
 تیکامل سا یراهنما
+ دانلود و  ویو نگیدیتر 

 TradingView نصب
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 مقدمه
بازارهای مالی مختلف های تحلیل یکی از پلتفرم (TradingView) ویو نگیدیتر  تکنیکال در 

که هم بصووورت  استتت و...های جهانی رس، بوFutures ،CFDفارکس، ارزهای دیجیتال، مثل 
شن موبایل )اندروید و  ستر وب( و هم IOSاپلیکی شانی بر ب  comTradingView. اینترنتی به ن

 انواع سهام قیمت توانیدمیبراحتی به سایت تریدینگ ویو  در دسترس است. شما با مراجعه
شرکت اپل یا گوگل در سهام  رزها مثل ، رمزایورو –مثل دالر  ، جفت ارزهاNasdaq بورس مثل 

س نیویورک، قیمت های جهانی مثل شاخص بورو اتریوم، شاخص بورس (Bitcoin) بیت کوین
ای رصوود کنید و در صووورت نیاز را بصووورت آنالین و لحظهجهانی فلزات مثل طال و مس و... 

  ه تحلیل تکنیکال اقدام بفرمایید.نسبت ب

، ابزارهای حمایت و مقاومت خطوطمثل خط روند،  تحلیل تکنیکالتمامی ابزارهای الزم برای 
ها، الگوهای قیمتی مثل الگوهای هارمونیک و کالستتیک، امواا الیو  ، کانالGann، فیبوناچی

باعث سووهولت  (User-Friendly) آن کاربرپسووند محیط .حلیلی وجود دارددر این پلتفرم تو... 
ستفاده ازدر  شده و بر محبوبیت برای تحلیل این ابزارها حتی ا ستگران آماتور  به  آن افزوده ا

در ادامه با کنند. میلیون تریدر در سراسر جهان از امکانات آن استفاده می 30طوری که بیش از 
در این مقاله  بصتتور  رایگا  راتریدینگ ویو  کار باآموزش همراه باشووید تا  پارس سووهام

 !یاد بگیریدنچه باید بدانید را آو تمام  خدمت شما ارائه کنیمموزشی آ

 نرم افزارهای تحلیل تکنیکال
افزارهای تحلیل تکنیکال صووحبت کردیم مزایا و در مقاالت قبلی بصووورت مفصوول پیرامون نرم

صورت جدمعایب هر کدام  ستان عزیز با توجه به نیازتان اقدام  شرح دادیماگانه را ب شما دو تا 
صببه  شده  مفید تریدرکنید. برای مثال گفتیم که  مربوطهافزار نرم دانلود و ن سی  سخه فار )ن

سهام  و  دانلود مفید تریدربا شما ! در واقع نداردمتاتریدر( نیاز به تهیه و ورود اطالعات قیمتی 
صب آن،  صورت ن سهاملحظهب شرکت ای و آنالین به نمودار  سی تمام  ستر های بورس تهران د

شت اما داینامیک تر  ولی  !دارند قیمتی دیتایتهیه و ورود  یدر و ادونس گت نیاز بهخواهید دا
موا به جان بخرند! برای مثال "گران زحمت تهیه دیتا را ها باعث شووده تا معاملهبرخی ویژگی

گران مکتب رابرت ماینر باعث شده تا معامله "داینامیک تریدرشماری حرفه ای امواا الیو  در 
 دهند. ترجیحبه متاتریدر افزار را این نرماستفاده از  ،در امواج الیوت

https://www.tradingview.com/
https://parssaham.com/technical-analysis-starter-guide/
https://parssaham.com/technical-analysis-starter-guide/
https://parssaham.com/support-and-resistance-basics/
https://parssaham.com/support-and-resistance-basics/
https://parssaham.com/
https://parssaham.com/mofidtrader/
https://parssaham.com/mofidtrader/
https://parssaham.com/dynamictrader/
https://parssaham.com/dynamictrader/
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و تحلیل  نمودار سووهام های آنالین برای مشوواهدهدهند از پلتفرمترجیح میگران برخی معامله
 رهاورد نوین مفید )ایزی چارت( یا ایزی تریدرهای زیادی مثل تفاده کنند سووایتتکنیکال اسوو

صورت آنالین و رایگان در اختیار معا سایت تریدینگ  .دهندگران قرار میملهخدمات مذکور را ب
برای مشتتتاهد  و تحلیل تکنیکال نمودارهای مختلف  های معروف جهانیویو یکی از ستتتایت

 است.

