایید کندل استیک 2یک یا  Candle Stickکندل استیک 

 واگرایی با تایید مووینگ اوریج 2یا  1سیگنال بازگشتی همراه  Moving Averageمیانگین متحرک 

 دو قله یا دودره، گوه با تایید همگرایی و واگرایی Classic Patternsالگو های کالسیک 

 

 

 Ichimocuسیگنال های ایچیموکو 
 : سیگنال ادامه دهنده روند که بر اساس دو خط تنکان و کیجون ارائه می شود.Tenkan Kijunتنکان کیجون 

 : سیگنال ادامه دهنده روند که بر اساس تغییر جهت ابر است.Senko Shift   سنکو شیفت

 : سیگنال ادامه دهنده روند که در ان خط کیجون قیمت را قطع می کند.Kijun Crossاطع کیجون تق

 : سیگنال ادامه دهنده روند که در آن چیکو قیمت گذشته را قطع می کندChikou Spanچیکو اسپن 

 : سیگنال ادامه دهنده که در آن قیمت از ابر عبور می کند.Kumo Breakoutشکست کومو 

 : سیگنال ادامه دهنده روند که در آن دو یا چند سیگنال قبلی هم زمان رخ می دهدComboترکیبی 

 

 سیگنال های واگرایی مخفی
 واگرایی مخفی به همراه تایید کندل استیک Candle Stickکندل استیک 

 سیگنال ادامه دهنده واگرایی مخفی با تایید الگوی کالسیک Classic Patternsالگو های کالسیک 

 RSIسیگنال ادامه دهنده واگرایی مخفی همراه همگرایی با تایید کند و  DivConاگرایی یا همگرایی و

 

 Pivot DivConسیگنال واگرایی و همگرایی پیوت 
 پیوت با تایید های واگرایی و کندل می باشد. 3و  2سیگنال بازگشتی بعد از لول 

 

 



 

 

 Rسیگنال استراتژی 
 بازگشتی در لبه خط مقاومتی استتشکیل کندل استیک  1تایپ

تشکیل شرایط خاص باز گشتی این نوع تایپ است که در جلسه مربوط به معرفی سیگنال های استراتژی ار به  2تایپ 
 بررسی کامل این موضوع پرداختیم و شما می تواننید برای درک بهتر به جلسه آموزشی مربوطه مراجعه کنید.

 تی بعد از خط مقاومتیتشکیل کندل استیک بازگش 3تایپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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