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مقدمه
تر یدی نگ ویو ( )TradingViewیکی از پلتفرم های تحل یل تکنی کال در بازار های مالی مختلف
مثل فارکس ،ارزهای دیجیتال ،CFD ،Futures ،بورسهای جهانی و ...استتت که هم بصووورت
اپلیکی شن موبایل (اندروید و  )IOSو هم بر ب ستر وب به ن شانی اینترنتی TradingView.com
در د سترس ا ست .شما با مراجعه به سایت تریدینگ ویو براحتی میتوانید قیمت انواع سهام
مثل سهام شرکت اپل یا گوگل در بورس  ،Nasdaqجفت ارزها مثل دالر – یورو ،رمزارزها مثل
بیت کوین ( )Bitcoinو اتریوم ،شاخص بورسهای جهانی مثل شاخص بورس نیویورک ،قیمت
جهانی فلزات مثل طال و مس و ...را بصووورت آنالین و لحظهای رصوود کنید و در صووورت نیاز
نسبت به تحلیل تکنیکال اقدام بفرمایید.
تمامی ابزارهای الزم برای تحلیل تکنیکال مثل خط روند ،خطوط حمایت و مقاومت ،ابزارهای
فیبوناچی ،Gann ،کانال ها ،الگوهای قیمتی مثل الگوهای هارمونیک و کالستتیک ،امواا الیو
و ...در این پلتفرم تحلیلی وجود دارد .محیط کاربرپسووند آن ( )User-Friendlyباعث سووهولت
در ا ستفاده از این ابزارها حتی برای تحلیلگران آماتور شده و بر محبوبیت آن افزوده ا ست به
طوری که بیش از  30میلیون تریدر در سراسر جهان از امکانات آن استفاده میکنند .در ادامه با

پارس سووهام همراه باشووید تا آموزش کار با تریدینگ ویو را بصتتور

رایگا

در این مقاله

آموزشی خدمت شما ارائه کنیم و تمام آنچه باید بدانید را یاد بگیرید!

نرم افزارهای تحلیل تکنیکال
در مقاالت قبلی بصووورت مفصوول پیرامون نرمافزارهای تحلیل تکنیکال صووحبت کردیم مزایا و
معایب هر کدام را ب صورت جداگانه شرح دادیم تا شما دو ستان عزیز با توجه به نیازتان اقدام
به دانلود و ن صب نرمافزار مربوطه کنید .برای مثال گفتیم که مفید تریدر (ن سخه فار سی شده
متاتریدر) نیاز به تهیه و ورود اطالعات قیمتی سهام ندارد! در واقع شما با دانلود مفید تریدر و
ن صب آن ،ب صورت لحظهای و آنالین به نمودار سهام تمام شرکتهای بورس تهران د ستر سی
خواهید دا شت اما داینامیک تر یدر و ادونس گت نیاز به تهیه و ورود دیتای قیمتی دارند! ولی
برخی ویژگیها باعث شووده تا معاملهگران زحمت تهیه دیتا را به جان بخرند! برای مثال "موا
شماری حرفه ای امواا الیو

در داینامیک تریدر" باعث شده تا معاملهگران مکتب رابرت ماینر

در امواج الیوت ،استفاده از این نرمافزار را به متاتریدر ترجیح دهند.
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برخی معاملهگران ترجیح میدهند از پلتفرمهای آنالین برای مشوواهده نمودار سووهام و تحلیل
تکنیکال اسووتفاده کنند سووایتهای زیادی مثل ایزی تریدر مفید (ایزی چارت) یا رهاورد نوین
خدمات مذکور را ب صورت آنالین و رایگان در اختیار معاملهگران قرار میدهند .سایت تریدینگ
ویو یکی از ستتتایت های معروف جهانی برای مشتتتاهد و تحلیل تکنیکال نمودارهای مختلف
است.