 پلتفرم تحلیل تکنیکال تریدینگ ویو
TradingView  گران فعال یا معامله مثل بیت کوین و اتریوم ارزهای دیجیتال رهایتریدبرای

گران فعال در بورس تهران شوواید ابزارهای مهم و کاربردی اسووت اما معاملهیکی از  فارکسدر 
در ستتایت  نمادهای بورس تهرا  و از آنجایی که کمتر با این پلتفرم آشوونایی داشووته باشووند

چرا باید ادامه این مقاله را مطالعه شود که این پرسش مطرح می موجود نیست! تریدینگ ویو
  دلیل! 2به  کنید!؟

کامال معتبروجود  .1 تای  با دی بازار :نمودارهای دقیق  عال در  یدرهای ف المللی های بینتر
تواننود از نمودارهوای دقی  می و... Cryptocurrency ،Forex ،CFD ،Futures مثول

باز هم  دکنیمیدر بازار بورس ایرا  معامله  فقطشما تریدینگ ویو استفاده کنند. اما اگر 
 سوووهام بر قیمتثال قطعا قیمت جهانی مس برای م دیدار های جهانی نیاز به قیمت
ست! ايران مس صنایع یملشرکت  ستقیم تاثیرگذار ا صورت کامال م احتماال  )فملی( ب

ست که این قیمت شما این ا ها در پلتفرهای تحلیلی داخلی )مثل رهاورد سوال فعلی 
ح  با شماست!  ود است،موجنیز افزارهای تحلیل تکنیکال مثل مفید تریدر نوین( یا نرم

 رویم!به همین خاطر سراغ دلیل دوم می
اگر شووما نحوه : ایرانی های تحلیل تکنیکالتردینگ ویو توستتط پلتفرم APIاستتتفاد  از  .2

را به خوبی یاد بگیرید هنگام  TradingViewاسوووتفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در 
دقیقا مشابه  چرا که تر خواهید بودمسلطهای تحلیلی داخلی نیز سایتاکثر استفاده از 

 هستند! دینگ ویویبا تر 

 ویو نگیدیمشابه تر  هایتیسا
شده نویسان قرار داده در اختیار تمامی برنامه APIبصورت تریدینگ ویو پلتفرم تحلیل تکنیکال 

براحتی  API این گیری ازو بهرهنویسوووی دانش برنامه با اسوووتفاده ازصوووورت که اسوووت بدین
پلتفرم تریدینگ  توسووطنمودار هر سووهام دلخواه را  ،با بارگذاری دیتای بورس تهرانتوانید می
مفید، رهاورد نوین مثل )  ایرانیتحلیل تکنیکال آنالین های اکثر پلتفرم تقریباکنید.  ترسوویمویو 

https://parssaham.com/easytrader-mofid/
https://parssaham.com/easytrader-mofid/
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ظاهری  بنابراین کنندبورس تهرا  استتتفاد  می نمادهایجهت نمایش نمودار  APIاین از  و...(
 دارند!( TradingView)کامال مشابه سایت تریدینگ ویو 

 ایزی  و گزینه شویدمیایزی تریدر  واردبرای مثال وقتی  :تریدینگ ویو در کارگزاری مفید
سهام  کنیدمیرا انتخاب چارت  شکل زیر نمودار  شان داده میمطاب   شود که عبارت ن

Chart by TradingView  کنیدمیرا در گوشه سمت چپ تصویر به وضوح مشاهده! 
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تریدینگ ویو جهت  APIنیز از  نیرهاورد نوهمچنین مطاب  شوووکل زیر سوووایت رهاورد نوین: 
 کند.نمایش چارت سهام استفاده می
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نیز جهت نمایش  بورس تهرانحتی قسمت نمودار در سایت : TSETMCنمودار سهام در سایت 
 کند.استفاده می  TradingViewپلتفرم تحلیلی APIهای بورس تهران از چارت سهام شرکت

 

 نحوه دسترسی
)ویندوز، افزار دسکتاپ ( و نرمIOSو  Androidتریدینگ ویو بصورت سایت، اپلیکیشن موبایل )

