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 متاتریدر چیست؟

سهام را     (Metatrader) متاتریدر شد که تریدر های فارکس و بازار  یک نرم افزار تجاری می با

سرمایه گذاری وصل می کنند . معامله گران تحت این نرم افزار می توانند قیمت     به بازار های 

سط زم را انجام دهند و معامله کنند. متاتریدر توها و روند آنها را مشاهده کرده و تحلیل های ال

ایجاد شد. محبوبیت آن بیشتر به این دلیل بود که تریدر    2005در سال   MetaQuats شرکت 

ها می توانستتتند بر روی آن کد های دلاواه دود را نوشتتته و ربای تریدر دود را ننتت  کنند تا  

 .ربای برایشان معامله کند

 5و  4ای دیگر آن ارائه شد و در حال حاضر از دو نساه متاتریدر     نیز نساه ه  2016در سال  

شود. متاتریدر نساه      شته و فقط گزینه هایی به   4تفاوی چندانی با نساه   5پشتیبانی می  ندا

دواهیم پردادت. زیرا اگر کستتی  4منو اضتتافه شتتده استتت. به این دلیل ما به آموزش نستتاه  

برایش آستتان دواهد بود. برای ورود به  5ردن با ورژن را بلد باشتتد ک کار ک 4متاتریدر نستتاه 

شرکت ها در دادل کابین شانی      بروکر های ایرانیان بازار فارکس باید در ثبت نام کنید. این 

 .اند داده قرار را …و  4جمله متاتریدر  مشتریان لینک دانلود پلتفرم های معامالتی از

در این قستتمت ستترفنتتل های آموزش متاتریدر رابیان کرده ایم. ما فرر را بر این نهاده ایم  

صفر آموزش ببینید. پس از ابتدای           ست از  شته و قرار ا شنایی با متاتریدر ندا شما هیچ آ که 

 .ارد جزئیای شده ایمکار یعنی دانلود و نن  آن شروع کرده و در ادامه درس ها و

 .با آموزش صفر تا صد متاتریدر با ما همراه باشید

  

https://itsca-brokers.com/forex/brokers-for-iranian/
https://itsca-brokers.com/forex/brokers-for-iranian/
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 سرفنل های آموزش متاتریدر

 

 دانلود و نن  متاتریدر

 متاتریدر Market Watch آموزش پنجره

 نحوه سفارش گذاری در فارکس

 متاتریدر File ش منویآموز

 در متاتریدر View و Insert آموزش منو های

 آموزش نن  اندیکاتور در متاتریدر

 متاتریدر Charts آموزش منوی

 در متاتریدر Toolbar وHelp ک  Window آموزش منو های

 آموزش قرار دادن حد ضرر متحرک در متاتریدر

 آموزش بک تست در متاتریدر و تریدینگ ویو

  

https://itsca-brokers.com/forex/install-metatrader/
https://itsca-brokers.com/forex/metatrader-market-watch-window/
https://itsca-brokers.com/forex/order-in-forex/
https://itsca-brokers.com/forex/metatrader-file-menu/
https://itsca-brokers.com/forex/metatrader-menus/
https://itsca-brokers.com/forex/install-indicator/
https://itsca-brokers.com/forex/charts-menu/
https://itsca-brokers.com/forex/window-help-toolbar-menu/
https://itsca-brokers.com/forex/trailing-stop/
https://itsca-brokers.com/forex/backtest-in-forex/
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 4ورود به متاتریدر 

بتدا باید در بروکر مورد نظر دود ثبت نام کرده و برای دود یک        برای استتتتفاده از متاتریدر ا    

بروکر  حستتتتاا معتامالتی ایجتاد کنیتد. چون اکنر ایرانیتان برای معتاملته در بتازار فتارکس از        

این بروکر استفاده دواهیم  استفاده می کنند ک ما هم برای آموزش از حساا و متاتریدر    آلپاری

 کرد. البته اصل کار یکی بوده و منو ها و دیگر گزینه ها مشترک هستند. 

در بروکر فارکس می توانید انواع حستتتتاا های آن بروکر را ایجاد کنید. ولی در حالت کلی در         

 انیزم بازار فارکس دو نوع حساا با عنوان حساا واقعی و حساا مجازی و یا همان دمو داریم. 

تی ایجاد کردیدک یک شتتماره حستتاا و یک کلمه عبور و معامال حستتاا دود برای بروکر یک در که

 .نیز نوع سرور برایتان نمایش داده دواهد شد

 

 

 

 

https://alpariforex.org/fa/
https://alpariforex.org/fa/
https://alpariforex.org/fa/
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حال روی آن    .ننتتتت  کنید  را دانلود کرده و 4از کابین بروکر دود پلتفرم معامالتی متاتریدر      

ست پایین ک          سمت را شود. در این لحظه از گوشه  صفحه آن باز  و یا عدم  Error کلیک کنید تا 

نال و   شاهده  …ات ساا  به شما  هنوز چون. کرد دواهید م صل  دود ح شده  و  برای اگر. اید ن

 و کاربری نام صفحه  ابتدا همان در تانبرای شاید  کنید می نن   را متاتریدر که است  بار اولین

 راست  سمت  باال گوشه  از صوری  این غیر در. شوید  وصل  مستقیم  شما  و بیاورد را عبور کلمه

 .گزینه فایل و ورود به حساا معامالتی را کلیک کنید روی

https://itsca-brokers.com/forex/install-metatrader/
https://itsca-brokers.com/forex/install-metatrader/
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شی      شته با شکل باال اطالعاتی که از بروکر دریافت کرده اید را وارد کنید. فقط دقت دا د در در 

صحیح انتااا کنید. اگر          شاص کرده  سرور دود را که بروکر برایتان م سرور باید نوع  سمت  ق

 .در هر کدام از این سه گزینه دچار اشتباه شوید به متاتریدر وصل ناواهید شد

شده نمودار     صفحه ای که باز  صوری     6در  شاهده می کنید. جفت ارز ها به  جفت ارز مهم را م

شتتود. به عنوان منال به شتتکل زیر و قیمت مشتتاص شتتده با فلش در   کستتری نمایش داده می

 .نمودار دقت کنید
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دالر/یورو می باشد. برای این جفت ارز قیمت   EURUSD این شکل نمودار مربوط به جفت ارز 

می باشتتد. یعنی هر یورو برابر با  1.7563روز و فعلی همانطور که در شتتکل می بینید ک برابر با 

 .ی باشد. در درس های ماتلف تک تک منو ها را بررسی دواهیم کرددالر م 1.7563

 تغییر زبان متاتریدر به فارسی

 متاتریدر بروکر آلپاری زبان فارسی را نیز پشتیبانی می کند. البته در صوری یادگیری منو ها و    

ر نمودار ها نوع زبان تاثیری در کارکرد شتتتما ناواهد داشتتتت. البته در بعرتتتی موارد شتتتاید کا

 و بعد زیر View کردن با زبان فارسی برایتان راحتتر باشد. برای تغییر زبان متاتریدر از منوها  

را انتااا کنید. در لیستی که نمایش داده می شود می توانید زبان متاتریدر    Language منوی

 .ان های دیگر تغییر دهیدبیا ز را به فارسی و
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 ردر متاترید NO Connection بررسی مشکل

در متاتریدر در بین تریدر ها بستتتیار رایو بوده و موج  ناراحتی و  NO Connection مشتتتکل

تنش در آنها می شتتتود. اما این مشتتتکل قابل حل بوده و با بررستتتی چند مورد می توان علت را 

 .یافته و به متاتریدر متنل شد

 عدم اتنال به اینترنت

 .نترنت مشکل دار بوده و دطایی در کار باشددر بسیاری از موارد ممکن است اتنال شما به ای

 صحت نام کاربری ک کلمه عبور و نوع سرور

در وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور دقت کامل را داشتتتته باشتتتید. زیرا کلمه عبور از طر              

بروکر به وستتیله نرم افزار تولید رمز ایجاد می گرددو ترکیبی از اعداد و حرو  بزرو و کوچک 

ممکن است شما در وارد کردن آنها دچار اشتباه شده و به این دلیل نتوانسته اید         می باشد و 
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شده           سرور مشاص  سرور نیز دقت کرده و دقیقا همان  شوید. در انتااا  به متاتریدر متنل 

 .از طر  حسابتان در بروکر را انتااا کنید

 

 

 IP مشکل

دواهد شتتتتد. بستتتیاری از    دود را تغییر دهید مشتتتکل حل      IP در بعرتتتی موارد اگر آدرس

شما را به اینترنت متنل می کنند. البته در بعری موارد نیز      IP فیلترشکن ها با تغییر آدرس 

شوید و با داموش           ستفاده از فیلترشکن نتوانید به متاتریدر وصل  شما به دلیل ا ممکن است 

 .کردن آن مشکل حل دواهد شد. برای تست هر دو روش را انتااا کنید

 Proxy Server مشکل

بدون تیک باشتتد. اگر این گزینه تیک دار باشتتد   Proxy Server دقت کنید در متاتریدر گزینه

یعنی پروکستتتی دیگری در کار بوده و تنظیمای الزم انجام نشتتتده استتتت. برای چک کردن آن از 
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را بررسی  Enable proxy server را انتااا کنید. مانند شکل زیر تیک Optionsک  Tools منوی

 .نیدک
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 اسکن سرور ها

شاید سرور مورد نظر دودتان را در بین سرور ها برای اتنال مشاهده نکید.           در بعری موارد 

 را باز کرده و روی File در این صتتوری باید مجدد ستترور ها را استتکن کنید. بدیم منظور منوی

Open an account کلیک کنید. 
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ا سرور ها مجدد اسکن شده و بتوانید سرور مورد       کلیک کنید ت Scan در صفحه باز شده روی   

 .نظر را پیدا کنید
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 دانلود و نن  متاتریدر

نن  متاتریدر بسیار ساده و راحت بوده و به آسانی می توانید آن را هم بر روی ویندوز و هم     

بروکر های  ننتتت  کنید. دقت کنید برای ننتتت  متاتریدر ابتدا باید در یکی از  ios اندروید و

ک ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام باید در بروکر مورد نظر   فارکس که به ایرانیان ددمای می دهد 

احراز هویت شتتتوید و بعد واریز وجه کرده و می توانید معامالی دود را شتتتروع کنید . البته تا  

ند ماه و تا زمانی که آموزش های الزم را دریافت کرده و در این مستتیر حرفه ای شتتوید ک بهتر چ

ماه با حستتاا مجازی معامله  6باز کرده و برای حداقل  حستتاا دمو فارکس استتت برای دود یک

 .این مسیر دبره شویدکنید تا در 

 

 4آموزش نن  متاتریدر 

در این قستتمت آموزش ننتت  متاتریدر را هم بر روی ویندوز و هم گوشتتی موبایل  

آموزش می دهیم. امروزه تمامی بروکر ها تمامی نستتتاه های متاتریدر را در ادتیار  

  در بروکر 4مشتتتریانشتتان قرار داده اند. برای آموزش ما دانلود و ننتت  متاتریدر  

 .آلپاری را آموزش می دهیم. روال کار برای تمامی بروکر ها مشترک می باشد

 4دانلود متاتریدر 

 را دانلود کنید. فایل ننتتبی متاتریدر در بروکری که در آن 4در ابتدای کار شتتما باید متاتریدر 

عامالی ثبت نام کرده اید وجود دارد. به عنوان منال شتتتما نمی توانید با متاتریدر روبوفارکس م

دود در آلپاری را انجام دهید و باید از متاتریدر بروکر دودتان استتتتفاده کنید. برای دانلود               