پلتفرم تحلیل تکنیکال تریدینگ ویو
 TradingViewبرای تر یدرهای ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و اتریوم یا معاملهگران فعال
در فارکس یکی از ابزارهای مهم و کاربردی اسووت اما معاملهگران فعال در بورس تهران شوواید
کمتر با این پلتفرم آشوونایی داشووته باشووند و از آنجایی که نمادهای بورس تهرا

در ستتایت

تریدینگ ویو موجود نیست! این پرسش مطرح میشود که چرا باید ادامه این مقاله را مطالعه
کنید!؟ به  2دلیل!
 .1وجود نمودار های دقیق با دی تای کامال معتبر :تر یدر های ف عال در بازار های بینالمللی
مثول  Futures ،CFD ،Forex ،Cryptocurrencyو ...میتواننود از نمودارهوای دقی
تریدینگ ویو استفاده کنند .اما اگر شما فقط در بازار بورس ایرا

معامله میکنید باز هم

به قیمت های جهانی نیاز دار ید برای م ثال قطعا قیمت جهانی مس بر قیمت سوووهام
شرکت ملی صنایع مس ايران (فملی) ب صورت کامال م ستقیم تاثیرگذار ا ست! احتماال
سوال فعلی شما این ا ست که این قیمت ها در پلتفرهای تحلیلی داخلی (مثل رهاورد
نوین) یا نرمافزارهای تحلیل تکنیکال مثل مفید تریدر نیز موجود است ،ح با شماست!
به همین خاطر سراغ دلیل دوم میرویم!
 .2استتتفاد از  APIتردینگ ویو توستتط پلتفرمهای تحلیل تکنیکال ایرانی :اگر شووما نحوه
اسوووتفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در  TradingViewرا به خوبی یاد بگیر ید هنگام
استفاده از اکثر سایتهای تحلیلی داخلی نیز مسلطتر خواهید بود چرا که دقیقا مشابه
با تر یدینگ ویو هستند!

سایتهای مشابه تر یدینگ ویو
پلتفرم تحلیل تکنیکال تریدینگ ویو بصورت  APIدر اختیار تمامی برنامهنویسان قرار داده شده
اسوووت بدینصوووورت که با اسوووتفاده از دانش برنامهنویسوووی و بهرهگیری از این  APIبراحتی
میتوانید با بارگذاری دیتای بورس تهران ،نمودار هر سووهام دلخواه را توسووط پلتفرم تریدینگ
ویو ترسوویم کنید .تقریبا اکثر پلتفرمهای آنالین تحلیل تکنیکال ایرانی (مثل مفید ،رهاورد نوین
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استتتفاد میکنند بنابراین ظاهری

کامال مشابه سایت تریدینگ ویو ( )TradingViewدارند!
 تریدینگ ویو در کارگزاری مفید :برای مثال وقتی وارد ایزی تریدر میشوید و گزینه ایزی
چارت را انتخاب میکنید نمودار سهام مطاب

شکل زیر ن شان داده می شود که عبارت

 Chart by TradingViewرا در گوشه سمت چپ تصویر به وضوح مشاهده میکنید!
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رهاورد نوین :همچنین مطاب شوووکل زیر سوووایت رهاورد نوین نیز از  APIتریدینگ ویو جهت
نمایش چارت سهام استفاده میکند.
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نمودار سهام در سایت  :TSETMCحتی قسمت نمودار در سایت بورس تهران نیز جهت نمایش
چارت سهام شرکتهای بورس تهران از  APIپلتفرم تحلیلی  TradingViewاستفاده میکند.

نحوه دسترسی
تریدینگ ویو بصورت سایت ،اپلیکیشن موبایل ( Androidو  )IOSو نرمافزار دسکتاپ (ویندوز،
مک و لینوکس) در د سترس ا ست فرقی نمیکند شما از کدام پلتفرم ا ستفاده میکنید امکانات
همگی یکسان است! همچنین در صورت ایجاد یک حساب کاربری ،هر تغییری در اکانت شما،
در تمامی این بسترها لحاظ میشود در واقع سایت ،اپلیکیشن و نرمافزار تریدینگ ویو کامال با
یکدیگر همگامسووازی شوودهاند .در ادامه به بررسووی دانلود و نصووب اپلیکیشوون TradingView
خواهیم پرداخت سپس امکانات سایت تریدینگ ویو را بصورت کامل آموزش خواهیم داد.
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سایت تر یدینگ ویو
اگر از لپ تاپ یا کامپیوتر ا ستفاده میکنید سادهترین راه د ستر سی ،وب سایت اینترنتی ا ست!
جهت ورود به سووایت تریدینگ ویو کافی اسووت آدرس  TradingView.comرا در مرورگر خود
وارد کنید تا صفحهای مطاب شکل زیر برای شما نمایان شود.

