
 

 

 نحوه استفاده از تحلیل های تکنیکال و سیگنال های معامالتی در اپلیکشن دستیار فارکس حرفه ای.
 

 برای ورود به بازار و استفاده از دستیار فارکس حرفه ای است. الزماطالعات مورد  اولینمورد مهم می پردازیم،  سه در این جلسه ما به بررسی

 مورد دوم یک نتیجه گیری که ببینیم اصال دستیار فارکس حرفه ای به چه صورت به ما کمک می کند.

 یجاد شده باشداپاسخ به سواالتی است که ممکنه در ذهن شما  مورد سوم:

ز سرمایه گذاری خود بهترین نتیجه را کسب کنند و با خرید سهم ل شرایط مناسبی هستند که ادنباهمه ی افراد عالقه مند به بازار سرمایه به 
یک زمان خاصی از این سهم ها و یا نمادها نگهداری می کنند تا در یک زمان مناسب اقدام به فروش و کسب سود  دریا نماد مورد نظر خود 

 کنند.

است که افراد مبتدی و تازه  نماد های معامالتی مناسبدر نظر بگیرید، اولین مورد  راورد ولی برای دستیابی به این نتیجه باید چند م
استفاده کنند و بعد که به تجربه ی کافی  دگستردگی زیاد نمادها و بازار های معامالتی در ابتدای کار از چند نماد محدوکار بهتره که به دلیل 

 معامالت خود استفاده کنند.دست پیدا کردند، نماد های بیشتری را هم در 

 

نماد را  5تا  2توصیه تیم متخصص فارکس حرفه ای به شما این است  که غیر از سهام اگر بازار های کاال  و یا فارکس را انتخاب کردید، بیش از 
 مورد بررسی و معامله قرار ندهید و معامله بر روی یک یا دو نماد در کوتاه مدت نتایج بهتری هم داره.

 

معامالت  –معامالت میان مدت  –دسته: معامالت کوتاه مدت  3است که به  زمان معامالتئله بعدی که می خواهیم بهش بپردازیم  مس
 بلند مدت تقسیم می شوند.



 

 

 و همینطور روحیه شخصی خود در معامالت می توانید بازه زمانی معامالتی خود را انتخاب کنید. استراتژی معامالتی شما بسته به نوع معامله،

)معامالت سریع در بازه زمانی کمتر و با حجم باال( دارید، نمی توانید معامالت میان مدت و یا  Scalp به عنوان مثال، اگر شما عادت به معامالت 
بلند مدت را انجام دهید به این علت که به این علت که روحیه شخصی شما به شکلی نیست که معامالتی را که چندید روز و یا چندین هفته 

 طول می کشد تا به پایان برسد را انجام دهید.

 

ه خود و شرایط موجود، بازه زمانی معامله اش را انتخاب کند، اما با توجه به پیچیدگی های زیاد ید که هر شخصی باید با شناخت روحیتوجه کن
 در معامالت کوتاه مدت،

 توصیه تیم متخصص فارکس حرفه ای به شما استفاده از معامالت میان مدت است.

 

 

 استراتژی معامالتی
با یک سری از شرایط مورد نیاز است که این شرایط شامل نماد، نوع روند  ،ک سری دستور العمل های مشخص و تست شدهبه بیانی ساده ی 

 ابزار های معامالتی مثل اندیکاتورها و اسیالتور ها و همینطور شرایط ورود به معامله و خروج از معامله است.بازار و 

همینطور شناخت خوب ابزارها دارد و افراد کمی با دانش و تجربه زیاد شروع به ساخت  ساخت استراتژی نیاز به تجربه، شناخت بازار و
 استراتژی می کنند و بقیه افراد سعی در یادگیری روش های موجود دارند.

به همین توجه کنید که تغییر و تصرف در یک استراتژی منجر به ضرر ده کردن آن استراتژی می شود و باعث می شود که درست کار نکند. 
استراتژی از عوامل مهم برای نتیجه گرفتن از یک استراتژی است و تا زمانی که استراتژی مناسبی را دلیل است که رعایت اجرای درست و کامل 

 پیدا نکردید باید به دنبال روش های معامالتی باشید به یک استراتژی سود ده و موفق دست پیدا کنید



 

 

 

 موفقیت در معامالت
بسیار عادی است  باشید که استراتژی ها همیشه سود ده نیستند و با گذشت زمان ممکن است که ضرر ده باشند که این مسئله توجه داشته

 ت نیست و همیشه در حال تغییر است.چون که بازار ثاب

و تمرین مکرر آن استراتژی  تیم متخصص فارکس حرفه ای به شما این توصیه و پیشنهاد را می کند که بعد از ساخت یک استراتژی، به تکرار
کنید و در صورت  Realبپردازید و بعد از دست یابی به یک نتیجه خوب در حساب دمو، اقدام به استفاده از استراتژی خود در حساب واقعی یا 

 .ادامه روند مثبت در روش معامالتی خود، سرمایه خود را افزایش دهید

 

 سناریو معامالتی
 

دیدگاه های معامالتی همیشه در هر قیمت یک تعداد فروشنده و خریدار وجود دارد بررسی دالیل خرید و فروش افراد به دلیل تفاوت در 
 معامله گربا تجربه و کسانی که تحلیل هایشان را اکثر مواقع درست دیدیم می تواند کمک بسیار بزرگی به شما کند.