 .ابتدا در بروکر ثبت نام کنید. سپس وارد حساا کاربری دود شوید 4متاتریدر 

در وبستتایت هر بروکر قستتمتی قرار داده شتتده که می توانید از آن قستتمت پلتفرم معامالتی     

در قسمت مشاص شده از شکل زیر می توانید       بروکر آلپاری لود کنید. در مورددودتان را دان

 .آلپاری را دانلود کنید 4متاتریدر 

https://itsca-brokers.com/forex/brokers-for-iranian/
https://itsca-brokers.com/forex/brokers-for-iranian/
https://itsca-brokers.com/forex/brokers-for-iranian/
https://itsca-brokers.com/forex/forex-demo-account/
https://itsca-brokers.com/forex/forex-demo-account/
https://my.alpariforex.org/fa
https://my.alpariforex.org/fa
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 .کلیک کنید metatrader برای دانلود نرم افزار روی دریافت
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برای ویندوز و هم اپلیکیشتتتن متاتریدر برای  4اتریدر در این صتتتفحه می توانید هم برنامه مت

را دریافت کرده و بعد ننتت  کنید. با توجه به نیاز دود روی گزینه دانلود کلیک  ios اندروید و

 .کنید

 

 

 برای ویندوز 4نن  متاتریدر 

تا      Yes و بعد  Run روی فایلی که دانلود کرده اید دابل کلیک کنید. و بعد روی          کلیک کنید 

 .  شودنن
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کلیک کنید تا نن  شما کامل گردد. نن  متاتریدر در تمامی بروکر       Next در این قسمت روی 

روبوفارکس نیز وارد حساا   4ها به این صوری می باشد. به عنوان منال برای نن  متاتریدر     

د کاربری دود در بروکر روبو فارکس شتتتده و از قستتتمت منو ها پلتفرم تجاری دودتان را دانلو 

 .کرده و مانند دستورالعمل باال نن  کنید

 5آموزش نن  متاتریدر 

می باشتتد. یعنی ابتدا از همان صتتفحه پلتفرم ها  4نیز کامال شتتبیه متاتریدر  5ننتت  متاتریدر 

شده برای متاتریدر   5متاتریدر  آن را نن  کنید. دقت   4را دانلود کرده و با همان روش بیان 

باال تر  windows 7  بهتر استتت نستتاه ویندوز شتتما از  5متاتریدر  کنید برای استتتفاده بهتر از

ننتت   10بیتی باشتتد. برای داشتتتن کارایی بهتر آن را روی ویندوز   64بوده و نستتاه آن نیز 

 .استفاده کنید 4کنید. در صورتی که ورژی ویندوزتان پایین است از متاتریدر 

 4علت عدم نن  متاتریدر 
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ن  متات    ست هنگام ن شما می تواند         5و یا  4ریدر ممکن ا شکالی  شوید. م شکالتی روبرو  با م

شود.         ن  نمی  سایت دیگری دانلود کرده اید و ن شد. فایل دانلودی را از  یکی از دالیل زیر با

 دودتان دانلود کنید.  باید برنامه متاتریدر را از سایت بروکر

ی ندارد. منال اشتتتباها پلتفرم و یا پلتفرمی که دانلود کرده اید با ورژن ستتیستتتم شتتما ستتازگار 

با نستتتاه های  5دود دانلود کرده اید و ننتتت  نمی شتتتود. و یا متاتریدر   ios اندروید را برای

 .نیست قدیمی سازگار

 4آموزش متاتریدر 

 داندروی 4نن  متاتریدر 

در گوشتتی دود ابتدا باید متاتدیر نستتاه موبایل را دانلود کنید. وارد   4برای ننتت  متاتریدر 

ستتایت آلپاری شتتده و از حستتاا شتتانتتی دود مانند شتتکل زیر روی منو ها وستته دط باال گوشتته 

 .سمت چپ( کلیک کرده و بعد پلتفرم ها و نرم افزار ها را انتااا کنید

https://itsca-brokers.com/forex/what-is-metatrader-part-1/
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نوع ستتیستتتم عامل گوشتتی دود پلتفرم مناستت  را دانلود کنید. اکنر در این قستتمت با توجه به 

افرادی که ادعا می کنند متاتریدر بر روی گوشی آنها نن  نمی شود در این قسمت اشتباه می       

کنند. پس اگر و.وشتتتی شتتتما اندروید استتتت مطاب  شتتتکل باال اندروید را انتااا کنید تا نرم 

 نن  شود google play افزار از
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ن  گردد. بعد از آن را باز       Install روی شما ن شی و یا تبلت  کلیک کنید تا متاتریدر بر روی گو

کنید. شکل زیر را مشاهده می کنید. در این قسمت از شما دواسته می شود تا یک حساا دمو   

و اگر نمی دواهید  accept در متاتریدر ایجاد کنید. اگر دوست دارید حساا دمو باز کنید روی   

 .باز شده را ببندیدپنجره 
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در انتها اگر شتتکل زیر را مشتتاهده کردید یعنی متاتریدر به درستتتی روس گوشتتی شتتما ننتت   

 .شده و کار تمام است
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 متاتریدر Market Watch آموزش پنجره

 

د زمانی که نرم افزار متاتریدر را باز می کنیم ک اولین قسمتی که توجه ما را به دود جل  می کن 

متاتریدر می باشتتد. این پنجره و آموزش کار با آن بستتیار مهم بوده و   Market Watch جرهک پن

برای وارد شتتتتدن به بازار فارکس و معامله جفت ارز ها حتما باید بتوانید با آن کار کرده و از                

امکانای آن بهره مند شتوید. در ستمت راستت این پنجره نیز نمودار قیمتی آن نمایش داده می    

 بته این نمودار ها متفاوی بوده و در آموزش های آن در درس های بعدی ما در ستتایتشتتود. ال

 وجود دارد.  ایتسکا

 

 متاتریدر Market Watch پنجره

قیمت نماد های معامالتی فارکس برای هر جفت ارز مشتتتتاهده می          Market Watch در پنجره

را به صوری پیش فرر در سمت چپ کنید. اگر متاتریدر را برای اولین بار باز کنید این پنجره 

 + CTRL مشاهده دواهید کرد. ولی اگر آن را مشاهده نکنید ک با استفاده از کلید های میانبر   

M می توانید پنجره Market Watch را به صتتفحه بیاورید و یا از منوی View گزینه Market 

Watch را انتااا کنید. 
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 Tick گزینه  Market Watch شتتتتاهده کنید از پنجره  اگر می دواهید نمودار دطی قیمت را م  

Chart  را انتااا کنید. 
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را مشتتاهده می کنید. زمانی که  Bid و Ask در پنجره مارکت واچ در باالی ستتتون ها دو مقدار

از بروکر دریده اید.  Ask شتتتما معامله ای را باز می کنید ک در واقر ارز مورد نظر را براستتتاس

به بروکر کی فروشتتید. رقم  Bid ه را می بندید در واقر ارز پایه را با قیمتزمانی هم که معامل

قادیر                   یپ در م فاوی دو پ به ت یده می شتتتود.  نام یپ  ها پ مت  هارم اعشتتتتار در قی  و Ask چ

 Bidفته می شتتود. هر چه میزان استتپرد در یک بروکر فارکس کمتر باشتتد ک معامله در گ استتپرد

 .آن کارگزاری به صرفه تر دواهد بود

 متاتریدر Market Watch اسپرد در پنجره

متاتریدر مشتتتاهده   Market Watch برای اینکه باواهید میزان استتتپرد در جفت ارز ها را در پنجره

 .کلیک کنید Spread دالی صفحه کلیک راست کرده و روی کنید ک بر روی قیمت ها در قسمت

https://itsca-brokers.com/forex/learn-how-to-calculate-spreads-in-forex/
https://itsca-brokers.com/forex/learn-how-to-calculate-spreads-in-forex/
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اضافه دواهد شد و این     Market Watch اگر به شکل باال دقت کنید ک ستون سومی به پنجره    

ستتتون مقادیر استتپرد برای جفت ارز های ماتلف را نشتتان می دهد. در مقابل هر جفت ارز یک 

عدد   EURUSD قابل جفت ارز یورو به دالر    عدد را مشتتتتاهده می کنید. به عنوان منال در م      

ست. یعنی یک یورو برابر با       1.178 شده ا شته  شد. اگر رو  1.178نو جفت ارز ها  dدالر می با

دابل کلیک کنید وارد قسمت اوردر گذاری و یا همان سفارش گذاری دواهید شد. در جلسای      

 .دواهیم داد aبعدی به صوری کامل آن را آموز

 Market Watch ای جدید به پنجرهاضافه کردن ارز ه

ند را             Market Watch در پنجره له می کن عام با آن م که اکنر افراد  هایی  های مهم و ارز  ارز 

مشتتتاهده می کنید. اما اگر می دواهید ارز های یشتتتتری را به این پنجره اضتتتافه کنید بر روی  

 .کنید را انتااا Symbols قیمت ها در این پنجره کلیک راست کرده و گزینه
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در شتتکل باال گروه بندی عناصتتری که می توانید به پنجره اضتتافه کنید را مشتتاهده می کنید. برای باز   

 کلیک آن گروه کنار در+  عالمت روی …ک فلزای ک طال و  CFDشدن هر گروه و اضافه کردن جفت ارز ک 

 گروه در فارکس  های  ارز جف منال  عنوان به . شتتتود باز  برایتان  ها  ارز جفت  و ها  زیرمجموعه  تا  کنید 

FX قرار می گیرند. هر کدام را که می دواهید اضافه کنید ک انتااا کرده و روی Show کلیک کنید. 
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 نمایش نمودار قیمت هر جفت ارز در متاتریدر

 برای نمایش نمودار قیمت هر جفت ارز بر روی قیمت مورد نظر کلیک راستتتتت کرده و گزینه        

Chart Window  تا نمودار جفت ارز مربوطه برایتان نمایش داده شتتتود. در           را انتااا کنید 

 .را مشاهده می کنید EURGBP شکل زیر نمودار قیمتی جفت ارز
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ست       0.85325همانطور که در نمودار می بینید ک یک یورو برابر با  سمت را شد. در  پوند می با

له می شوند را مالحظه می  شکل در کادر سفید رنگ قیمت صرافی و اصلی که یورو و پوند معام    

 .کنید

 Market Watch در ویژگی های هر جفت ارز فارکس 

اگر می دواهید ویژگی های بیشتری از یک جفت ارز را مشاهده کرده و اطالعای بیشتری از آن کس         

را مشتتاهده کنید.   Specification کنید ک بر روی قیمت جفت ارز مورد نظر کلیک راستتت کرده و گزینه

کادر باز شتتتده اطالعای جال  و مفیدی از قبیل نوع استتتپرد ک حداقل و حداکنر حجم معامالی ک       در این

 .کرد دواهید مشاهده را …سواپ ک مارجین و 
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 مشاهده نوسانای قیمت در بازه های زمانی

ک  D1ک  H4ک  H1ک  M30ک  M15ک  M5ک  M1 اگر به شتتتکل زیر دقت کنید در باالی نمودار حرو 

W1  کMN ا مشتتتتاهده می کنید. اگر ماوس را روی هر کدام از اینها ببرید ک به عنوان منال           ر

را مشتتتاهده دواهید کرد. در نمودار نیز یک دط افقی آبی رنگ مشتتتاهده می  Dailyک  D1 روی

کنید که بسیار آرام جابجا شده و در بین قیمت ها جابجا می شود. این دط قیمت فعلی جفت ارز    

 ی دهد. مورد نظر را نشان م

دقیقه بر روی  5قرار دارد. یعنی نوسانای قیمت در هر  M5 به صوری پیش فرر نمودار روی

دقیقه عور می شتتود.  5نمودار نشتتان هده شتتده و مکان قرار گیری دط افقی آبی رنگ در هر  

هت درک بهتر روی  نگ را بهتر             M1 ج کان دط آبی ر ها و تغییر م مت  تا تغییر قی ید  یک کن کل

 .د ؛ زیرا هر دقیقه در حال تغییر دواهد بود. مفاهیم زیر برای آنها وجود داردمشاهده کنی
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M1   :هر یک دقیقه 

M5   : دقیقه 5هر 

M15   :تغییرای قیمت در هر ربر ساعت 

M30   : دقیقه 30هر 

H1   :تغییرای قیمت در هر ساعت 

H4   : داده می شود ساعت یک بار بر روی نمودار نمایش 4تغییرای قیمت و در هر. 