دانلود اپلیکیشن تر یدینگ ویو
اگر قصود اسوتفاده از تریدینگ ویو با موبایل خود (سویسوتم عامل  )Androidرا دارید به شوما
تو صیه میکنیم از لینک زیر (گوگل پلی) ب صورت م ستقیم ن سبت به دانلود و ن صب تریدینگ
ویو اقدام بفرمایید.
دانلود اپلیکیشن تریدینگ ویو
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شکل زیر روی گزینه  installکلیک کنید تا فرآیند نصب آغاز شود منتظر بمانید تا نصب

اپلیکیشن کامل شود.
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بعد از اتمام نصب و با کلیک روی آیکون مربوطه ،وارد اپلیکیشن خواهید شد.
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اگر از آیفون یا آیپد (سوویسووتم عامل  )IOSاسووتفاده میکند جهت دانلود و نصووب اپلیکیشوون
 TradingViewمیتوانید به لینک زیر (اپاستور) مراجعه فرمایید.
دانلود اپلیکیشن  — TradingViewسیستم عامل IOS

امکانات سایت TradingView
 .1دسترسی به نمودارهای مختلف با دیتاهای معتبر جهانی
 .2ابزارهای کامل تحلیل تکنیکال
 .3شبکه اجتماعی معاملهگران :امکان به ا شتراکگذاری تحلیل و م شاهده تحلیل تکنیکال
سایر معاملهگران
 .4امکان گفتمان و چت با سایر معاملهگران بصورت عمومی و خصوصی
 .5امکان کدنویسی توسط زبان برنامه نویسی ( Pine Scriptاندیکاتورهای شخصی)
 .6امکان بکتست گرفتن از استراتژی معامالتی
 .7امکان فیلتر نویسی در تریدینگ ویو و استفاده از فیلترهای آماده ()Screener
 .8قابلیت ایجاد ( Alertسیستم هشدار برای اطالع از وضعیتی خاص در نمودار)
 .9قابلیت معامله ( )Tradeبصووورت مسووتقیم در تریدینگ ویو (امکان اتصووال بروکرها به
این پلتفرم)
.10

اطالع از اخبار و اطالعات بنیادی سهام

نکته :مدنظر دا شته با شید که تریدینگ ویو از زبا

فار سی پ شتیبانی نمیکند و برای د ستر سی

به برخی از امکانات آن باید ح ساب کاربری  PROدا شته با شید! و هزینهای را ب صورت ماهانه
پرداخت کنید .در ادامه مقایسوووه ای بین حسووواب کاربری رایگان و اکانت پولی تریدینگ ویو
خواهیم داشت.

تفاوت اکانت های تر یدینگ ویو
 4نوع حسوواب در تریدینگ ویو داریم :حسوواب رایگان ( Pro Plus ،Pro ،)Freeو Premium
(پرمیوم) .قیمت ساالنه این سه اکانت پولی را در شکل زیر م شاهده میکنید کمترین قیمت
 155دالر اسوووت بنابراین برای خرید اکانت تریدینگ ویو باید تقریبا  5میلیون تومان پرداخت
کنید! (با احتساب کارمزد شرکتهای واسط و دالر  28تومانی!)
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رایگان