ست فرقی نمی سترس ا ستفاده مک و لینوکس( در د شما از کدام پلتفرم ا امکانات  کنیدمیکند 
، هر تغییری در اکانت شما، ین در صورت ایجاد یک حساب کاربریهمگی یکسان است! همچن

افزار تریدینگ ویو کامال با ود در واقع سایت، اپلیکیشن و نرمشدر تمامی این بسترها لحاظ می
  TradingViewاند. در ادامه به بررسووی دانلود و نصووب اپلیکیشوونسووازی شوودهیکدیگر همگام

 خواهیم پرداخت سپس امکانات سایت تریدینگ ویو را بصورت کامل آموزش خواهیم داد.
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 ویو نگیدیتر سایت 
ستفاده  سادهمیاگر از لپ تاپ یا کامپیوتر ا سی، وبترین رکنید  ستر ست! اه د سایت اینترنتی ا
را در مرورگر خود  comTradingView.کافی اسووت آدرس جهت ورود به سووایت تریدینگ ویو 

 ای مطاب  شکل زیر برای شما نمایان شود.وارد کنید تا صفحه

 

 ویو نگیدیتر اپلیکیشن دانلود 
( را دارید به شوما Androidویو با موبایل خود )سویسوتم عامل اگر قصود اسوتفاده از تریدینگ 

صیه می صب تریدینگ  کنیمتو سبت به دانلود و ن ستقیم ن صورت م از لینک زیر )گوگل پلی( ب
 ویو اقدام بفرمایید.

 دانلود اپلیکیشن تریدینگ ویو

https://www.tradingview.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tradingview.tradingviewapp&hl=fa&gl=US
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کلیک کنید تا فرآیند نصب آغاز شود منتظر بمانید تا نصب  installمطاب  شکل زیر روی گزینه 
 اپلیکیشن کامل شود.
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 خواهید شد.روی آیکون مربوطه، وارد اپلیکیشن  بعد از اتمام نصب و با کلیک
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کند جهت دانلود و نصووب اپلیکیشوون ( اسووتفاده میIOSپد )سوویسووتم عامل اگر از آیفون یا آی
TradingView استور( مراجعه فرمایید.توانید به لینک زیر )اپمی 

 IOSسیستم عامل  — TradingView دانلود اپلیکیشن 

 TradingViewیت سا امکانات
 با دیتاهای معتبر جهانی دسترسی به نمودارهای مختلف .1
 ابزارهای کامل تحلیل تکنیکال .2
شتراکامکان گران: شبکه اجتماعی معامله .3 شاهده تحلیل گذاری تحلیل وبه ا  تکنیکال م

 گرانسایر معامله
 بصورت عمومی و خصوصی گرانمعاملهامکان گفتمان و چت با سایر  .4
 (اندیکاتورهای شخصی) Pine Scriptتوسط زبان برنامه نویسی  کدنویسی امکان .5
 استراتژی معامالتی از گرفتن تستامکان بک .6
 (Screenerویو و استفاده از فیلترهای آماده ) نویسی در تریدینگ امکان فیلتر .7
 در نمودار( خاص یاطالع از وضعیت)سیستم هشدار برای  Alertایجاد  قابلیت .8
اتصووال بروکرها به امکان بصووورت مسووتقیم در تریدینگ ویو ) (Trade) معامله قابلیت .9

 این پلتفرم(
 اطالع از اخبار و اطالعات بنیادی سهام .10

برای دسترسی و  کندتریدینگ ویو از زبا  فارسی پشتیبانی نمیمدنظر داشته باشید که نکته: 
ساب کاربری آن امکانات از به برخی  شید! و هزینه PROباید ح شته با صورت ماهانه دا ای را ب

ای بین حسووواب کاربری رایگان و اکانت پولی تریدینگ ویو در ادامه مقایسوووه .پرداخت کنید
 خواهیم داشت.

