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 آموزش مجازي

 داینامیک تریدر
 

 فرهاد محناییمدرس: 
 

 چهارمجلسه 
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 فرهاد محنایی

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 آموزشی مباحث ادامه در نیز جلسه این در.اساتیدعزیز و دوستان تمامی خدمت ادب عرض و سالم با

 .داشت خواهیم تریدررا داینامیک برنامه مهم دیگرازآیکونهای برخی با آشنایی شده گفته

 :میکنیم معرفی را راست سمت ستون ابزار نوار از باقیمانده موارد ادامه در

 اطالعات سایر نمایش و شماری کندل ابزار(41

 کندلی فاصله جمله از مواردی میتوانیم تنظیمات از استفاده با میباشد کاربردی بسیار که ابزار دراین

 .نمود مشخص را... و کندلها تاریخ کاهش، یا و افزایش درصد قیمت، نمودن مشخص ؛ تاریخ دو بین

 .داد انجام میتوان بدلخواه را تنظیمات

 
 .نمایند تست آنرا نمودار یک آوردن با و دهند انجام تصویر همانند را تنظیماتی میتوانند دوستان
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 .میرود بکار تصویر روی بر متن نوشتن برای ابزار(41

 
 متقاطع خط دو(41

 مشخص در ابزار این جالب کاربرد.میباشد قیمت و تاریخ دهنده نشان نقطه دریک همزمان ابزار این

 توجه با ولی.است زیر بشکل تنظیمات که میباشد خاص قیمت یا و زمان یک در هشدار اعالم کردن

 .نمیباشد میسر آن از استفاده امکان افزار نرم بودن کرک به
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 صفحه روی بر نوشتن فارسی برای ، داد انجام باید خاصی کار کردن تایپ فارسی برایامیر رضا: 

 داره خاصی تنظیمات شاید گفتم نمینویسه چارت این در فارسی ولی کردم فارسی رو کلید صفحه من چون

 محناییفرهاد 

 تایت را خود نظر مورد نوشته بعد.نمائید انتخاب را abcگزینه راست سمت ابزار نوار از باید شما

 دهید انتقال صفحه روی بر و نموده

 نشد، انجام و رفتید راه این ازاگر 

 هست زیر بشکل من برای که میباشد دستگاه زبان تنظیمات از احتماال
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 ادامه 

 راست سمت ابزار نوار

 .میرود بکار نمودار از بخشی دادن نشان بزرگتر و کردنzoom برای گزینه اولین(4

 
 نمودار جابجایی برای که میباشد راست و چپ و پایین و باال سمت به فلشهاییzoom ابزار زیر در

 .دارد کاربرد صفحه در سمتها از کدام هر به

 زاک زیگ ابزار(2

 که دارد تنظیماتی فرض پیش بصورت که میدهد نشان ما برای را اصلی ماژورهای و مینور ابزار این

 .نمیباشند هم تغییر قابل

 که دارد تنظیماتی فرض پیش بصورت که میدهد نشان ما برای را اصلی ماژورهای و مینور ابزار این

 .نمیباشند هم تغییر قابل
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 باشیم داشته را یکی یا و داده تغییر را زیگزاک دورهای میتوان صفحه باالی ابزار از استفاده با

 میدم توضیح را زیگزاک باالی ابزار حال

 کندلها حذف ابزار(3

 داشته را زاک زیگ اندیکاتور فقط مثال و کرده حذف صفحه روی از را کندلها میتوانیم ما ابزار این در

 .باشیم

 شده داده نمایش تصویر در قرمز مستطیل با...هست زیگزاک ابزار باالی
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 .مینمائیم استفاده کندلها شدن داده نمایش رنگ پر برای ابزار این از(1

 
 دستی بصورت اضافه کندل یک ایجاد ابزار(1

 قابلیت داینامیک اینکه به توجه با بروزباشد، ما دیتای ویا باشیم نداشته را روز دیتای که صورتی در

 نمودن وارد با اضافه کندل یک افزار نرم این از استفاده با ندارد،میتوان را ایران بازار در بودن آنالین

 .ندارد شدن ذخیره قابلیت بررسی از پس که نمود ایجاد روز آن اطالعات
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 اطالعات از استفاده با...کنید ایجاد را امروز هست؛کندل دیروز تا شما دیتای اگه لطفا دوستان

 tmctseسایت

 نمایند ایجاد فرضی کندل یک هم دوستان بقیه

 log ابزار(1

 .آورد در لگاریتمی بصورت را خود نمودار میتوان ابزار این از استفاده با

 که ایم داشته را211تا411 از قیمتی رشد سهمی در ما مثال اینکه یعنی لگاریتمی تعریف کلی بطور

 در ولی نموده رشد واحد411اینکه با نماید رشد311تا211از سهم همان اگر حال%....411میشود

 این اتوماتیک بصورت سیستم گزینه این از استفاده با.است داشته رشد خود قیمت به نسبت%11اصل

 .میکند تنظیم را نسبت

 نظر از ولی هست یکی واحد تعداد نظر از 311تا211از رشد با 211تا411از رشد که اینه منظور