Pro
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Pro +

Premium

تر یدینگ ویو
ندارد

دارد

دارد

دارد

تایم فریم دلخواه
تایمفریمهای قابل دسترسی

باالتر از 1

تمام

تمام

تمام

تایمفریمها

تایمفریمها

تایمفریمها

تعوداد انودیکواتور روی هر

3

5

10

25

تعووداد نمودارهووای قووابوول

1

5

10

بینهایت

نمودار

دقیقه

ذخیرهسازی
امکان کدنویسوووی با Pine

دارد

دارد

دارد

دارد

ام کان  Backtestگرفتن از

دارد

دارد

دارد

دارد

Script

استراتژی معامالتی
1

20

100

400

تعداد هشدار فعال

ندارد

دارد

دارد

دارد

هر  1ثانیه

<1

<1

<1

تعداد کندل تاریخچه قیمتی

5000

10000

10000

20000

ام کان به اشوووتراک گذاری

دارد

دارد

دارد

دارد

خروجی گرفتن از دیتا
بهروز رسانی دیتاها

تحلیل
ام کان م عام له مسوووتقیم

دارد

دارد

دارد

دارد

نمایش تبلیغات

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

توسط بروکر دلخواه
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ایجاد حساب کاربری رایگان در تریدینگ ویو
برای ایجاد ح ساب کاربری رایگان در تریدینگ ویو کافی ا ست در همان صفحه نخ ست روی
گزینه  Start Free Trailکلیک کنید سپس در صفحه بعد کمی اسکرول کنید تا گزینه مربوط به
حساب کاربری رایگان به شما نشان داده شود سپس روی گزینه  Try Free Basicکلیک کنید.

صفحهای مطاب

شکل زیر برای شما نمایان می شود که به  7روش میتوانید ثبتنام خود را

انجام دهید! با اسووتفاده از اکانت فیسووبوک ،توییتر ،جیمیل ،یاهومیل ،لینکدین ،اپل آیدی و
نهایتا آدرس ایمیل ،امکان ثبت نام وجود دارد ما گزینه ایمیل را انتخاب میکنیم.
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در این قسمت نام کاربری ( ،)Usernameآدرس
ایمیل ( )Emailو رمز عبور ( )Passwordدلخواه
خود را وارد کنید و روی گزینه

Create

 Accountکلیک کنید ،لینک تاییدی به آدرس
ایمیل شما ارسال میشود .با مراجعه به ایمیل
خود و کلیک روی لینک مربوطه ،ایمیل خود را
تایید کنید تا اکانت شما فعال شود.

ورود به سایت تریدینگ ویو
برای ورود به سایت تریدینگ ویو ابتدا
وارد سایت  TradingView.comشوید
سپس مطاب

شکل زیر از منوی باالیی

روی آیکون "ح ساب کاربری" کلیک و در
ادامه روی عبارت  Sign inکلیک کنید.
در صووفحه بعد با اسووتفاده از یوزرنیم و
پسوورد خود براحتی میتوانید وارد پنل
کاربریتان شوید شکل زیر نمایی از پنل
کاربری تر یدی نگ ویو و ام کا نات آن را
نشان میدهد.
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مشاهده نمودار
حال سراغ ق سمت ا صلی یعنی م شاهده نمودارها در سایت تریدینگ ویو و آموزش ابزارهای
مختلف برای تحلیل تکنیکال خواهیم رفت .ابتدا از منوی باالیی در صفحه ا صلی گزینه Chart
را انتخاب کنید صفحهای مطاب

