
 

 :معرفی بخش تحلیل تکنیکال

 قسمت های تحلیل تکنیکال

 بخش اول از اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای اختصاص داره به تحلیل های تکنیکال 

 که تمامی تحلیل های بازارهای مالی رو در اختیار شما عزیزان قرار میدهد

 برای آوردن این بخش کافیه که در صفحه اصلی این اپلیکیشن در قسمت منو میتونید گزینه تحلیل تکنیکال رو انتخاب کنید.

 البته به صورت  پیشفرض که اپلیکیشن رو باز کنید بر روی خود تحلیل تکنیکال قرار داره.

 گروه بازار های مالی انجام میگیرد. 9نماد معامالتی و  400تمامی تحلیل های تکنیکال در حال حاضر بر روی 

 که ممکنه با بروزرسانی های اپلیکیشن این تعداد روز به روز هم بیشتر و بیشتر هم بشه.

 درون یک ستون عمودی شما میتوانید تمامی تحلیل های تکنیکال انجام شده توسط دستیار فارکس حرفه ای را مشاهده کنید .
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 شما برروی هر تحلیل میتونید اطالعات 

 نوع نماد یا سمبول 

 

 

 نوع تحلیل تکنیکال 

 

 

 

 

 



 و زمان تشکیل شامل ساعت دقیق و تاریخش رو مشاهده کنید.

 

 چنین تایم فریم معامالتیوهم

 

 

 

 

 



کیفیت سیگنال که به شما میگه سیگنال داده شده دارای چه کیفیتی هست که به صورت درصد بازگو میشود.

 

 روندی که طی شده تا تحلیل انجام بگیرد و سیگنال داده بشه. روند هم

 

 

 

 

 

 

 



 و سیگنال هم روندی هستش  که توقع داریم بعد از اعالم تحلیل و سیگنال حرکت کنه.

 

در کنارش یک  open(.  البته قبل از رسیدن به حالت باز یا expired( ،منقضی )SL( ، حد ضرر)TP( ، حد سود )openوضعیت فعلی  مثل : باز) 4

 زنگوله داریم که اگر اون رو انتخاب کنید که پس از رسیدن به نقطه ورود از خودش صدا تولید میکند.

 

open  .باز زمانی هستش که سیگنال به نقطه ورود میخواهد برسد 

Sl . حد زیان زمانی که سیگنال در قسمت ضرر قرار بگیرد 

Tp . حد سود زمانی که قیمت به قسمت سود وارد شود 

Expired ی منقضی زمانی که سیگنال کال اعتبارش رو از دست بده با منقضexpired .نشان داده میشود 

 

 

 

 



 و یک عکس کوچک از تحلیل ارائه شده:

 

 البته زمانی که شما بر روی هر یک از تحلیل ها کلیک کنید اطالعات بیشتری رو میتونید نسبت بهشون دریافت کنید و مشاهده کنید

دارای چند گزینه لینک آموزشی میباشد تا تحلیل هایی که برای تحلیل گزاشته شده شما آموزش مربوطه به  مثل مواردی که مشاهده میکنید حتی این بخش

 آن کندل را هم مشاهده فرمایید و دید کامل به تحلیل های موجود داشته باشید .

 

 

 

 

 



نماد معامالتی انجام میدهد و همرو به صورت یکجا در اختیار شما عزیزان قرار میده البته  400توی این بخش اپلیکیشن تحلیل های تکنیکال را بر روی 

 3نماد معامالتی رو بیشتر نمیتونید به صورت همزمان داشته باشید و میتونید هر موقع که خواستید این  3الزم به ذکر هستش بگم به طور پیشفرض شما 

که توی جلسه مربوط به تنظیمات تمامی اطالعات مربوط به آن را خدمت شما عزیزان خواهیم  دو تغییرشون بدیدنماد رو در قسمت تنظیمات انتخاب کنی

 داد.
 

 گزینه بعدی منوی افقی تحلیل تکنیکال گزینه همه هستش :

 میشود را مالحظه فرماییدزمانی که شما بر روی این حالت قرارش میدین میتوانید تمامی تحلیل هایی که توسط دستیلر فارکس حرفه ای صادر 

کنید تا  قسمت های بعدی مربود به دسته بندی های تحلیل ها میشود شما در این قسمت میتوانید هر یک از دسته بندی های مورد نظر خودتان را انتخاب

کندل ، الگو های کالسیک ، واگرایی ، امواج الیوت ، الگو های فقط تحلیل های مربوط به آن دسته بندی را مالحظه فرمایید مثل چنگال اندرو ، 

  هارمونیک .