وفق کمک کند ولی به این موضوع توجه داشته باشید که مطالعه ی تحلیل های زیاد از این اطالعات می تواند به شما برای انجام معامله ی م
 معامله گران نه تنها به شما کمکی نمی کند بلکه باعث ایجاد شبهه در درک تحلیل های دیگر می شود. 

 هوش معامالتی
 

 هوش به کسب دانش تکرار و تمرین زیاد می باشد

 فرد با استفاده از تمرین و کسب تجربه دانش کافی در معامله کردن را کسب کرده. هوش معامالتی به این معنی است که



 

 

یکی از اهداف  مهم اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای این است که شما با استفاده از این تحلیل هایی که توسط متخصصان ما در اختیار شما 
وش معامالتی خود را باال ببرید و بتوانید از سیگنال ها و تحلیل ها به بهترین استفاده قرار می گیرد به مرور زمان با انجام تمرین و تکرار زیاد، ه

 را ببرید.

 

حاال می خواهیم به این نتیجه برسیم که دست یار فارکس حرفه ای اصال به چه صورت به ما می تواند 
 کمک کند

 

 استراتژی های موفق
 

، با بررسی و تحقیق در رابطه با استراتژی های مختلف و ارائه خدمات در بازار های مالیتیم متخصص فارکس حرفه ای با سابقه ی طوالنی در 
همینطورساخت استراتژی های شخصی خود  و ارائه ی ان در دستیار فارکس حرفه ای می خواهد تا فرصت مناسبی را برای معامله گران عزیز 

د که تنوع این اسب در بازار همراه کند. توجه کنفق راه شما را برای رسیدن به سود منایجاد کند و با ارائه تحلیل ها و سیگنال های معامالتی مو
نیاز خود از آنها استفاده کندمتناسب با  می تواند هر شخص کهزیاد بوده  به اندازه ایاستراتژی ها   

بوجود آمده متناسب با استراتژی مورد نظر خود شما می توانید با انتخاب استراتژی های مورد نیاز خود در بخش تنظیمات، تمامی سیگنال های 
 به محض ایجاد در دسترس شما قرار می گیرد.



 

 

 

 مجموعه کامل تحلیل های تکنیکال
تحلیل تکنیکال در محیط کاربری از تحلیل ها به راحت د با انتخاب گزینه مربوط به راحتی می توانی مجموعه تحلیل های تکنیکال را شما به

همینطور شما می توانید با مراجعه به قسمت تنظیمات و بعد با انتخاب تنظیم اعالنات، سپس با  .ممکن استفاده کنید ترین و بهترین شکل
 انتخاب گزینه مربوط به تحلیل تکنیکال تنظیمات مربوطه به نوع تحلیل مد نظر خود را انجام دهید.

کامال ساده و قابل درک هستند و افراد معامله گر می توانند از این بخش توجه کنید که این تحلیل ها با بهترین کیفیت و همینطور به صورت 
 جذاب استفاده های خیلی زیادی داشته باشند.

 



 

 

 تشخیص تحلیل های پیچیده به راحتی
 

رد نظر را حال کاربران خود، تمام تحلیل های مو هبه دلیل پیچیدگی زیاد بعضی از تحلیل ها اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای  برای رفا
 شناسایی می کند و در اختیار شما عزیزان قرار می دهد. 

 

 ها باال بردن سطح معامالت و تحلیل
 

ازار که می برای افراد مبتدی و یا کسانی که به تازگی اقدام به یادگیری تحلیل های تکنیکال و استراتژی های معامالتی کردند و یا افراد فعال در ب
جدید را بررسی کنند این امکان فراهم شده تا به راحتی به لیست سیگنال های مورد نظر مراجعه و استراتژی های مد خواهند استراتژی های 

 نظر خود را انتخاب و شروع به کار کنند.



 

 

 
 

 مشخص کردن نقاط ورود و خروج
می توانند با ذیذن استراتژی های مختلف و همینطور  بسیاری از افراد در پیدا کردن نقاط ورود و خروج برای معامله مشکل دارند از این رو آن ها

 سیگنال ها آنها را با هم مقایسه و نقاط ورود و خروج را خیلی بهتر شناسایی کنند.