شکل زیر نمایان می شود که ب صورت پیشفرض نمودار قیمت

سهام شرکت  Appleرا به شما ن شان می دهد .در نگاه اول صفحه شلوغی به نظر میر سد و
البته کمی ترسووناک! با ما در ادامه همراه باشووید تا تمام نکات الزم را بصووورت مختصوور و مفید
خدمت شما آموزش دهیم.
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قبل از اینکه ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال را بررسوووی کنیم امکانات مختلف موجود در پنل
کاربری را با یکدیگر بررسووی خواهیم کرد .وقتی نمودار یک سووهام را جسووتجو کنید در صووفحه
چارت مربوطه مطاب شووکل زیر  3قسوومت مجزا وجود دارد :قسوومت اول مربوط به امکانات
ویژهای ا ست که با کلیک روی هر کدام از آنها اطالعاتی در کادر دوم و سوم برای شما ن شان
داده می شووود بطور مثال با کلیک روی گزینه اول از کادر  ،1واچینگ لیسووت شووما در کادر  2و
اطالعات نماد شوووامل نام ،حوزه فعالیت ،قیمت لحظهای ،اطالعات مربوط به  EPSو درآمد
شرکت (برای سهام شرکت های فعال در بورس) ،بازدهی نماد در تایمفریمهای مختلف (هفتگی،
ماهانه ،شش ماهه ،ساالنه) ،قدرت خرید و فروش و ...در کادر  3به شما نشان داده میشود.
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امکانات ویژه TradingView
مطاب

شکل زیر 16 ،آیکون در سمت راست نمودار مشاهده میکنید که هر کدام از آنها مطاب

لیست زیر امکانات خاصی را در اختیار شما قرار میدهد.
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 :Whatchlist and Details .1واچینگ لیست و اطالعات کلی هر نماد
 :Alerts .2هشدارهای فعال شما
 :News .3اخبارهای مرتبط با نماد
 :Data Window .4اطالعات آخرین کندل نمودار شوووامل قیمت  High ،Open ،Closeو
Low
 :Hotlists .5لیست داغ! شامل نمادهایی با بیشترین درصد تغییر ،بیشترین حجم و ...در
بازارهای مختلف (نزدک ،بورس آمریکا و)...
 :Calendar .6تقویم اقتصادی؛ بیشترین کاربرد را در  Forexدارد.
 :My Ideas .7لی ستی از ایدههای منت شر شده تو سط شما شامل آموزش ،تحلیل تکنیکال
و...
 :Public Chat .8گفتگوها و نظرات عمومی شما که در پستها و تحلیلهای مختلف درج
کردهاید.
 :Private Chat .9چتهای خصوصی شما با سایر معاملهگران
 :Ideas Streamم شاهده تمام ایدههای منت شر شده تو سط سایر معاملهگران

.10

شامل آموزش ،تحلیل تکنیکال و ...براحتی میتوانید با فالو کردن افراد خا صی ،ایدهها
و تحلیلهای آنها را دنبال و در این قسمت مشاهده کنید.
.11

 :Streamsم شاهده تحلیلهای  Liveسایر معاملهگران؛ چیزی شبیه همان Live

در اینسووتاگرام! معاملهگران میتوانند تحلیل خود روی هر نماد را بصووورت زنده منتشوور
کنند.
.12

 :Notificationsهمان نوتیفیکی شن خودمان ا ست! در واقع اگر ک سی روی ایده

شووما کامنت یا الیکی بگذارد یا شووخصووی شووما را فالو کند! یا معاملهگری به شووما پیام
بدهد و ...از این قسمت به شما اطالعرسانی خواهد شد.
.13

 :Order Panelپنل معامالت

.14

 :DOMعم بازار ()Depth of Market

. 15

 :Object Treeتمام آبجکتهای فعال روی نمودار بصووورت یک لیسووت در این

ق سمت ن شان داده می شود بطور مثال تنها با یک کلیک میتوانید اندیکاتور فعال روی
نمودار را غیرفعال کنید.
.16

 :Help Centerاگر نیاز به کمک دارید اینجا کلیک کنید!
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تنظیمات نمودار در تریدینگ ویو
در ق سمت باالیی نمودار ،گزینههایی وجود دارد که مربوط به تنظیمات نمودار ا ست برای مثال
براحتی میتوان ید تایم فریم دلخواه ،نوع ن مایش نمودار ،ا ندی کاتور و تنظی مات نوع ن مایش
ظاهری چارت را تغییر دهید .در ادامه کاربرد هر قسووومت را با توجه به شوووکل زیر توضووویح
خواهیم داد.