 کندل ها

 شما میتوانید تحلیل هایی که از طریق  hammerتوی 

dark cloud  ابر سیاه 

engulfing  همپوشانی 

hammer چکش 

piercing line   خط نفوذی 

 shooting star ستاره دنباله دار 

tweezer انبرک 

میشود را دریافت کنید.انجام   

 

 

 

 



 الگو کالسیک 

 double top و  double bottomو در قسمت الگو های کالسیک شما میتوانید تحلیل هایی که از طریق 

  head and shoulders الگو های سر و شانه ادامه دهنده و سر و شانه بازگشتی، 

 flagالگوی پرچم ، 

 wedge الگوی گوه،

 triangle الگو مثلث های متقارن،افزایشی و کاهشی، 

 pennant الگوی آویز ، 

 انجام میگیرد رو برخوردار بشید.

 

 

 

 

 

 

 امواج الیوت

 و در قسمت امواج الیوت هم میتوانید از تحلیل هایی که طبق 

 ناسایی مو  بعد از موج فاز مکدی : که تحلیل هستش که به ش

 .میپردازد هستش   MACDبا تغییر فاز از طریق  

 صادر میشود اتفاق می افتد MACDبا تغییر فاز اندیکاتور  4خط مکدی سیگنالی میباشد که بعد از موج 

 صادر میشود  4بعد از موج  RSIسیگنالی که تایید آن با تغییر فاز  RSI confirmation تایید ار اس ای 

 با تایید اسیالتور استوکاستیک صادر میشود  4سیگنالی که بعد از موج  stochastic confirmation یید استوکاستیک تا



 برای بازگشت میباشد . 5تحلیل هستش که با شناسایی موج   turning pointنقطه چرخش 

د کندل استیک صادر میشود.با تایی 4سیگنالی که بعد از موج  candle stick confirmationتایید کندل ژاپنی 

 

 : در قسمت چنگال اندرو تحلیل با استفاده از تحلیل های تکنیکال زیر صادر میشود. چنگال اندرو

 سیگنالی که حدود خط ماشه و در جهت روند چنگال میباشد   trigger lineسیگنال خط ماشه 

 سیگنالی که در خالف روند چنگال در لبه خط مقاوتی ایجاد میشود   reversalسیگنال بازگشتی 

 سیگنالی که در روند چنگال و در لبه چنگال ایجاد میشود  continuation سیگنال ادامه دهنده 

 سیگنال خالف جهت روند چنگال و در حدود خط میانه بوجود می آید   median line سیگنال خط میانه

 

 



 الگو های هارمونیک 

 در قسمت الگو های هارمونیک تحلیل ها با استفاده از روش های تحلیل های تکنیکال زیر صادر میشود .

 50الگو های پنج صفر 

 AB=CDسی دی  =الگوی ای بی 

  batو  ALT bat الگو های خفاش و آلت خفاش 

 butterfly  الگوی پروانه ای

 cypher  الگوی سایفر

 crab  ،deep crab  الگوی خرچنگ و خرچنگ عمیق

 gartley الگوی گارتلی

 shark الگوی کوسه 

  three drives جهش 3الگوی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحلیل های واگرایی و همگرایی 

 تحلیل برای شناسایی پایان روند با یک یا دو همگرایی و واگرایی متناوب 

 Divcon  یا divergence convergence 

 
 

 (hammer) برای مثال اگر گزینه کندل را انتخاب کنید فقط تحلیل های تکنیکال مربوط به کندل هارا مشاهده خواهید کرد مثل چکش 

 ( و کلی تحلیل هایی دیگر.dark cloud، ابر سیاه )

ما تحلیل ها که البته در بخش تنظیمات شما میتوانید تحلیل های مورد نظر خودتان را تنظیم کنید و طبق تنظیماتی که برای خودتون اعمال کردید برای ش

 میکنیم.که همونطور به شما عزیزان گفتم در جلسه مبوط به تنظیمات بیشتر راجب این موضوع صحبت خواهیم کرد و بیشتر بررسیش   ارسال گردد.

 

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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