  ویو نگیدیتر  یتفاوت اکانت ها
 Premiumو  Pro ،Pro Plus(، Freeنوع حسوواب در تریدینگ ویو داریم: حسوواب رایگان ) 4

سه اکانت پ)پرمیوم( ساالنه این  شاهده . قیمت  شکل زیر م کمترین قیمت  کنیدمیولی را در 
پرداخت میلیون تومان  5تقریبا  اسوووت بنابراین برای خرید اکانت تریدینگ ویو باید دالر 155
 (!تومانی 28های واسط و دالر )با احتساب کارمزد شرکت !کنید

https://apps.apple.com/us/app/tradingview-trading-community-charts-and-quotes/id1205990992
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/ نوووع اکووانووت  یژگوویووو
 ویو نگیدیتر 

 Pro Pro + Premium رایگان

 دارد دارد دارد ندارد تایم فریم دلخواه
 1باالتر از  های قابل دسترسیفریمتایم

 دقیقه
تمام 

 هافریمتایم
تمام 

 هافریمتایم
تمام 

 هافریمتایم
تعوداد انودیکواتور روی هر 

 نمودار
3 5 10 25 

تعووداد نمودارهووای قووابوول 
 سازیذخیره

 بینهایت 10 5 1

 Pineامکان کدنویسوووی با 
Script 

 دارد دارد دارد دارد

کان گرفتن از   Backtestام
 استراتژی معامالتی

 دارد دارد دارد دارد

 400 100 20 1 تعداد هشدار فعال
 دارد دارد دارد ندارد خروجی گرفتن از دیتا

 1> 1> 1> ثانیه 1هر  روز رسانی دیتاهابه
 20000 10000 10000 5000 تعداد کندل تاریخچه قیمتی

به اشوووتراک کان  گذاری ام
 تحلیل

 دارد دارد دارد دارد

کان  له مسوووتقیم ام عام م
 دلخواهتوسط بروکر 

 دارد دارد دارد دارد

 ندارد ندارد ندارد دارد نمایش تبلیغات
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 ایجاد حساب کاربری رایگان در تریدینگ ویو
ست روی  صفحه نخ ست در همان  ساب کاربری رایگان در تریدینگ ویو کافی ا برای ایجاد ح

 مربوط بهکلیک کنید سپس در صفحه بعد کمی اسکرول کنید تا گزینه  Start Free Trailگزینه 
 کلیک کنید. Try Free Basicحساب کاربری رایگان به شما نشان داده شود سپس روی گزینه 

 
شما نمایان میای مطابصفحه شکل زیر برای  نام خود را توانید ثبتروش می 7شود که به   

و  دی، لینکدین، اپل آیمیلجیمیل، یاهوانجام دهید! با اسووتفاده از اکانت فیسووبوک، توییتر، 
 کنیم.امکان ثبت نام وجود دارد ما گزینه ایمیل را انتخاب می نهایتا آدرس ایمیل،
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، آدرس (Usernameنام کاربری )در این قسمت 
دلخواه  (Password) و رمز عبور (Email) ایمیل

 Createو روی گزینه خود را وارد کنید 
Account  کلیک کنید، لینک تاییدی به آدرس

با مراجعه به ایمیل  .شودایمیل شما ارسال می
خود و کلیک روی لینک مربوطه، ایمیل خود را 

 فعال شود.کنید تا اکانت شما  تایید

 
 

 

 

 

 

 ورود به سایت تریدینگ ویو
سایت تریدینگ ویو ابتدا  برای ورود به 

سایت  شوید  TradingView.comوارد 
شکل زیر از منوی باالیی  سپس مطاب  

و در روی آیکون "حساب کاربری" کلیک 
 کلیک کنید. Sign inروی عبارت  ادامه

در صووفحه بعد با اسووتفاده از یوزرنیم و 
توانید وارد پنل حتی میپسوورد خود برا

شوید شکل زیر نمایی از پنل تان کاربری
نگ ویو کاربری  یدی نات آن را تر کا و ام
 دهد.نشان می
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 مشاهده نمودار
سایت تریدینگ ویو و آموزش ابزارهای  شاهده نمودارها در  صلی یعنی م سمت ا سراغ ق حال 

صلی گزینه  ی درابتدا از منوی باالی واهیم رفت.تلف برای تحلیل تکنیکال خمخ  Chartصفحه ا
 قیمتفرض نمودار بصورت پیششود که میای مطاب  شکل زیر نمایان صفحهرا انتخاب کنید 
شرکت  شان می Appleسهام  شما ن شلوغی به نظر میرا به  صفحه  سد و دهد. در نگاه اول  ر