D1   :تغییرای قیمت روزانه 

W1   :تغییرای قیمت جفت ارز مورد نظر به صوری هفتگی 

MN   :تغییرای قیمت جفت ارز مورد نظر به صوری ماهانه 
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 سفارش گذاری در فارکس
 

ستتفارش گذاری در فارکس بیشتتتر با عنوان اردر گذاری متاتریدر شتتنادته می شتتود. در واقر  

سفارش درید و یا فروش قرار    وقتی یک معامل شد ک  ه گر می دواهد یک ارز را دریده و یا بفرو

دواهد داد . به این عمل سفارش گذاری در فارکس گفته می شود. در این قسمت قند داریم     

 .نحوه اوردر گذاری در فارکس را به صوری کامل بیان کنیم

 

 روش های باز کردن اوردر جدید

ا فروش یک جفت ارز و یا در اصتتطالا اردر گذاری در متاتریدر برای ارستتال ستتفارش درید و ی

صفحه اوردر جدید  را باز کنید. روش های ماتلفی برای باز کردن اردر  New Order ابتدا باید 

 .جدید در متاتریدر وجود دارد

را انتااا کنید. اگر با زبان انگلیستتتی راحت نیستتتتید می  New Order از نوار ابزار گزینه-1

ه را انتااا کرده و زبان متاتریدر را ب Language و بعد از آن View د از نوار ابزار منویتوانی

 .فارسی تغییر دهید. در این صوری باید سفارش جدید را انتااا کنید
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 .را انتااا کنید New Order کلیک کرده و بعد زیر منوی Tools ز نوار ابزار روی گزینها-2
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 F9 میانبراستفاده از کلید  با-3

 New کلیک راست کرده و گزینه  Market Watch ر روی قیمت ها و یا فرای دادل پنجره ب -4

Order را انتااا کنید. 

به درید    Market Watch ا دابل کلیک بروی جفت ارز مورد نظر از پنجره    ب  -5  واردر مربوط 

 .فروش جفت ارز مورد نظر باز دواهد شد
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 سآموزش سفارش گذاری در فارک

گذاری در فارکس ( با استتتتفاده از روش های  Order برای ستتتفارش گذاری در فارکس و اردر

باز کنید. اگر برای اولین  New Order گفته شتتده در پاراگرا  قبلی ابتدا یک ستتفارش جدید 

بار است که وارد بازار فارکس شده و قند انجام معامله دارید ک شاید این صفحه و مقادیر آن       

 قرار بررستتی مورد را مفاهیم این تک تک ستتاده زبان با ن گیو کننده باشتتد. ولی ما کمی برایتا

 .داد دواهیم

 

 

نمودار قیمت و تغییرای قیمت جفت ارز مورد نظر را به صوری لحظه ای  Order در سمت پنجره

مشتتاهده می کنید. به دقت آن را بررستتی کنید و با استتتفاده از تحلیل های تکنیکال و بنیادی   

نتتتمیمای الزم را جهت قیمت گذاری و درید و فروش جفت ارز مورد نظر اتااه کنید. برای            ت

 .دالر/پوند را انتااا کرده ایم GBPUSD منال ما جفت ارز
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 فارکس Order مفاهیم گزینه های پنجره

 Symbol در پنجره اردر متاتریدر 

ییر داده و جفت ارز مورد نظر  با استتتتفاده از این گزینه می توانید جفت ارز مورد معامله را تغ         

را انتااا کرده ایم. توجه داشتتتته باشتتتید   GBPUSD دود را انتااا کنید. به عنوان منال ما

ادت کافی از جفت نیز بستتیار مهم بوده و باید بتوانید شتتن  جفت ارز مناستت  برای ترید انتااا

. کنید انتااا را …ارز ها داشته باشید تا در شرایط داص جفت ارز داص با نقد شوندگی باال و 

 قنتتد ابتدا زیادی کاران تازه زیرا. کنید دقت گزینه این به فارکس در گذاری ستتفارش هنگام

کس به اشتتتباه ورود دود به فار اوایل در اشتتتباه به ولی ک اند داشتتته را ارز جفت یک در ترید

 .روی جفت ارز دیگری سفارش گذاری کرده اند

 سفارش گذاری در فارکس Volume مقدار

می باشد و هنگام سفارش گذاری باید آن را    Lot در واقر همان حجم معامالی Volume مقدار

شید. پس         در فارکس الی. تعیین کنید شنا با شد که حتما باید با آن آ سیار مهمی می با مفهوم ب

سبه الی باید از فرمول زیر پیروی کنید. البته با       صه وار بیان می کنیم. برای محا صوری دال به 

تجربه و پس از انجام معامالی بستتتیار راحت و به صتتتوری ههنی دواهید توانستتتت مقدار الی   

 .آن پوزیشن باز کنید محاسبه کنیدمناس  که بهتر است با 

 

 

https://itsca-brokers.com/forex/best-currency-pair-for-trading/
https://itsca-brokers.com/forex/best-currency-pair-for-trading/
https://itsca-brokers.com/forex/lot-in-forex/
https://itsca-brokers.com/forex/lot-in-forex/
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 :مفاهیم متغیر های فرمول الی هنگام سفارش گذاری در فارکس به شرا زیر است

  Equity :میزان سرمایه و یا موجودی شماست که می دواهید با آن وارد معامله شوید. 

 Risks :    .شود ست که برای معامالی از طر  تریدر در نظر گرفته می  سکی ا در دنیای  میزان ری

در نظر گرفته شتتتود. اکنر معامله گران با تجربه و  %1فارکس این میزان ریستتتک بهتر استتتت  

یریت مد حرفه ای این میزان را یک درصد در نظر می گیرند. با قرار دادن مقدار بیشتر در واقر

نکرده اید و امکان ضتترر زیاد و از دستتت رفتن ستترمایه و دلستتردی برای تازه کاران وجود  پول

 .دارد

 Stop Loss را مشاص می کند حد ضرر یزان: م. 

 p.v  :میزان Pip Value .ه کنیداگر با مفاهیم پیپ آشنایی ندارید مقاله زیر را مطالع می باشد. 

 آموزش محاسبه پیپ در بازار فارکس

فت ارز های معرو  و در حالت کلی میزان الی برای جفت ارز ها متفاوی می باشتتتد. ولی برای ج

جفت ارز پایه استتتتت. یعنی به      100000پر استتتتفاده مانند مانند دالر/یورو این میزان برابر       

شما     سرمایه  شما      10عنوان منال اگر میزان  شد ک با توجه به اینکه ریسک انتاابی  هزار دالر با

رابر بتتا در نظر گرفتتته ایتتد. میزان الی ب 10را  Pip Value و 100بوده و حتتدد ضتتترر   1%

شما باید در مقدار  0.1یعنی  10000/100000 قرار  0.1در متاتریدر  Volume دواهد بود و 

 .دهید

Stop Loss استاپ الس در متاتریدر 

Stop Loss  استاپ الس حد ضرری است که هنگام سفارش گذاری در فارکس برای معامله دود

پیپ در نظر گرفته اید ک در  30مشتتتاص می کنید. به عنوان منال اگر میزان حد ضتتترر دود را  

را از قیمت درید کم کرده و وارد کنید. یعنی در  30باید  Stop Loss این صتتوری در قستتمت 

شد.  1.39481این منال قیمت درید  شود. و مقدار  51برابر با  81-30می با  Stop Loss می 

ی معامالی دود استتتاندارد بهتر استتت حد ضتترر را برا   حالت در. بود دواهد1.39451 برابر با 

 .در نظر بگیرید %2کمتر از 

https://itsca-brokers.com/stock-learning/money-management/
https://itsca-brokers.com/stock-learning/money-management/
https://itsca-brokers.com/forex/stop-loss-training-in-forex/
https://itsca-brokers.com/forex/stop-loss-training-in-forex/
https://itsca-brokers.com/forex/calculate-the-pip-in-the-capital-market/
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 اصل مهم در مدیریت سرمایه 6 |دانلود فایل  |مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ 

Take Profit تیک پروفیت در متاتریدر 

Take Profit  تریدر را مشاص می کند. زمانی که فردی وارد یک معامله   تیک پروفیت حد سود

می شود باید اهدا  دود و حد سود و ضرر دود را مشاص سازد. منال اگر فردی قند دارد در       

پیپ ستتود کند باید در این قستتمت قیمت مورد نظر را وارد کند. زمانی که   10یک معامله فقط 

معامله انجام شده و پوزیشن بسته می شود. در  قیمت جفت ارز مورد نظر به این مقدار رسیده  

ساا    1.39481شکل ما قیمت درید   شد و با احت شما باید در کادر    10می با سود   Take پیپ 

Profit  1.39491   دواهد شد 91ه و برابر با واحد اضافه شد 10 81وارد کنید. یعنی به. 

اید  رای آن وجود دارد. این مقادیر نب  البته این مقادیر کامال به دلاواه تریدر نبوده و قوانینی ب      

وکر ها گرفته می شوند. و  باشند. استاپ لول ها بر اساس تنمیمای بر      Stops Level  کمتر از

در شتتتکل کناری صتتتفحه اردر که با دطوط مشتتتاص شتتتده اند آنها را مشتتتاهده می کنید. البته  

د منال بازار روند مشتتاص کردن حدد ضتترر و حد ستتود اجباری نبوده و در صتتورتی که می بینی   

صتتعودی دارد ک می توانید دودتان بازار را رصتتد کرده و وقتی قیمت به حد دلاواهتان رستتید   

 .ارز مورد نظر را بفروشید

 

 Type نوع سفارش گذاری در فارکس 

 :دو گزینه برای سفارش گذاری در فارکس وجود دارد Type در قسمت

 

 

Instant Execution  : یمت فعلی بازار ارز مورد نظر دود را معامله کنید ک       اگر می دواهید در ق

 .این گزینه را انتااا کنید

https://itsca-brokers.com/forex/capital-management/
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Pending Order  :       اگر برای معامله دود حد ضرر و سود مشاص کرده اید ک و قرار است وقتی

قیمت جفت ارز به حدی که مشتتتاص کرده اید رستتتید ک معامله انجام شتتتود باید این گزینه را   

 .انتااا کنید

ری شتتکل باال را را انتااا کرده ایم. در این صتتو  Instant Execution کنیم گزینهحال فرر 

مشتتاهده می کنیم و به بررستتی گزینه های آن می پردازیم. پس از اتمام توضتتیح این گزینه ها 

را انتااا کنید. برای آموزش بیشتر این گزینه مقاله   Pending Order گزینه Type در قسمت 

 .یدزیر را مطالعه نمای

 فارکس در شرطی گذاری سفارش آموزش –انواع سفارش در فارکس 

 Enable maximum deviation from quoted price گزینه

تعیین کرده باشید ک به   زمانی که برای معامله قیمتی را مشاص می کنید ک اگر قیمت را دودتان 

احتمال زیاد قیمت شتتتما با قیمتی که بروکر برای جفت ارز مورد نظر مشتتتاص کرده استتتتت ک           

متفاوی می باشتتتد. با تیک زدن این گزینه می توانید تفاوی قیمت را بر حستتت  پیپ مشتتتاهده 

ده کنید. و منال مشتتاص ستتازید وقتی این تفاوی قیمت به دو پیپ رستتید برای تریدر نشتتان دا

 .شود

 

 

Pending Order  در اوردر گذاری متاتریدر 

https://itsca-brokers.com/forex/types-of-forex-ordering/
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 گزینه Type بود. حال از Type در قستتتمت Instant Execution تمامی این توضتتتیحای برای

Pending Order  را انتااا کنید. در این صوری شکل زیر را مشاهده دواهید کرد. 