 .1نام نماد :با کلیک روی آن میتوانید نسووبت به تغییر آن و بارگذاری نمودار جدید اقدام
بفرمایید.
 .2انتخاب  Timeframeدلخواه :تایمفریم های قابل دسترسی در اکانت رایگان در عبارتاند
از :دقیقهای ( 30 ،15 ،5 ،3 ،1و  45دقیقه) ،ساعتی ( 3 ،2 ،1و  4ساعته) به همراه تایم
فریم روزانه ،هفتگی و ماهانه
 .3انتخاب نوع نمودار :نمودارهای خطی ( ،)lineمیلهای ( )barsو شووومعی یا همان کندل
اسوووتیک ( ) Candlestickبیشوووترین کاربرد را در تحلیل تکنیکال دارند که نمودارهای
سایت تریدینگ ویو ب صور

پیشفرض روی کندل ا ستیک تنظیم شد ا ست اما شما
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میتوان ید بیش از  10نوع نمودار مختلف م ثل ،Baseline ،Area ،Hollow Candle
 Line Break ،Renki ،Heikin Ashi ،Range ،kagiو  Point & Figureرا انتخاب کنید.
 .4مقایسه چند نمودار با یکدیگر
 .5اضافه کردن اندیکاتور به نمودار
 .6اندیکاتور تحلیل مالی :در این ق سمت پارامترهای بنیادی شرکت شامل و ضعیت درآمد
( ،)Incomeتراز نا مه ( ،)Balance Sheetجر یا
شتترکت بصتتور

ن قدینگی ( )Cash Flowو آ مار های

اندیکاتور وجود دارد .مدنظر داشووته باشووید که ابزارهای Financials

نمادهای رمزارزها مثل بیت کوین را پوشش نمیدهد!
 .7ذخیره قالب اندیکاتورها :اگر همیشوووه از چند اندیکاتور خاص برای تحلیل های خود
اسوووت فاده میکن ید براحتی میتوان ید به عنوان یک  Templateآنرا ذخیره کن ید و در
تحلیلهای بعدی خود صووورفا با یک کلیک ،تمامی آن اندیکاتورها را روی نمودار جدید
لحاظ کنید.
 .8ایجاد یک هشدار ( )Alertsروی نماد
 :Bars Replay .9مشوواهده کندل به کندل تاریخچه قیمت بصووورت یک فیلم! این گزینه
برای توسعه و تست استراتژیهای معامالتی کاربرد موثری دارد.
.10

ذخیره تحلیل در تریدینگ ویو

.11

تغییر تنظی مات ظاهری نمودار م ثل ر نگ ک ندل ها ،ر نگ بکگرا ند و خطوط

شبکهبندی و ...در این قسمت امکانپذیر است.
.12

تهیه اسکرین شات از نمودار قیمتی

.13

انتشار تحلیل

نحوه ذخیره تحلیل در تر یدینگ ویو ()Save Chart
برای ذخیره تحل یل در تر یدی نگ ویو کافی اسوووت روی آیکون  Unnamedاز منوی باال
کلیک کنید تا پنجرهای مطاب

شکل ز یر برای شما نمایان شود همانطور که م شاهده

میکنید چارت شووما بصووورت خودکار هر  10دقیقه یکبار ذخیره میشووود .با کلیک روی
گز ینه  Save Nowیا اسوووتفاده از کلید میانبر  Ctrl + Sمیتوانید تحلیل خود را ذخیره
کنید همچنین با استفاده از گز ینه  Renameامکان تغییر نام فایل نیز وجود دارد.

Parssaham.com

پارسسهام :مرجع آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

22

اگر قصوود ذخیره تحلیل دیگری را دارید باید روی گزینه  New Chart Layoutکلیک کنید البته
برای اکانت های رای گا

ام کا

ذخیر فقط  1چار

وجود دارد! همچنین از قسووومت Load

 Chart Layoutمیتوانید نسبت به بارگذاری تحلیلهای ذخیره شده خود اقدام بفرمایید.