با ما در ادامه همراه باشووید تا تمام نکات الزم را بصووورت مختصوور و مفید  البته کمی ترسووناک!
 خدمت شما آموزش دهیم.
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قبل از اینکه ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال را بررسوووی کنیم امکانات مختلف موجود در پنل 

نمودار یک سووهام را جسووتجو کنید در صووفحه  وقتی با یکدیگر بررسووی خواهیم کرد.کاربری را 
قسوومت مجزا وجود دارد: قسوومت اول مربوط به امکانات  3چارت مربوطه مطاب  شووکل زیر 

ست که با کلیک روی هر کدام از آنها ایویژه شان  ا شما ن سوم برای  اطالعاتی در کادر دوم و 
و  2نگ لیسووت شووما در کادر ، واچی1شووود بطور مثال با کلیک روی گزینه اول از کادر داده می
و درآمد  EPSای، اطالعات مربوط به ، حوزه فعالیت، قیمت لحظهشوووامل نام نماداطالعات 

های مختلف )هفتگی، فریمهای فعال در بورس(، بازدهی نماد در تایمشرکت )برای سهام شرکت
 شود.داده میبه شما نشان  3در کادر ماهانه، شش ماهه، ساالنه(، قدرت خرید و فروش و... 
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 TradingViewامکانات ویژه 
که هر کدام از آنها مطاب   کنیدمیآیکون در سمت راست نمودار مشاهده  16مطاب  شکل زیر، 

 دهد.لیست زیر امکانات خاصی را در اختیار شما قرار می
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1. Whatchlist and Details :واچینگ لیست و اطالعات کلی هر نماد 
2. Alertsهشدارهای فعال شما : 
3. News :اخبارهای مرتبط با نماد 
4. Data Window : نمودار شوووامل قیمت  کندلاطالعات آخرینClose ،Open ،High  و

Low 
5. Hotlistsبیشترین درصد تغییر، بیشترین حجم و... در نمادهایی با شامل  !: لیست داغ

 )نزدک، بورس آمریکا و...( بازارهای مختلف
6. Calendar : بیشترین کاربرد را در تقویم اقتصادی؛Forex .دارد 
7. My Ideas :تحلیل تکنیکال شما شامل آموزشتوسط های منتشر شده لیستی از ایده ،

 و...
8. Public Chatدرج های مختلف ها و تحلیلعمومی شما که در پست : گفتگوها و نظرات

 اید.کرده
9. Private Chatگرانمعاملههای خصوصی شما با سایر : چت 

10. Ideas Stream :شاهده تمام ایده شده م شر  سط های منت گران سایر معاملهتو
صی،براحتی می شامل آموزش، تحلیل تکنیکال و...  هاایده توانید با فالو کردن افراد خا

 دنبال و در این قسمت مشاهده کنید. ها راآنی هاو تحلیل
11. Streamsهای : مشاهده تحلیلLive  ؛ چیزی شبیه همان گرانمعاملهسایرLive 

توانند تحلیل خود روی هر نماد را بصووورت زنده منتشوور می گرانمعاملهدر اینسووتاگرام! 
 کنند.

12. Notifications :ست! در و شن خودمان ا سی روی ایده همان نوتیفیکی اقع اگر ک
گری به شووما پیام شووما کامنت یا الیکی بگذارد یا شووخصووی شووما را فالو کند! یا معامله

 رسانی خواهد شد.بدهد و... از این قسمت به شما اطالع
13. Order Panelپنل معامالت : 
14. DOM: عم  بازار (Depth of Market) 
15. Object Tree : روی نمودار بصووورت یک لیسووت در این  های فعالآبجکتتمام

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

16. Help Center!اگر نیاز به کمک دارید اینجا کلیک کنید : 

https://parssaham.com/candle/
https://parssaham.com/candle/


 20                                 و تحلیل تکنیکال مرجع آموزش بورس :سهامپارس
 

Parssaham.com 

 در تریدینگ ویو تنظیمات نمودار
سمت باالیی نمودار، گزینه ست برای مثال هایی وجود در ق دارد که مربوط به تنظیمات نمودار ا

مایش نمودار، براحتی می تایم فریم دلخواه، نوع ن ید  مایش توان مات نوع ن کاتور و تنظی ندی ا
توضووویح را تغییر دهید. در ادامه کاربرد هر قسووومت را با توجه به شوووکل زیر  چارتظاهری 

 خواهیم داد.