 

 



 

 

 استراتژی و سیگنال های معامالت آپشن
 

کند در بازه زمانی کم قیمت در با توجه به حساسیت زمان بسته شدن زمان در معامالت آپشن، نیاز به استراتژی هایی که در آن مشخص می 
، ما استراتژی های مختلفی را که درصد ستیار فارکس حرفه ایی شود بسیار حائز اهمیت است. در دباال یا پایین نقطه ورود به معامله بسته م

دقیقه به  1ای  آنها از تایم فرم موفقیت آنها در معامالت آپشن  باال بوده را به بهترین نحو در اختیار شما قرار می دهیم، معرفی و سیگنال ه
 باال قابل بررسی است.

 
 



 

 

 

 چند سوال و جواب مهم برای استفاده از اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای
 

 

طراحی و ساخت این اپلیکیشن به نحوی بوده است که همه ی افراد  ؟چه کسانی می توانند از این اپلیکیشن استفاده کنند
در تمام سطوح مختلف از مبتدی تا حرفه ای می توانند به ساده ترین شکل ممکن با اپلیکیشن خوب و تخصصی در هر رنج سنی و همینطور 

 فارکس حرفه ای کار کنند.

 

 

 آیا می توان بر روی تمامی سیگنال های معامالت اقدام به معامله کنیم؟  
 

الگوریتم ها تشخیص داده و شناسایی می شوند و تمامی موارد را قطعا امکان پذیر نیست چون که این سیگنالها همه بر اساس پیشرفته ترین 
 ارسال می کنند

 قطعا معامالت بر اساس انها نیازمند چک کردن و تصمیم گیری توسط خود معامله گر است.

 

 



 

 

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

سعی میکند تا با نهایت دقت در بازار تحلیل های دستیار فارکس حرفه ای به عنوان اولین و کاملترین اپلیکیشن فارسی زبان در بازار های مالی 
 تکنیکال را برای شما ارائه دهد.

ز ولی اینکه برای مثال تحلیل تکنیکال به روش چنگال اندرو و  کندل استیک تا چه اندازه سود ده هست یا ضرر ده  و همین طور سود یا ضرر ا
خود معامالتی مثل تحلیل تکنیکال یا سیگنال های معامالتی که روش طریق استفاده از این تحلیل به عهده ی خود معامله گر است، چون 

 دستیار فارکس حرفه ای به بهترین شکل سعی در شناسایی سیگنال و تحلیل می کند  ولی انتخاب می کنه معامله گر

 

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

هم برای فارکس و همینطور معامالت آپشن برای جواب به این سوال هم دقیقا مانند سوال قبل باید بگوییم که بررسی و  استفاده از سیگنال 
 بر عهده ی خود معامله گر است

دستیار فارکس حرفه ای به بهترین نحو و با استفاده از الگوریتم هایی که تیم متخصص فارکس حرفه ای برای آن مشخص کرده اقدام به 
 ده از یک  یا چند سیگنال به سود می رسید.شناسایی سیگنال ها  می کند. اما این دلیل نمی شود که شما فکر کنید با استفا

 

 

 آیا چک کردن تاریخچه ی یک سیگنال در گذشته دلیل بر موفقیت های آینده می باشد؟
 



 

 

خیر، به این دلیل که وقتی که یک سیگنال صادر می شود در نهایت به سود یا ضرر ختم می شود و در لیست سیگنال ها قابلیت چک کردن را 
که یک سیگنال یا تحلیل نتیجه خیلی خوبی داشته باشد ولی دلیلی به تکرار موفقیت دوباره آن نمی شود اما می تواند  داراست. ممکن است

 یک دلیل مثبت بر روند ان در آینده باشد.

 

 

 

 به چه صورت می توان از سیگنال و یا تحلیل تکنیکال استفاده کرد ؟
 

تحلیل تکنیکال مورد نظر و همینطور سیگنال مورد نظر را ببینید. تیم متخصص فارکس خرفه معرفی کامل ا ابتدا باید فیلم های مربوط به شم
 هنمونای به ازای هر تحلیل تکنیکال و همینطور سیگنال یک فیلم آموزشی برای شما عزیزان طراحی کرده که به معرفی آنها می پردازد و با ارائه 

رده است.هایی از انها درک مطالب را برای شما راحت تر ک  

 شما بعد از دیدن هر کدام از این فیلم های آموزشی می توانید از سیگنال و تحلیل های تکنیکال استفاده کنید.

 

 تفاوت تحلیل تکنیکال و سیگنال در چیست؟
 

ت یا در حال تغییر اعالم می کند روند بازار به چه صورت اس تحلیل هایی هستند کهدسته تقسیم می شوند دسته ی اول  2تحلیل تکنیکال به 
روج روند است و نقاط ورود و خروج ندارند دسته ی دوم دارای نقاط ورود و خروج برای سود و زیان هستند و سیگنال ها هم دارای نقاط ورود و خ

 اند.



 

 

 

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

به تاریخچه سیگنال، و مقایسه با سایر سیگنال ها ، سیگنالی رو که باز ده بیشتری داشته را به راحتی نید با مراجعه شما به راحتی می تو
 مشاهده کنید