 

 

 

 

سمت  ک  Buy Stopک  Sell Limitک  Buy Limit: چهار گزینه برای انتااا وجود دارد Type در ق

Sell Stop  . 

 Buy Limit  بای لیمیت چیست؟

Buy Limit   بای لیمیت هنگام ستتفارش گذاری در فارکس زمانی مورد استتتفاده قرار می گیرد

که روند بازار نزولی می باشتتتد و شتتتما تقریبا نقطه حمایت ارز را تشتتتایص داده اید. در این              

ت تا حد مشتتتانتتتی پایین رفته و دوباره باال دواهد رفت. در این صتتتوری شتتتما می دانید قیم
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صتتتوری شتتتما می توانید قیمت را پایین تر از قیمت فعلی ارز در بروکر قرار دهید و زمانی که  

قیمت به این مقدار رسید پوزیشن براتان باز دواهد شد. البته این نکته را نیز در نظر داشته      

شما نمی توانید هر قیم    شید که  سمت قیمت وارد کنید. زیرا      با شتید در ق ست دا تی را که دو

بروکر ها برای قیمت جفت ارز ها محدودیت هایی قائل شتتتتده اند و باید این محدودیت ها را                 

 .رعایت کنید

 Sell Limit سل لیمیت چیست؟

می باشتتتد. به این صتتتوری که شتتتما هنگام   Buy Limit نقطه مقابل Sell Limit ستتتل لیمیت

در فارکس نقطه مقاومت جفت ارز مورد نظر را تشتتایص داده اید و به احتمال ستتفارش گذاری 

زیاد قیمت تا حد مشانی باال رفته و بعد از آن دوباره پایین دواهد آمد. در این صوری زمانی    

 .که قیمت اصلی ارز به قیمتی شما قرار داده اید برسد پوزیشن برایتان باز دواهد شد

 Buy Stop بای استاپ چیست؟

زمانی که روند بازار صتعودی استت و شتما مطمهن هستتید که قیمت هم نان باال دواهد رفت و     

 Buy قیمتی که شتتتما مشتتتاص کرده اید را نیز رد کرده و افزایش دواهد یافت ک بای استتتتاپ

Stop را انتااا کنید. در این صوری در قیمت شما پوزیشن باز دواهد شد. 

 Sell Stop سل استاپ چیست؟

Sell Stop          سل استاپ زمانی استفاده می شود که روند بازار نزولی است و شما می دانید بعد

از قیمت انتاابی شما نیز هم نان قیمت پایین دواهد رفت. در این صوری وقتی قیمت درید و 

 .فروش جفت ارز به قیمت انتاابی شما رسید ک پوزیشن باز دواهد شد

At Price  قیمت سفارش گذاری 

قیمت مد نظرتان را باید وارد کنید.  At Price رش گذاری در فارکس در قستتتمتهنگام ستتتفا

دقت کنید این مقدار بستتتیار مهم بوده و زمانی که قیمت ارز مورد نظر به این میزان رستتتید ک  

 .پوزیشن برایتان باز دواهد شد
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Expiry  تاریخ انقرای پوزیشن 

قرا مشاص می کنید. به این صوری که   در این قسمت در واقر برای پوزیشن دود یک تاریخ ان  

اگر تا تاریای که مشتتتاص کرده اید معامله انجام نشتتتود ک پوزیش به صتتتوری دودکار و بدون   

 .معامله برایتان بسته دواهد شد

 

 

کلیک کنید تا دستتتتورای شتتتما و ستتتفارش گذاری در  Place پس از انجام تمامی تنظیمای روی

 .فارکس انجام گیرد

سکا     سایت ایت صوری گام به      در  و در درس های آموزشی دود قند داریم تمامی مراحل را به 

شتتتده اند ک ابتدا در بروکر  بازار فارکس گام و با زبانی ستتتاده آموزش دهیم. ایرانیانی که وارد

یان     یای واریز ک             های ایران ند عمل حل می توان یه مرا عد از احراز هویت و بق نام کرده و ب بت  ث

معامله و برداشتتتتت را انجام دهند. درس آموزش ستتتفارش گذاری در فارکس یکی از مباح             

 .بسیار مهم در آموزش فارکس می باشد

  

https://www.fxpro.com/trading-platforms/metatrader4?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=metatrader%204&utm_campaign=gads_fxpro_web_all-platforms_cfd_NL_Search_Standard_Other_MT4-Generic_01-2021_lang-en&gclid=Cj0KCQjw6ZOIBhDdARIsAMf8YyFJK_qHr4tevGUIHI4ZKUplG_er4XWoZUFIan1FJ7N3SZVuBsqUYUYaAl8cEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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 متاتریدر File آموزش منوی
 

 منو های متاتریدر

ی صتتتفحه متاتریدر قرار گرفته اند. و اگر قنتتتتد آموزش        منو های متاتریدر در قستتتمت باال       

 .متاتریدر را دارید باید با این منو ها کار کرده و آنها را آموزش ببینید

 

 

در شتتتکل منو های زیر را مشتتتاهده می کنید و ما در دروس دود تک تک این منو ها را آموزش 

 .و مفید آموزش می دهیم متاتریدر را به صوری کامل File می دهیم. در این قسمت منوی

File  کView  کInsert  کCharts  کTools  کWindow  کHelp 

 …متاتریدر در اصل برای مشاهده نمودار های یک جفت ارز ک هدیره سازی ک چاپ و     File منوی

 .کرد دواهیم بررسی را مهم موارد البته. دارد کاربرد
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 متاتریدر File در منوی New Chart گزینه

س  می توانید نمودار جفت ارز مورد نظر دود را به صفحه اضافه     New Chart تفاده از گزینهبا ا

کرده و آن را تحلیل کنید. زمانی که روی این گزینه کلیک می کنید ک لیستتتتی از جفت ارز ها             

فت ارز را              به آن ج ید نمودار مربوط  بل کن کدام دا مایش داده می شتتتود. روی هر  تان ن برای

 .کردمشاهده دواهید 
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 Open Offline گزینه

 .را انتااا کنید ک شکل زیر را مشاهده دواهید کرد Open Offline اگر گزینه
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شکل لیستی از جفت ارز ها و در کنار هر لیست      می مشاهده  را …و  H4ک  H1ک  M15 در این 

صی و در دوره ها  توانید می یعنی. کنید شاص  نمودار جفت ارز مربوطه را در بازه زمانی دا ی م

 .مشاهده کرده و سواب  جفت ارز مربوطه را مورد بررسی قرار دهید

 

Open Deleted  در فایل متاتریدر 

مواردی پیش می آید که شتتما یک نمودار را انتااا کرده و اندیکاتور ها و گزینه های بیشتتتری 

ده و یا پاک جهت تحلیل جفت ارز دود به نمودار اضتتافه کرده اید. و به دالیلی نمودار بستتته شتت

 Open شتتتتده استتتتت. در این گونه موارد برای بازیابی نمودار مورد نظر از منوی فایل گزینه        

Deleted  ا را انتااا کرده تا لیستی از نمودار هایی که ادیرا رسم کرده اید را مشاهده کنید. ب

 .انتااا هر کدام نمودار مورد نظر دود را بازیابی دواهید کرد
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Profiles  در فایل 

Profiles    گزینه جال  و کاربردی استتتت که می تواند برای کستتتانی که دنبال آموزش و کستتت

دانش از تجارا دیگران می باشتتتند ک مفید باشتتتد. در این قستتتمت می توانید نمودار هایی که  

د ایجاد کرده اید و نیز سایر عناصر را در قال  پروفایل هدیره کنید. این پروفایل می تواند مور

ستتایر تریدر ها نیز قرار گیرد. و نیز شتتما می توانید از پروفایل هدیره شتتده ستتایر    استتتفاده 

 .تریدر های با تجربه و نمودار ها و تحلیل های آنها استفاده کنید

 

  Open an Account گزینه

با استفاده از این گزینه می توانید برای دود یک حساا تجاری مجازی و یا حقیقی از متاتریدر و   

صفحه بروکر دود وما برای آموزش از متاتریدر   بدون و شدن به  ستفاده می کنیم!(   آلپاری ارد  ا

 .ایجاد کنید

https://alpariforex.org/fa/
https://alpariforex.org/fa/
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 باز کردن حساا تجاری جدید در متاتریدر

ید شکل  کلیک کن Open an Account برای باز کردن حساا تجاری جدید در متاتریدر اگر روی 

 .کلیک کنید Next زیر را مشاهده دواهید کرد که سرور ها را اسکن می کند. روی

 

 

 .در شکل بعدی سه گزینه جهت انتااا وجود دارد
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 Exciting trade account 

 New demo account 

 New real account 

 

 ا ترید دارید و بارا انتااا کنید ک یعنی از قبل حسا  Exciting trade account اگر گزینه اول 

وارد کردن نام کاربری و پستتور دود می توانید وارد حستتاا دود شتتوید. حال می دواهید برای  

دود یک حستتتتاا تجاری جدید با ویژگی های جدید ایجاد کنید. اگر می دواهید برای دود یک               

 و اگر می دواهید برای دود یک New demo account حستتتاا دمو ومجازی( ایجاد کنید گزینه

را انتااا کنید. برای  New real account حستتتاا واقعی در بروکر آلپاری ایجاد کنید ک گزینه    

ساا مجازی ایجاد می کنیم   Next را انتااا کرده و روی  New demo account .منال ما یک ح

 .کلیک کنید
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شکل باال باید در قسمت نام نام دود که در بروکر هنگام ثبت نام و احراز هویت     وارد کرده در 

اید . ایمیل و شتتتماره موبایل دود را وارد کنید. در حستتتاا دمو می توانید برای دود هر مقدار 

آن را انتااا کنید. و بعد میزان اهرمی که می  Deposit موجودی در نظر بگیرید. و از قستتتمت

دواهید در معامالی دود از آن استتتفاده کنید را مشتتاص ستتازید. بعد از مشتتاص کردن و پر    

 .کلیک کنید Next کردن فیلد ها روی
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در این شکل مراحل باز کردن حساا تجاری جدید به پایان رسیده است. با استفاده از اطالعای      

داده شتتده در این صتتفحه می توانید وارد حستتاا تجاری جدید دود شتتده و به ترید بپردازید.  