 
توانید نسووبت به تغییر آن و بارگذاری نمودار جدید اقدام با کلیک روی آن می نام نماد: .1

 بفرمایید.
اند های قابل دسترسی در اکانت رایگان در عبارتفریمتایم: دلخواه Timeframeانتخاب  .2

ساعتی ) 45و  30، 15، 5، 3، 1ای )از: دقیقه تایم ساعته( به همراه  4و  3، 2، 1دقیقه(، 
 فریم روزانه، هفتگی و ماهانه

( و شووومعی یا همان کندل barsای )(، میلهlineنمودارهای خطی ) :انتخاب نوع نمودار .3
نمودارهای ( بیشوووترین کاربرد را در تحلیل تکنیکال دارند که Candlestickاسوووتیک )

صور  پیش سایت تریدینگ ویو ست فرضب شد  ا ستیک تنظیم  شما  روی کندل ا اما 
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ید بیش از می ثل  10توان  ،Hollow Candle ،Area ،Baselineنوع نمودار مختلف م
kagi ،Range، Heikin Ashi ،Renki ،Line Break  وPoint & Figure .را انتخاب کنید 

 مقایسه چند نمودار با یکدیگر .4
 اضافه کردن اندیکاتور به نمودار .5
 وضعیت درآمدشامل  شرکت بنیادی پارامترهایدر این قسمت اندیکاتور تحلیل مالی:  .6

(Income)مه نا قدینگی(Balance Sheet) ، تراز یا  ن های  (Cash Flow) ، جر مار و آ
 Financials ابزارهایوجود دارد. مدنظر داشووته باشووید که  شتترکت بصتتور  اندیکاتور

 دهد!را پوشش نمینمادهای رمزارزها مثل بیت کوین 
های خود اندیکاتور خاص برای تحلیلذخیره قالب اندیکاتورها: اگر همیشوووه از چند  .7

فاده می به عنوان یک کنید براحتی میاسوووت را ذخیره کنید و در آن Templateتوانید 
 جدیدتمامی آن اندیکاتورها را روی نمودار  ،خود صووورفا با یک کلیکبعدی های تحلیل

 لحاظ کنید.
 ( روی نمادAlertsایجاد یک هشدار ) .8
9. Bars Replay :این گزینه  کندل تاریخچه قیمت بصووورت یک فیلم! مشوواهده کندل به

 های معامالتی کاربرد موثری دارد.برای توسعه و تست استراتژی
 در تریدینگ ویو ذخیره تحلیل .10
ندل .11 نگ ک ثل ر ظاهری نمودار م مات  بکتغییر تنظی نگ  ند و خطوط ها، ر گرا

 .پذیر استبندی و... در این قسمت امکانشبکه
 نمودار قیمتیتهیه اسکرین شات از  .12
 انتشار تحلیل .13

 (Save Chart) ویو نگیدیدر تر  لیتحل رهینحوه ذخ
باال  یاز منو Unnamed کونیآ یاسوووت رو یکاف ویو نگیدیدر تر  لیتحل رهیذخ یبرا
شکل ز  یاتا پنجره دیکن کیکل شاهده شود همان انیشما نما یبرا ریمطاب   طور که م
 یرو کی. با کلشووودیم رهیذخ کباری قهیدق 10چارت شووما بصووورت خودکار هر  دیکنیم
 رهیخود را ذخ لیتحل دیتوانیم Ctrl + S انبریم دیاسوووتفاده از کل ای Save Now نهیگز 
 وجود دارد. زین لینام فا رییامکان تغ Rename نهیبا استفاده از گز  نیهمچن دیکن
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البته  کلیک کنید New Chart Layoutاگر قصوود ذخیره تحلیل دیگری را دارید باید روی گزینه 

 Loadاز قسووومت همچنین  وجود دارد! چار  1های رایگا  امکا  ذخیر  فقط برای اکانت
Chart Layout اقدام بفرمایید.خود ذخیره شده های توانید نسبت به بارگذاری تحلیلمی 