 .نیست یکی رشد درصد 

 تنظیم نسبت همین به چارت کل و هست نظرمون مد نمودار کل در ما که تنظیمیه همون این خوب

 میشه

 اشتباه باعث میتونه لگارینمی غیر و لگاریتمی در جزیی اختالف ها روند خط کشیدن هنگام گاهی

 بشه گر تحلیل

 میباشد فیبو نسبت زدن در هم بعدی مورد

 لگاریتمی غیر حالت در نزولی روند خط اول تصویر:مثال
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 میدم نشون شما برای رو تصویر نمودار کردن لگاریتمی با فقط و خط تغییر بدون من حال

 
 خواهدشد مشخص لگاریتمی غیر و لگاریتمی تفاوت تصویر دو تفاوت با

 استاندارد حالت ولی میشه تحلیل حالت دو هر معموال باشید کرده دقت اساتید تحلیلهای در اگر البته

 .هست آن بودن لگاریتمی

 ؟ درسته و میشه استفاده لگاریتمی از دقیقتر تحلیل برای خالصه صورت بهامیررضا: 

 فرهاد محنایی

 امیر رضا جناب بله
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 نمودار ابتدا نموداری هر آوردن از پس پس زین دارند استفاده قصد افزار نرم این از که دوستانی پس

 .دهند انجام را خود تحلیل سپس و کرده لگاریتمی را

 اختالف دوستان بعضی با من نمودار الیوت امواج شناسایی در قبل جلسه باشید داشته بخاطر اگه

 .بود دوستان نمودار بودن لگاریتمی غیر علت....میدم توضیح بعد جلسه گفتم که داشت

 .نشود فراموش هرگز مهم این پس

 :صفحه روی بر کلیک راست

 میشود داده نمایش ما برای زیر منوی نمائیم راست کلیک صفحه در نمودار یک روی بر که هنگامی

 :دارد مختلفی قابلیتهای که

 
 فعال ما برای زیر های گزینه باشیم کرده رسم نمودار روی بر را خطوطی ما صورتیکه در حالت این در

 میباشد

 .میگردد انتخاب شده مشخص ابزار کردن حذف برای(4

 یکسری یا....فیبوناچی ابزار یکسری همانند میشود استفاده بهم مرتبط ابزار از گروه یک حذف برای(2

 کانالها

 قیمتی فیبوهای بین از نسبت یک مثال...خاص ابزار یک داشتن نگه برای(3
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 .میشود استفاده صفحه روی ابزارها تمامی حذف برای(1

 زیر شکل به خط یک یا مواجه در هشدار اعالم برای(1

 است زیر بشکل تنظیمات ولی میباشد فعال غیر گزینه این که

 

 
 و گذاشته اسمی آن برای اول تصویر در سپس.... میکنیم مشخص را نقطه یک ابتدا که صورت بدین

 برویم بعد صفحه به تا میکنیم ذخیره و میکنیم فعال را بوق هشدار

 .میدهیم انجام را ذخیره خاص هشدار اون و گروه نامگذاری با نیز دوم صفحه در

 خط؟ یک با مواجهه در هشدار اعالممحمد: 

 میباشد فعال غیر متاسفانه ولی...محمد جناب بله
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 ابزارها رنگ تغییر برای(1

 .داد انجام زمانی تنظیمات میشود حتی شد گفته که چپ سمت ستون در متقاطع خط دو قسمت در

  بده هشدار هم خاص زمان یک در یعنی

 ابزارها سایر و خطوط کردن توپر برای(7

 

 کنترل نمودارهاشون روی دوستان و باشن هم کنار که میکنم فوروارد یکبار من رو باال مورد شش

 صفحه کردن تر خلوت برای میشه نیاز خیلی بعدا چون... کنن

 .میگردد انتخاب شده مشخص ابزار کردن حذف برای(4

 یکسری یا....فیبوناچی ابزار یکسری همانند میشود استفاده بهم مرتبط ابزار از گروه یک حذف برای(2

 کانالها

 قیمتی فیبوهای بین از نسبت یک مثال...خاص ابزار یک داشتن نگه برای(3

 .میشود استفاده صفحه روی ابزارها تمامی حذف برای(1

 زیر شکل به خط یک یا مواجه در هشدار اعالم برای(1

 ابزارها رنگ تغییر برای(1

 ابزارها سایر و خطوط کردن توپر برای(7
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 هستم خدمت در هست سوالی هم و بذارید نمودار هم باقیمانده تایم این در و بفرمائید چک دوستان

 : سوال یهمحمد: 

 .میکنید تهیه کجا از را میدهید قرار سایت در که روزانه دیتاهای

 فرهاد محنایی

 کنید حذف رو بقیه و گذاشته نیازه فعال که فیبوها از یکی 3 گزینه با میتونید محمد اقا

 نوین آورد ره افزار نرم خروجی از

 دوستان همه حضور از ممنون

 داشت خواهیم رو مباحث ادامه یکشنبه روز انشااهلل

 .نباشید خسته همگی
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