 Passwordک Login قسمت هنگام وارد شدن به حساا کاربری دود دقت کنید مواردی که در   

مشتتاهده می کنید را به دقت و بدون اشتتتباه وارد کنید تا به مشتتکل بر ناورید. در   Server و

اکنر موارد دلیل عدم اتنال به حساا این است که سرور را به درستی انتااا نکرده و آن را       

 .در حالت پیش فرر قرار می دهند

 یلدر منوی فا Login to Trade Account گزینه

رد با استفاده از این گزینه می توانید به حساا تجاری دود که از قبل در متاتریدر و یا بروکر مو

 .نظر دود ایجاد کرده اید ک وصل شوید
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Login to Web Trader در منوی File متاتریدر 

 .هدایت دواهید شد MQL5 کلیک کنید به سایت جامعه Login to Web Trader اگر روی

 

 

به معامله     MQL5 community این قستتتمت ثبت نام کنید می توانید با استتتتفاده از         اگر در 

بپردازید. و از امکانای بسیار بیشتری استفاده کنید. به عنوان منال در این قسمت می توانید      
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 …به ربای های های معامالی دودکار دستتتترستتتی داشتتتته باشتتتید. و یا تحلیل های دیگران و   

 امکانای برای ولی. هستند  رایگان ک شوند  می داده قرار قسمت  این در که امکاناتی از بسیاری 

 که  هایی  تریدر  از بعرتتتی منال  عنوان به . کنید  پردادت  هایی  هزینه  توانید  می … و بیشتتتتر

انید با استتتفاده از کاری تو می. برستتانند فروش به را آنها دارند قنتتد ک کنند می طراحی ربای

 .ک برداشت صرافی درید ها و یا فروش هایتان را انجام دهیدهای اعتباری و روش های واریز 

Login to MQL5.community 

متنتتل  MQL5.community و یا همان MQL5 با استتتفاده از این گزینه می توانید به جامعه

 .پردازیدب …شوید. و به معامله و دریافت افزونه های مهم و 

 

 

Print Setup 

 می توانید تنظیمای الزم جهت پرینت را انجام داده و از نمودار       با استتتتفاده از این گزینه نیز     

 .مورد نظر دود پرینت بگیرید
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 Insert  و View منوهایآموزش 
 

کار با آن را  متاتریدر را آموزش داده و نحوه Insert و درج view منوی نمایش در این قستتمت

 . بررسی دواهیم کرد

 متاتریدر view آموزش منوی نمایش

سی کرده و آموزش دادیم. در   منوی فایل س قبلی از آموزش متاتریدر گزینه هایدر در را برر

 .در متاتریدر را آموزش می دهیم view این مقاله نیز منوی نمایش

 

 View در Language گزینه

https://itsca-brokers.com/forex/metatrader-file-menu/
https://itsca-brokers.com/forex/metatrader-file-menu/
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ستفاده از این گزینه می توان زبان متاتریدر     Language در این منواولین گزینه  شد. با ا می با

آن  را به زبان دلاواه دود تغییر داد. زمانی که متاتریدر را برای اولین بار نن  می کنید ک زبان 

 .انگلیسی می باشد. و می توان آن را به فارسی و یا زبان های دیگر تغییر داد

 

 

Toolbars ی نمایش متاتریدردر منو 
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 در منوی نمایش می توانید گزینه ها و مواردی را که در قستتتمت         Toolbars با استتتتفاده از   

Toolbars          سازی شانی  شاص کرده ک کم و زیاد کرده و یا  شود ک م متاتریدر نمایش داده می 

 .کنید

 

 

از منوی  Toolbars اضافه کنید ک بعد از انتااا  Toolbars اگر می دواهید موارد بیشتری را به 

کلیک کرده و موارد مورد نیاز دود که دوست دارید دم دستتان باشد     Customize نمایش روی

وجود دارند و با  Charts Bar و Status Bar دو گزینه Toolbars ک به آن اضتتتافه کنید. بعد از

 .تیک دار کردن و نکردن آن می توانید آن را در صفحه مشاهده کنید

Symbols یدر منو View 

مشاهده می کنید ک جفت  Market Watch اگر در لیست جفت ارز هایی که در پنجره مارکت واچ

اضتتتافه کنید ک از  Market Watch ارزی مورد نیازتان بوده و قنتتتد داشتتتتید آن را به پنجره 

کلیک کنید. برای باز کردن      Show جفت ارز مربوطه را انتااا کرده و روی     Symbols گزینه 

 .نیز استفاده کنید CtrL+U می توانید از کلید های میانبر Symbols گزینه
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بقیه مواردی که مشتتتتاهده می کنید با تیک دار کردن و نکردن آنها می توانید این موارد را به           

 :صفحه اصلی متاتریدر اضافه کرده و یا حذ  کنید. این موارد گزینه های زیر هستند

 Market Watch 

 Data Window 

 Navigator 

 Terminal 

 Strategy Tester 

 Chats 

نیز می توانید نمودار متاتریدر را در کل صتتتفحه      F11 و یا کلید  Full Screen با استتتتفاده از  

نمایش دود مشتتتاهده کنید. از منو های متاتریدر منوی فایل را در در س قبلی و منوی نمایش           

 .را آموزش می دهیم Insert را در این درس آموزش دادیم. حال در ادامه مقاله منوی درج

 متاتریدر Insert منوی درج

شوند ک در این قسمت        تمامی نمودار ها ک دطوط و اشیایی که قرار است به نمودار دطی افزوده 

 .وجود دارند
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در تحلیل های تکنیکال اهمیت بستتتیار زیادی در بین تحلیل گران  Insert گزینه های منوی درج

 اتور هایی هستند که که معامله گران بر اساس تحلیل آنها می تواننددارد. این نمودار ها اندیک

ستتتیگنال درید و یا فروش دریافت کنند. معموال بر استتتاس این نمودار ها می توان تحلیل های 

 .قدرتمندی داشت. در یک درس جداگانه به بررسی اندیکاتور ها پردادته ایم

Indicators در زیر منوهای متاتریدر 

باواهید یک نمودار دیگر برای تحلیل به نموداری که در صتتفحه متاتریدر باز استتت و زمانی که 

شتتما قنتتد بررستتی جفت ارز مورد نظر را دارید ک اضتتافه کرده و وضتتعیت جفت ارز را بررستتی  

به عنوان منال نمودار           یاورید.   MACD کنید ک از این گزینه می توانید نمودار مورد نظر را ب

 سیار مهم در بین معامله گران بازار سرمایه بوده و می توان ببا بررسی آن    یکی از نمودار های ب

را انااا  Indicatorsک  Insert ستتیگنال درید و یا فروش دریافت کرد. برای رستتم آن از منوی 

را انتااا کنید. در قستتمت پایین نمودار ک  MACD و از لیستتت باز شتتده Custom کرده و بعد

 .اهید کردرا مشاهده دو MACD نمودار
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Lines  در منوی  Insert 

در تحلیل ها زمانی پیش می آید که می دواهید دطوط مقاومت ک حمایت و یا کانال هایی را که                  

را  Linesک  Insert جفت ارز مربوطه در آن قرار دارد ک رستتم کنید. در این گونه موارد از منوی 

 .انتااا کرده و بعد دطوط مربوطه را رسم کنید
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دط   Trendlineدط افقی ک   Horizontalدط عمودی ک  Vertical .ر نوع دط می توان رسم کرد چها

 .رسم دط مورا با زاویه مشاص می باشد  Trendline by Angleمورا و

Channels  در منوی درج 

در منوی درج می توانید چهار نوع کانال را برای نمودار جفت ارز دود  Channels با استتتفاده از

کنید. یکی از معرو  ترین کانال ها که تریدر های حرفه ای از آن استتتتفاده می کنند ک             رستتتم 

 GBPUSD می باشتتتتد. به عنوان منال برای جفت ارز یورو/پوند      Fibonacci کانال فیبوناچی   

کانال فیبو ناچی را رستتم کرده ایم. این کانال معموال به همراه ستتایر تحلیل ها در نوستتان گیری 

 .داستفاده می شو
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همانطور که در شکل باال مشاهده می کنید نمودار جفت ارز مربوطه در کانال نزولی قرار داشته 

 .و بین نقاطی که کانال فیبوناچی مشاص کرده نوسان می کند

 می توان رگرستتتیون دطی را در نمودار رستتتم کرد. کتانتال    Linear Regression بتا رستتتم 

Equidistant   ست که کران ب شد. و با کانال   نیز کانالی ا ساوی می با  Standard اال و پایین آن م

Deviation  یک کانال استاندارد برای جفت ارز مورد نظر رسم دواهد شد. 

 منو های متاتریدر Insert در Gann زوایای

تا حدودی مشکل می باشد. ولی روش هایی برای یادگیری آسان  Gann آموزش و تحلیل زوایای

 . Gann Gridک  Gann Fanک  Gann Line :وجود دارد Gann وع نمودارتر آن وجود دارد. سه ن
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بستتیار مهم بوده و با استتتفاده از آن در نمودار می توان   Gann رستتم صتتحیح و شتتروع زوایای 

نقاطی را که تریدر به درستی معامله کرده ولی ترس از معامله وجود داشته است را شناسایی        

ستفاده قرار گرفت. آقای    Gann ایکرد. نمودار گان ابتدا توسط آق  شده و مورد ا  Gann ارائه 

همیشه دقی  ترین پیش بینی ها در بازار فارکس داشته است. زیرا همیشه پیش بینی هایش 

 .استفاده می کرده است Gann در زمان درستی بوده و در شرایط مساعد و صحیح از نمودار

Fibonacci  در منوی  Insert 

 .در واقر می توان برچستتتتت  هتتای اطالعتتاتی بر روی نمودار قرار داد Fibonacci بتتا استتتتفتتاده از 

Retracement  کTime zones  کFan  کArcs  کExpansion .   می توان با کلیک و درو این کار را انجام

شاهده دواهید کرد. اگر موس      س  زرد رنگی را م داد. بعد از قرار دادن هر کدام بر روی نمودار برچ

کدام از این برچستتت  ها ببرید ک مقدار فیبو و نیز قیمت جفت ارز مورد نظر در آن نقطه را را روی هر 

 .مشاهده دواهید کرد
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Shapes  در Insert منو های متاتریدر 

زمانی که تریدر قند تحلیل نمودار و رفتار جفت ارز را دارد ک در بعری موارد نیاز به کشیدن     

سیار مهم   Insert منو های متاتریدر منوی شکل هایی در نمودار دارد. در بین  یکی از منو های ب

را انتااا کنید. شما می توانید سه شکل مستطیل       Shapes می باشد. حال از منوی درج گزینه 

شکل مستطیل را بر روی نمودار رسم کرده ایم.          ک منل  و بیری را رسم کنید. من برای منال 

 .شکل را از گزینه ها انتااا کرده و روی نمودار درو کرده و بکشید
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Arrows  در منوی درج 

ستفاده از  ضافه کرد. از این فلش  می توان انواع فلش ها را ب Arrows با ا ه نمودار مورد نظر ا

 .ها و نماد ها جهت دوانایی بیشتر نمودار و تحلیل ها استفاده می شود
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  Text گزینه

می توان بر روی قستتمت های ماتلفی از نمودار یادداشتتت هایی نوشتتت.    Text با استتتفاده از

زه وارد هستتتتند ک از این گزینه معموال تحلیل گرانی که در حال آموزش دادن به معامله گران تا

می باشتتد ک برای نوشتتتن توضتتیحای و نکته ها بر روی نمودار ها  Text Label و گزینه بعدی که

استتتتفاده می کنند تا کستتتانی که نمودار ها و تحلیل ها را مشتتتاهده می کنند ک به راحتی متوجه 

 .دطوط اضافه شده به نمودار شوند
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 نن  اندیکاتور در متاتریدر

 

برای ننتتتت  اندیکاتور در متاتریدر ابتدا فایلی را که دانلود کرده اید از حالت فشتتترده دارج              