 نمودار چندمقایسه 
از ابزارهای مطاب  شکل زیر کافی است در سایت تریدینگ ویو نمودار  یا چند برای مقایسه دو
کلیک کنید سووپس در کادر جسووتجو، نام نماد مدنظرتان را  Compareگزینه  رویمنوی باالیی 

 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 
تر دو نمودار بهتر استتت از حالت لگاریتمی مقایستته دقیقشووده اسووت. دقت بفرمایید برای 

ستفاد  کنید ست کههمچنین  ا ضح ا سم چند نمودار قیمتی در  ُپر وا صرفا امکان ر این ویژگی 
اگر  ( متفاو  است!Ratio Chartبحث ترسیم نمودار نسبتی )آورد و با مییک چارت را فراهم 

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

 

 به نمودار و استراتژی اضافه کردن اندیکاتور
مطاب   کلیک بفرمایید indicatorsبرای اضافه کردن اندیکاتور به نمودار از منوی باال روی گزینه 

شما نمایان میشکل زیر صفحه ستراتژیای برای  ها را شود که لیست کاملی از اندیکاتورها و ا
کادر دهد نشوووان می کاتور مدنظرتان در  ندی یک روی آن، این  searchبا جسوووتجوی ا و کل

 .شودتور به نمودار اضافه میاندیکا
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( به نمودار Moving Average) جیاور  نگیمووو  RSIاندیکاتور  مطاب  شوووکل زیر برای مثال

 بیت کوین اضافه شده است.
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 تنظیمات اندیکاتورها
فرض لحاظ تنظیمات خاص خودش را دارد! البته تنظیمات بهینه بصووورت پیشهر اندیکاتوری 

د برای تغییر تنظیمات نیاز به تغییر این تنظیمات دارن گرانمعاملهشوووود اما گاهی اوقات می
ست اندیکاتور ست روی اندیکاتور موردنظر در چارت قیمتی را را  Settingsو گزینه  کلیککافی ا

را  جیاور  نگیمووشوووکل زیر صوووفحه مربوط به تنظیمات اندیکاتور در  انتخاب کنید برای مثال
 .کنیدمیمشاهده 

 

 آماده تشخیص خودکار الگوهای کندل استیک تاسکریپ
ستفاده از آن  ست که با ا ستیک ا سکریپت آماده الگوهای کندل ا سمت، ا نکته جالب در این ق

 اقدام کنید. Candlestickتوانید نسبت به تشخیص خودکار الگوهای می



 26                                 و تحلیل تکنیکال مرجع آموزش بورس :سهامپارس
 

Parssaham.com 

 
بارت  یک روی ع با کل ثال  ندل، تHanging Man – Bearishبرای م به دار های مرد مامی ک

الگو جزء الگوهای  و از آنجایی که این کنیدمیآویخته روی نمودار الیت کوین را مشووواهده 
ست. شده ا شخص  ست با رنگ قرمز م شتی نزولی ا سکریپت برگ های ناگفته نماند که این ا

درصدی و درست برخوردار نیستند و شخصا باید بررسی الزم را انجام  100آماده از تشخیص 
 دهید.

 



 27                                 و تحلیل تکنیکال مرجع آموزش بورس :سهامپارس
 

Parssaham.com 

 رهای تحلیل تکنیکال در تردینگ ویوابزا
شکل زیرمطا صفحه نمودار یک نماد ب   ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد  ،در 

 ان شده است.کاربرد هر کدام بطور خالصه در شکل زیر بی

1. Cursors :تغییر نشانگر ماوس 
2. oolsTTrend line  : خط روندابزارهای 
3. Gann and Fibonacci Tools :ابزارهای فیبوناچی، گن و چنگال اندروز 
4. Geometric Shapes :ترسیم انواع اشکال هندسی 
5. Annotation Tools :رسانینویسی و اطالعابزارهای حاشیه 
6. Patterns :)الگوهای قیمتی )الگوهای کالسیک و امواج الیوت 
7. Prediction and Measurement Tools :گیری )مثال و انوودازه بینیابزارهووای پیش

 محاسبه نسبت ریسک به ریوارد(
8. Icons :های مختلفآیکون 
9. Measure :خط کش 

10. Zoom in :زوم کردن روی نمودار 

 

https://parssaham.com/trendline/
https://parssaham.com/trendline/
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