مقایسه چند نمودار
برای مقایسه دو یا چند نمودار در سایت تریدینگ ویو کافی است مطاب

شکل زیر از ابزارهای

منوی باالیی روی گزینه  Compareکلیک کنید سووپس در کادر جسووتجو ،نام نماد مدنظرتان را
سرچ و روی آن کلیک کنید.
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برای مثال در شوکل زیر نمودار قیمت بیت کوین و اتریوم بر حسوت تتر ،در یک چارت ترسویم
شووده اسووت .دقت بفرمایید برای مقایستته دقیقتر دو نمودار بهتر استتت از حالت لگاریتمی
ا ستفاد کنید همچنین ُپر وا ضح ا ست که این ویژگی صرفا امکان ر سم چند نمودار قیمتی در
یک چارت را فراهم میآورد و با بحث ترسیم نمودار نسبتی ( )Ratio Chartمتفاو

است! اگر

تمایل دارید نمودار دیگری اضووافه کنید کافی اسووت دوباره روی گزینه  Compareکلیک و نماد
مدنظرتان را جستجو بفرمایید.

اضافه کردن اندیکاتور و استراتژی به نمودار
برای اضافه کردن اندیکاتور به نمودار از منوی باال روی گزینه  indicatorsکلیک بفرمایید مطاب
شکل زیر صفحهای برای شما نمایان می شود که لی ست کاملی از اندیکاتورها و ا ستراتژیها را
نشوووان مید هد با جسوووتجوی ا ندی کاتور مدنظر تان در کادر  searchو کل یک روی آن ،این
اندیکاتور به نمودار اضافه میشود.
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شوووکل زیر اندیکاتور  RSIو مووی نگ اور یج ( )Moving Averageبه نمودار

بیت کوین اضافه شده است.
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تنظیمات اندیکاتورها
هر اندیکاتوری تنظیمات خاص خودش را دارد! البته تنظیمات بهینه بصووورت پیشفرض لحاظ
میشوووود اما گاهی اوقات معاملهگران نیاز به تغییر این تنظیمات دارند برای تغییر تنظیمات
اندیکاتور کافی ا ست روی اندیکاتور موردنظر در چارت قیمتی را ستکلیک و گزینه  Settingsرا
انتخاب کنید برای مثال در شوووکل زیر صوووفحه مربوط به تنظیمات اندیکاتور مووینگ اور یج را
مشاهده میکنید.

اسکریپت آماده تشخیص خودکار الگوهای کندل استیک
نکته جالب در این ق سمت ،ا سکریپت آماده الگوهای کندل ا ستیک ا ست که با ا ستفاده از آن
میتوانید نسبت به تشخیص خودکار الگوهای  Candlestickاقدام کنید.
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برای م ثال با کل یک روی ع بارت  ،Hanging Man – Bearishت مامی ک ندل های مرد به دار
آویخته روی نمودار الیت کوین را مشووواهده میکن ید و از آن جایی که این الگو جزء الگوهای
برگ شتی نزولی ا ست با رنگ قرمز م شخص شده ا ست .ناگفته نماند که این ا سکریپتهای
آماده از ت شخیص  100در صدی و در ست برخوردار نی ستند و شخ صا باید برر سی الزم را انجام
دهید.
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ابزارهای تحلیل تکنیکال در تردینگ ویو
شکل زیر در صفحه نمودار یک نماد ،ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد

مطاب

کاربرد هر کدام بطور خالصه در شکل زیر بیان شده است.
 :Cursors .1تغییر نشانگر ماوس
 :Trend line Tools .2ابزارهای خط روند
 :Gann and Fibonacci Tools .3ابزارهای فیبوناچی ،گن و چنگال اندروز
 :Geometric Shapes .4ترسیم انواع اشکال هندسی
 :Annotation Tools .5ابزارهای حاشیهنویسی و اطالعرسانی
 :Patterns .6الگوهای قیمتی (الگوهای کالسیک و امواج الیوت)
 :Prediction and Measurement Tools .7ابزارهووای پیشبینی و انوودازه گیری (مثال
محاسبه نسبت ریسک به ریوارد)
 :Icons .8آیکونهای مختلف
 :Measure .9خط کش
.10

 :Zoom inزوم کردن روی نمودار
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