کلیک راستتت کرده و آن را کپی کرده و در مستتیری که  ex4. کنید. ستتپس روی فایل با پستتوند

 .کنید  Paste بیان می کنیم
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 .انتااا کنیدرا  Open Data Folder گزینه File متاتریدر را باز کرده و از منوی
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 .را باز کنید MQL4 در این پوشه ک فولدر

 

 

 .را باز کنید Indicators نیز پوشه اندیکاتور ها MQL4 و در پوشه 
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 .کنید Pate حال در این قسمت فایل اندیکاتوری را که دانلود کرده اید پیست

 ک Navigator کنید. و یا از پنجرهبرای رستتتم اندیکاتور یا یک بار متاتریدر دود را بستتتته و دوباره باز  

 .بزنید Refresh کلیک راست کرده و Indicators روی
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به همین ستتتادگی می توانید هر اندیکاتوری را که دانلود کرده و در ادتیار دارید در متاتریدر ننتتت    

 .کرده و از آن استفاده کنید

اندیکاتوری را که دانلود   Custom و  Indicatorsک  Insert برای رستتم اندیکاتور دانلود شتتده از منوی 

 .کرده و نن  کرده اید ک رسم کنید
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 متاتریدر Charts آموزش منوی
 

به آموزش آن می          Charts منوی باشتتتتد که در این باش  یکی دیگر از منو های متاتریدر می 

به بازار پردازیم. متاتریدر نرم افزاری استتت که معامله گران برای انجام معامله و وارد شتتدن  

فارکس از آن استفاده می کنند. در این میان بسیای از افراد وجود دارند که به صوری ابتدایی 

 .با این نرم افزار آشنا بوده و با آن کار می کنند

 در منو های متاتریدر Charts منوی

جام  می توان تنظیمای الزم را بر روی نمودار های قیمتی اعمال کرد. برای ان     Charts در منوی

روی جفت ارز مورد نظر کلیک راستتتتت کرده و     Market Watch تنظیمای الزم ابتدا از پنجره  

را انتااا کنید تا نمودار قیمتی آن جفت ارز را مشتتاهده کنید. حال از  Chart Window گزینه

 .را انتااا کنید Charts منو های متاتریدر منوی

 

لیل های بازار فارکس را مشتتاهده می کنید. این در این منو ستته نمودار بستتیار پر کاربرد در تح

 (Line Chart) و دطی (Candlesticks) ک شتتتمعی (Bar Chart) ستتتته نمودار نمودار میله ای 



 

78 
 

WWW.ITSCA-BROKERS.COM 

هستتتتند. اگر تغییری در رنگ های نمودار قیمتی ایجاد نکرده باشتتتید ک دو نمودار میله ای و           

این نمودار ها می توانید از کلید شمعی را کامال شبیه هم مشاهده دواهید کرد. برای مشاهده      

 .نیز استفاده کنید Alt + 3 و Alt + 2ک  Alt + 1 های میان بر

 چیست؟ (Line Chart) نمودار دطی

شود.     شان داده می  در نمودار دطی فقط آدرین قیمت در بازه زمانی اهمیت دارد و در نمودار ن

زمانی مشتتاص پیدا کرده و به هم  برای رستتم نمودار دطی آدرین قیمت معامله را در بازه های

کرده و بررستتتی کنید.    (Zoom In) وصتتتتل می کنند. برای مشتتتتاهده دقی  تر نمودار را زوم  

مانوصا در مشاهده و بررسی نمودار میله ای و شمعی. زیرا در صوری عدم بزرو نمایی ک این       

 .دو نمودار را کامال مشابه هم مشاهده دواهید کرد
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 چیست؟ (Bar Chart) نمودار میله ای

 در نمودار میله ای با چهار قیمت بسیار مهم در نمودار سر و کار داریم: 

 اولین و آدرین قیمت ک کمترین و بیشترین قیمت .

اگر با دقت نمودار میله ای را مشتتاهده کنید ک بر روی هر میله دطوط بستتیار کوتاه افقی رستتم   

باشد. در نمودار میله ای دط کوتاهی که   شده است. که نشان از قیمت های مهم بیان شده می     

در ستتمت چپ میله قرار گیرد ک قیمت بازگشتتایی جفت ارز بوده و دط کوتاهی در ستتمت راستتت 

 .نمودار قرار دارد ک قسمت بسته شدن جفت ارز می باشد

باال تر قرار گیرد ک یعنی فشتتتتار فروش باال تر بوده و در انتهای روز     Open زمانی که دط کوتاه   

شود     معا سته  ست معامله با آن ب ست میله در آن     (Close) مالتی قیمتی که قرار ا سمت را ک در 

 .تاریخ قرار داده می شود
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 چیست؟ (Candlesticks) نمودار شمعی

در بازار و تاثیر احساسای بر معامالی است. در     به نحوی نشان دهنده احساسای    نمودار شمعی 

کل هنگام استفاده از نمودار شمعی دنبال جواا این سوال هستیم . فشار درید بیشتر بوده و       

 یا فشار فروش؟

در نمودار شتتمعی با ستته عننتتر ستتر و کار داریم. کران باال ک پایین و بدنه. در صتتورتی که بدنه  

شتر بوده و رنگ بدنه سبز و یا سفید دواهد بود. در صورتی      منبت باشد ک یعنی فشار درید بی  

شد ک یعنی فشار فروش بیشتر بوده و رنگ بدنه قرمز و یا مشکی دواهد بود.         که بدنه منفی با

 Properties و بعد گزینه Charts در متاتریدر می توان این رنگ ها را بنا بر ستتلیقه از قستتمت

https://itsca-brokers.com/stock/candlestick-chart/


 

81 
 

WWW.ITSCA-BROKERS.COM 

ترین نمودار ها در تحلیل تکنیکال سهام بورسی و فارکس تغییر داد. نمودار شمعی یکی از مهم 

 .می باشد

 

 

Timeframes  منوی درCharts 

Timeframes  که در زیر منوی Charts       قرار دارد ک آپدیت نمودار قیمتی جفت ارز مربوطه را

 .در بازه های زمانی داص که دودتان می توانید تعیین کنید ک نشان می دهد
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را در قستتتمت پایینی منو ها و باالی نمودار نیز به صتتتوری پیش         Timeframes تایم فریم ها  

فرر می بینید. در صتوری دلاواه می توانید تیک آن را برداشتته و مافی کنید. هر بازه را که   

 M5دقیقه( ک   1و M1کنید  برایتان آپدیت شتتتوند را انتااا       دوس دارید قیمت ها در آن بازه     

 D1ک ستتتتاعت(   4و H4ستتتتاعت( ک   1و H1دقیقه( ک   30و M30( ک دقیقه  15و M15دقیقه( ک   5و

 (. MNو MNوهفتگی( ک  W1وروزانه( ک 

Templates  تمپلیت ها 

زمانی که با نمودار های قیمتی کار کردید ک دواهید توانستتتت با نگاه کردن به بعرتتتی نمودار ها 

ی از افراد با بررستتی به راحتی ستتیگنال درید و یا فروش دریافت کنید. به عنوان منال بستتیار

تنتتمیم به باز کردن پوزیشتتن می گیرند. به جز این تحلیل گران با   MACD و RSI دو نمودار

توجه به دانش و تجربیای دود از نمودار های بستتتیار زیادی استتتتفاده می کنند. زمانی که شتتتما 

کرده و در  هدیره Template نمودار های مربوطه را رستتتم کردید ک می توانید آنها را در قال         

 .مراجعای بعدی از آن استفاده کنید
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با هدیره نمودار ها در قال  تمپلیت دیگر نیاز به رستتم چندین بار نمودار های پر استتتفاده نمی 

باشتتد. زمانی که شتتما نمودار مورد نظرتان را هدیره می کنید ک نمودار های رستتم شتتده توستتط   

 روی Charts برای ددیره نمودارتان از منویاضافه دواهد شد.    Templates دودتان به لیست 

Templates کلیک کرده و گزینه Save Template  را انتااا کنید. هنگام استتتتفاده نیز همین

انتااا کرده و  Templates مستتیر را انتااا کرده و نام انتاابی برای تمپلیت دود را از لیستتت

 .دیگر آپدیت دواهند شد باز کنید. قیمت ها با توجه به قیمت های جدید و موارد

Grids  در منوی  Charts 

در پس زمینه نمودار ها می توانید این گزینه را  Grids برای مشتتتاهده و یا مافی کردن دطوط

تلف فعال و یا غیر فعال کنید. استفاده از گرید دقت تحلیل را باالتر برده و به رادتی در نقاط ما

 .دنبال کرد نمودار می توان قیمت ها را از ستون ها
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volumes 

 را انتااا کنید ک نمودار های میله ای مانند در زیر نمودار قیمتی جفت ارز volumes اگر گزینه

دود مشتتتاهده دواهید کرد. این میله ها بیانگر حجم معامالی جفت ارز مورد نظر در این بازه ها 

 .و تاریخ ها هستند

Auto Scroll 

ت متاتریدر وشکل باال( نمودار را به تازه ترین قیم  Charts منویدر  Auto Scroll با استفاده از 

ست ابتدا این گزینه را انتااا کرده و     شن بهتر ا بازار انتقال می دهد. در لحظه باز کردن پوزی

 .قیمت های جدید را مشاهده کنید و بعد به باز کردن پوزیشن اقدام کنید

Chart Shift  در منوی  Charts 
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می توان نمودار را ستتتمت چپ شتتتیف داد. این گزینه زمانی که بازه  Chart Shift با کلیک روی

 .های زمانی قبل تر را برای تحلیل بررسی می کنیم ک می تواند مفید باشد

 (Zoom In , Zoom Out) زوم کردن نمودار

ک اگر با متاتریدر کار کنید و نمودار های قیمت را مورد تحلیل و بررستتتی های دقی  قرار دهید   

حتما نیاز به زوم کردن نمودار دواهید داشتتتتت. همانطور که گفتیم برای مشتتتتاهده دقی  تر          

استتتتفاده کرده و نمودار را زوم کنید تا      Zoom In نمودار شتتتمعی و یا میله ای باید از گزینه      

 .تغییرای را در نمودار مشاهده کنید

Step by Step  حرکت روی نمودار 

را انتااا کنید. البته  Step by Step گزینه Charts ید از منویبرای حرکت در نمودار می توان

ه صفحه کلید بسیار راحت تر است. با این گزینه نمودار ب F12 انجام این کار با استفاده از کلید

سمت چپ انتقال پیدا دواهد کرد. اگر هم می دواهید نمودار به سمت راست حرکت کند کلید    

. عالوه بر اینها بستتیار راحت با استتتفاده از موس می توانید  را فشتتار دهید Shift + F12 های

 .روی نمودار حرکت کنید. نمدار را با ماوس گرفته و به سمت چپ و یا راست بکشید

Properties  در منوی  Charts 

Properties در منوی Charts  دارای تنظیمای ماتلفی می باشتتتد که بهتر استتتت کار با آن را یاد

 را انتااا می کنید کادر زیر را مشاهده دواهید Propertiesک Charts که از منویبگیرید. زمانی 

 .کرد
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سی   Colors وجود دارد. ابتدا ت  Common و Colors در این پنجره دو ت  به نام های را برر

 .می کنیم

Colors  در پنجره Properties نمودار قیمتی 

 .ودار قیمتی را تغییر دادمی توان رنگ های نم Colors با استفاده از ت 

Background    :         با استتتتفاده از این گزینه می توانید رنگ دلاواهی برای پس زمینه نمودار

 .انتااا کنید

Foreground   :   فاده از ها را تغییر         Foreground با استتتت ید رنگ محور های قیمت  می توان

 .تنددهید. به صوری پیش فرر این رنگ ها در نمودار به رنگ سفید هس

Bar Up    : با استتتتفاده از این گزینه می توانید رنگ میله صتتتعودی در نمودار میله ای و رنگ

حاشتتیه نمودار شتتمعی تغییر دهید. بهتر استتت این گزینه را روی رنگ ستتفید و یا ستتبز قرار     

 .دهید
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Bar Down    :ستتتت برای تنظیم رنگ میله نمودار نزولی این گزینه را باید تغییر دهید. بهتر ا

 این رنگ را نیز روی سیاه و یا قرمز قرار دهید. به طور عامیانه از ترکی  دو رنگ سفید / سیاه

 .و یا سبز / قرمز برای رسم نمودار های میله ای و شمعی استفاده می کنند

Bull Candle   :رنگ دادل بدنه در کندل های صعودی نمودار شمعی را مشاص می کند. 

Bear Candle   :ل بدنه در کندل های نزولی نمودار شمعی را مشاص می کندرنگ داد. 

Line Graph   :رنگ نمودار دطی را می توان با استفاده از Line Graph تغییر داد. 

volumes    :    سمت ستند را نیز می توان از این ق غییر ترنگ میله ها که بیانگر حجم معامالی ه

 .داد

 Ask Line   :رنگ نمودار با این گزینه نیز می توان Ask را تغییر داد. 

Stop Levels    :تغییر رنگ دطوط حد ضرر و سود هنگام اردر گذاری 

 

Common  در پنجره Properties نمودار قیمتی 

Common  در پنجره Properties     شد. اگر روی این شامل تنظیمای عمومی نمودار قیمتی می با

د. در ادامه به بررسی تک تک گزینه های این ت  کلیک کنید ک شکل زیر را مشاهده دواهید کر

 .قسمت دواهیم پردادت



 

88 
 

WWW.ITSCA-BROKERS.COM 

 

 

Offline chart   :           اگر تیک این گزینه را بزنید قیمت ها برایتان در نمودار جفت ارز مورد نظر آپدیت

ناواهد شتتد و شتتما در مراجعای بعدی اگر این نمودار را باز کنید همان قیمت های قبلی را مشتتاهده     

شتن این تیک منل روال قبل هر زمان متاتریدر و نمودار قیمتی یک     دواهید کرد. صوری بردا ولی در 

 .جفت ارز را باز کنید ک قیمت های جدید را مشاهده دواهید کرد

Chart on Foreground   :  با انتااا این گزینه نمودار قیمتی در باالی و جلوی تمام دطوط و اشتتتیای

 .گرفت. این گزینه به صوری پیش فرر تیک دار استاعمال شده به نمودار قرار دواهد 

Chart Shift  :گزینه همان چاری شیف موجود در منوی این Chart  متاتریدر می باشد. و با استفاده از

 .آن می توان نمودار را به سمت چپ شیف داد

Chart Auto Scroll   :            تی ایجاد   با فعال بودن این گزینه زمانی که یک کندل جدید در نمودار قیم

 .شود نمودار به سمت چپ انتقال داده دواهد شد
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Scale fix one to one   : این گزینه مقیاس های نمودار را یک به یک می کند و از آن برای رسم نمدار

 .های قیمتی دقی  استفاده می کنند

Scale fix   :           .اگر این گزینه   با تیک دار کردن این گزینه مقیاس ها در محور عمودی ثابت دواهد ماند

 .تیک دار نباشد با توجه به تغییر قیمت ها مقیاس ها نیز در محور عمودی تغییر دواهند کرد

Bar Chart : شتتتاهده اگر این دکمه را بزنید نمودار میله ای را مشتتتاهده دواهید کرد. البته برای م

و انتااا این Chart  منوی نمودار میله ای نیازی به پیمودن این مراحل نیست و مستقیما با استفاده از

 .نمودار از این منو می توان نمودار میله ای را مشاهده کرد

Candlesticks   :با انتااا این گزینه نیز نمودار شمعی نمایش داده دواهد شد. 

Line Chart   :با این گزینه نیز نمودار دطی نمایش داده دواهد شد. 

Show OHLC   :این نمودار دط OHLC مودار نشتتان می دهدرا در ن. O (Open)  قیمت بازگشتتایی ک

H (High)  باالترین قیمت کL (Low)  پایین ترین قیمت کC (Close) قیمت بسته شدن می باشد. 

 Show Ask Line   :قیمت Ask را بر روی نمودار نمایش می دهد. 

Show Period Separators   :    نمودار در فاصتتتله    با تیک دار کردن این گزینه دطوط عمودی بر روی

 .های زمانی یکسان نمایش داده می شود

Show grid   :گرید های پس زمینه را نشان داده و یا مافی می کند. 

Show Volumes   :میله های حجمی در پایین نمودار نمایش داده دواهد شد. 

Show Objects descriptions   : شیایی که به نمودا ر اضافه می کنید   اگر تیک این گزینه را بزنید ک ا

 .همراه با توضیحاتشان نمایش داده دواهد

  



 

90 
 

WWW.ITSCA-BROKERS.COM 

  Toolbar و Help ک Window آموزش منو های
 

سه منوی       ضر در قسمت آموزش منو های متاتریدر قرار داریم. در این قسمت نیز   در حال حا

Window   کHelp و Toolbar   را آموزش می دهیم. این ستته مورد نیز بستتیار مهم بوده و بهتر

 استتتت کار با آنها را یاد بگیرید. محیط متاتریدر شتتتاید در ابتدای کار برایتان گیو کننده باشتتتد.

ولی در صتتوری آموزش و کمی وقت گذاشتتتن بستتیار راحت می توانید با آن کار کرده ک معامله   

 .کنید و حتی بعد از مدتی آموزش قیمت ها را برای دودتان تحلیل کنید

 

 در متاتریدر Window منوی

در منو های متاتریدر در اصل برای کار با پنجره های نمودار قیمتی متاتریدر به   Window منوی

ز کار می رود. با استفاده از آن می توان پنجره های نموداری جدید برای جفت ارز مورد نظر را با

قیمتی می توان نمودار  New Window کرده و تنظیمای الزم را انجام داد. با استفاده از گزینه 

 .جدید به پنجره اصلی متاتریدر افزود
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 مرت  کردن پنجره های نمودار قیمتی

اگر روی هر کدام از پنو مورد نشتتان داده شتتده در شتتکل زیر کلیک کنید ک پنجره هایی که باز   

 .کرده اید به روند داصی مرت  دواهد شد
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شکل زیر به    کلیک کنید ک پنجره  Tile Vertically به عنوان منال اگر روی شده همانند  های باز 

 .صوری عمودی مرت  شده و در کنار هم قرار دواهند گرفت
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 در متاتریدر Help منوی

 عالوه بر آموزش متاتریدر اگر قرار است با نرم افزار جدیدی کار کنید ک بهترین روش کار با آن 

این نظر صدق می کند.   آن نرم افزار می باشد. در مورد متاتریدر هم  Help استفاده از قسمت  

می توانید تمامی مسائل و اشکاالتی که با قسمت های متاتریدر دارید  Help با استفاده از منوی

 .در این قسمت پیدا کرده و توضیحای کاملی دریافت کنید
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سایت و        شکل باال لیستی از مقاالی ک اپلیکیشن ها ک وا   4 متاتریدر برای هم را …با توجه به 

مشتتاهده می کنید. در صتتوری نیاز می توانید از هر کدام از این موارد استتتفاده  MQL5 هم و

شکالی گزینه ای دارند . به عنوان منال منال نحوه       ست ک اکنر افراد م شان داده ا کنید. تجربه ن

و  Help Topics تغییر زبان متاتریدر. در این گونه موارد بهترین راه حل استتتفاده از دو گزینه

کلیک کنید ک صفحه ای مانند شکل  Help Topics می باشد. اگر روی گزینه Online Search نیز

 .زیر مشاهده دواهید کرد
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 Help منوی

کلیک کرده و چند حر  از موردی در رابطه با آن به مشتتتکل بر دورده اید را    Search روی ت 

شتتتکل دود مشتتتاهده بزنید. راهنمایی کاملی در مورد نحوه برطر  کردن م Enter تایپ کرده و

ید نیز ک              یدا کن تان را از اینترنت پ های مورد نظر مایی  دواهید کرد. اگر هم می دواهید راهن

کلیک کنید تا کادری برایتان باز شتتود. روی کادر مورد نظر مستتاله ای که   Online Search روی

واا ستتتوال را بزنید. تا ج Enter می دواهید در مورد آن اطالعای کستتت  کنید را وارد کرده و

دود را به صوری آنالین دریافت کنید. اگر قند آموزش صحیح متاتریدر را دارید ک بهتر است      

 .را یاد بگیرید Help کار کردن با گزینه

 Toolbarنوار ابزار 

در زیر منو های متاتریدر قرار می گیرد. به صتتتوری پیش فرر دکمه هایی که  Toolbar منوی

 .از باشد ک در این قسمت قرار داده شده انداحتمال می رود بیشتر مورد نی
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ک  Market Watch ک ابزار های زوم کردن نمودار ک  New Order ک  New Window مانند پنجره

 قابل   موارد این هم باز  …بستتتیاری از نمودار های پر کاربرد ک اندیکاتور ها ک تایم فریم ها و           

 Toolbar توانید موارد جدیدی را به قسمت  اضافه کردن می باشند. و شما می    و تغییر ک حذ 

ضافه کرده و یا بعری موارد را از آن حذ  کنید. اگر در قسمت     ست کنید   Toolbar ا کلیک را

 چهار مورد تیک دار را مشتتتتاهده دواهید کرد. اگر تیک هر گروه را بردارید ک آن قستتتمت از         

Toolbar ده می کنیدحذ  دواهد شد. با کلیک راست این چهار گروه را مشاه : 

 Standard نوار ابزار

 دستورای عمومی البته مهم متاتریدر قرار گرفته اند و حتی افراد تازه  Standard در نوار ابزار

 .کار به استفاده از موارد و گزینه های آن نیاز دارند
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 Dataک  Market Watch گزینه هایی مانند باز کردن نمودار قیمتی جدید ک پروفایل ک پنجره            

Window  کNavigator ک پنجره ترمینال ک باز کردن اوردر جدید (New order)  ادامه در …و 

 .کرد دواهیم بیان برایتان را اضافه موارد حذ  یا و جدید موارد کردن روشاضافه

 Charts نوار ابزار

می  Charts قرار گرفته است ک نوار ابزار  Standard این قسمت که در سمت راست نوار ابزار    

 Standard ابزار نوار باشد. بعد از باز کردن پنجره نمودار قیمتی جفت ارز مورد نظر از قسمت 

می توانید اندیکاتور های  Charts با استتتتفاده از نوار ابزار (Create a New Chart با گزینه)

 تحلیلمورد نظر را به نمودار قیمتی باز شده اعمال کنید. عالوه بر آن سه نمودار بسیار مهم که  

گران معموال از آنها استتتتفاده می کنند ک از قبیل نمودار دطی ک میله ای و شتتتمعی نیز در این         

 .قسمت قرار دارد

اگر تازه با متاتریدر آشنا شده اید موس را روی هر آیکون که ببرید نام آن را مشاهده دواهید 

 Indicators بود. از قسمت کرد. بعد از مدتی کار کردن ک گزینه ها کامال برایتان ملموس دواهد

List  نیز می توانید لیستتت اندیکارتور ها را مشتتاهده کرده و هر کدام را که به آن برای تحلیل

 .بازار و جفت ارزی که باز کرده اید ک نیاز دارید رسم کنید

 

 

 Line Studies نوار ابزار

ی و دطوط را به نمودار نیز می توانید اشتتتکال هندستتت Line Studies با استتتتفاده از نوار ابزار

اضتتتافه کنید. کستتتانی که دود اقدام به تحلیل بازار های مالی می کنند ک معموال با استتتتفاده از  

رسم دطوط مقاومت و حمایت ک رسم کانال های قیمتی که قیمت جفت ارز در این کانال ها جابجا   

شتتان و نیز با می شتتود ک ستتیگنال های درید و فروش را مشتتاص کرده و بر استتاس تحلیل های 

 .استفاده از اندیکارتور های آماده اقدام به درید و یا فروش می کنند
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 کرده و سیگنال دهی می کنند. با استفاده تحلیلای بسیاری از افراد دیگر نیز این افراد حتی بر

بستیار راحت می توانند دطوط   Line Studies از دطوط و اشتکال هندستی در قستمت نوار ابزار   

 .ا بر روی نمودار ها رسم کرده و قیمت ها و روند بازار را تحلیل کنندمورد نظر ر

 

 

 Timeframes نوار ابزار

 تایم فریم تغییرای قیمت در بازه های زمانی را برایتان بر روی نمودار Timeframes نوار ابزار

ار برایتان  نمایش دواهد داد. اگر روی هر بازه کلیک کنید ک تغییرای قیمتی در آن بازه در نمود      

 .آپدیت دواهد شد

 

 

 Customize  کار با گزینه

چهار گروهی که در نوار ابزار قرار دارد را به صتتتوری اجمالی بیان کردیم. حال می دواهیم از        

هر گروه گزینه هایی را اضتتتتافه کرده و یا حد  کنیم. بدین منظور در گروه مورد نظر روی یک        

 .را انتااا می کنیم Customize آیکن کلیک راست کرده و گزینه
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ز می توانید موارد جدیدی را به نوار ابزار اضافه کرده و یا حذ  کنید. ا  Customize با استفاده گزینه 

 .کلیک کنید پنجره زیر برایتان باز دواهد شد Customize روی
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 اگر می دواهید موارد جدیدی اضتتافه شتتود آن گزینه را از لیستتت ستتمت چپ انتااا کرده و   

کلیک کنید. و اگر می دواهید مواردی را که به آن نیاز ندارید حذ  کنید ک آن را             Insert روی

 .کلیک کنید Remove از لیست سمت راست انتااا کرده و روی گزینه

دقت کنید این موارد برای گروه های ماتلف متفاوی می باشتتد. به عنوان منال در شتتکل باال ما  

 Customize یم و موارد این گروه را در پنجره باز شتتده توستتطکلیک کرد Standard روی گروه

را  Customize ها کلیک راستتتت کرده و Timeframe مشتتتاهده کردیم. حال اگر در قستتتمت 

شما باید از لیست با     شد و موارد انتاابی و یا حذفی  ز انتااا کنید کادر زیر برایتان باز دواهد 

 .شده در این قسمت انتااا شود

 

 

  ستتمت نیز می توانید تایم فریم های مورد نیاز را حذ  کرده و یا آنهایی را که قبال حذ  کردهدر این ق

 .اید و در حال حاضر به آن نیاز دارید ک انتااا کنید
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 4 متاتریدر در استاپ تریلینگ دادن قرار آموزش
 

 

می باشتتتد.  مدیریت ستتترمایه در فارکس تریلینگ استتتتاپ در فارکس یکی دیگر از روش های

تریلینگ استتتاپ بیشتتتر با نام حد ضتترر متحرک و یا حد ضتترر شتتناور نیز شتتنادته می شتتود. در 

ادامه کامال با مفهوم تریلینگ استتتاپ آشتتنا شتتده و نحوه قرار دادن حد ضتترر متحرک را بروی   

 .زش دواهیم دادمعامالی آمو

 

 چیست؟  (Trailing Stop)کحد ضرر متحر

حد ضرر متحرک مانند حد ضرر ثابت می باشد ک به این صوری که به معامله اجازه داده می شود 

ک در طول روند بازار نقطه توقف ضتتترر نیز بر حستتت  آن جابجا شتتتود . برای درک بیشتتتتر این   

پیپ قرار  5مله ای باز کرده و حد ضرر دود را  موضوع منالی بیان می کنیم. فرر کنید شما معا  

داده اید. ولی روند بازار صعودی بوده و سود شما در حال افزایش است. حال بهتر است نقطه       

ضرر         ست حد توقف  س  قیمت جدید که افزایش یافته ا ضرر دود را باالتر برده و بر ح توقف 

 .رر افزایش دهیدبرای دود مشاص کنید. و مقدار قیمت را در گزینه توقف ض

شما مشاص کرده و معامله بر حس  روند بازار این نقطه را        ضرر متحرک این میزان را  در حد 

در  جابجا می کند . و با باال رفتن قیمت ها نقطه توقف ضرر را نیز برای حفظ سود باالتر می برد .  

روند صتتعودی تریلینگ استتتاپ حد ستتود ثابت نگه داشتتته می شتتود ک ولی حد ضتترر با توجه به  

پیپ   10نالً را م  trailing stopبازار به صتتتوری پلکانی تغییر می کند . پس در متاتریدر اگر         

 .نیز به آرامی باال دواهد رفت trailing stopتعیین کنید ک در صوری باال رفتن قیمت جفت ارزک 

 

 4آموزش تریلینگ استاپ در متاتریدر 

https://itsca-brokers.com/forex/capital-management/
https://itsca-brokers.com/forex/capital-management/
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از یک منال استتتتفاده می کنیم. فرر کنید می       4برای آموزش تریلینگ استتتتاپ در متاتریدر      

 ابتدا. کنید باز دالر آمریکا/فرانک ستتتوئیس  USDCHF دواهید یک معامله بر روی جفت ارز

 هایی بررسی  و ما های تحلیل طب  منال. دهید تشایص  را بازار روند و کرده تحلیل را بازار باید

 .باشد می  صعودی بازار ندرو کنیم می بینی پیش ایم کرده ارز جفت روی بر که

 قرار دادن حد ضرر متحرک

باز می کنیم. هنگام استفاده از تریلینگ استاپ به این نکته    BUY در این صوری یک سفارش  

شما حتی           سود آن را قرار دهید.  سود بوده و بعد از کس   توجه کنید قرار نیست همیشه در 

در فارکس را قرار داد. حال فرر  در ابتدای ستتتفارش گذاری نیز می توان حد ضتتترر متحرک    

پیپ در سود هستیم. از یک طر  دوست داریم      50کنید روند بازار دوا پیش رفته و ما منال 

ستتتود دود را حفظ کنیم و از طر  دیگر پیش بینی می کنیم بازار تا حد دیگری ومنال تا مقاومت   

 .بعدی( روند صعودی دود را حفظ دواهد کرد

صوری می توانی  ضرر منال    در این  سود دود میزانی حد  پیپ در  9د برای معامله دود و یا همان 

نظر بگیرید. یعنی اگر از همان نقطه ای که مشتتتاص کردید بازار افت کند ک وقتی ضتتترر از از           

شما با        9نقطه ای که در آن قرار دارید ک  -9=39پیپ افت کند ک پوزیشن بسته دواهد شد و 

 .هید شدپیپ سود از معامله دارج دوا 50

 4تاتریدر نحوه تنظیم تریلینگ استاپ و حد ضرر متحرک ( در م
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یک                 نال قبلی می پردازیم .  مه م به ادا یدر  تاتر تاپ در م نگ استتت برای آموزش تنظیم تریلی

باز کرده ایم. از پنجره ترمینال می توانید سفارش  USDCHF بر روی جفت ارز BUY پوزیشن

پیپ در سود هستیم.  50ی اسن معامله به عنوان منال دود را مشاهده کنید. فرر کنید بر رو

سفارش کلیک         ستفاده کنیم. بر روی  ستاپ ا سود دود می دواهیم از تریلینگ ا حال برای حفظ 

 را انتااا کنید. بعد از کلیک در پنجره کوچک میزان       Trailing Stop راستتتتت کرده و گزینه 

Point یدهایی که می توانید قرار دهید ک مشاهده می کن. 

 تریلینگ استاپ در فارکس

 .پونت است 10دقت کنید : هر پیپ 

همیشتتته به این نکته توجه داشتتتته باشتتتید ک هیچ گاه میزان پوینت را کمتر قرار ندهید ک زیرا  

سود بیشتر علی رغم تشایص                 شاید از کس   شده و  شما  باع  زود تر بسته شدن پوزیشن 

را متناس  با سودی که کس  کرده اید و  Point صحیح روند بازار بی ننی  بمانید. پس میزان

ضرر متحرک را     ضعیت بازار قرار دهید. در این منال من حد  پیپ در نظر می گیرم. در این  9و

ست. پس روی    90منال باید  شاص کنیم که در بین گزینه ها نی کلیک کرده  Custom پوینت م

 .گیردپیپ حد ضرر متحرک قرار  9را وارد کنید تا  90و دودتان 
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 میزان پیپ در تریلینگ استاپ

پیپ  50حال حد ضرر متحرک بر روی سفارش ما اعمال شده است. یعنی در حال حاضر که من        

پیپی من  39پیپ شتتود ک یعنی در ستتود  9ستتود کرده ام اگر بازار برگردد ک زمانی که ضتترر من 

 .معامله بسته دواهد شد

پیپ  50دی دود ادامه داده و ستتود من بیشتتتر از از طر  دیگر امکان دارد بازار به روند صتتعو

پیپ محسوا شده و با    90پیپ از آدرین سود منال   9شوند. در این صوری حد ضرر نیز همان    

پیپ معامله  81پیپ قیمت پایین بیاید ک در سود   90سود شما باالتر دواهد رفت و اگر منال از   

 .دقیقا به این صوری می باشدنیز حد ضرر متحرک  SELL بسته دواهد شد. در پوزیشن

 تریلینگ استاپ طال

تریلینگ استتتتاپ طال نیز مانند ستتتایر ارز ها بوده و همانند روش قبلی حد ضتتترر متحرک را می 

می باشد. به عنوان منال  XAU ارکسقرار داد. نماد طال در ف طال در فارکس توان برای معامالی

طال/دالر را در متاتریدر انتااا کنید. با توجه به تحلیل هایی که کرده              XAUUSD جفت ارز 

یک              نابراین  هد کرد. ب یدا دوا کاهش پ مت طال در برابر دالر  که قی ایم. پیش بینی می کنیم 

 Trailing کرده وباز می کنیم. در پنجره ترمینال روی یارش کلیک راستتتت  SELL پوزیشتتتن

stop را انتااا کرده و میزان پیپ آن را تنظیم می کنیم. 

https://itsca-brokers.com/stock/trend-of-gold/
https://itsca-brokers.com/stock/trend-of-gold/
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 تریلینگ استاپ طال

پیپ یعنی باالی  50چون نوستتانای بازار طال باالستتت ک بهتر استتت تریلینگ استتتاپ را بیش از    

 .پوینت تنظیم کنید تا در صوری سود بیشتر معامله شما زود تر بسته نشود 500

 ز دیجیتالحد ضرر متحرک ار

حد ضرر متحرک قبال فقط در متاتریدر وجود داشت. ولی امروزه بعری صرافی های ارز دیجیتال 

 .بین المللی این ویژگی را نیز به پلتفرم های معامالتی دود افزوده اند

 بهترین صرافی های کریپتو برای ایرانیان

حد ضرر متحرک در ارز دیجیتال به این صوری عمل می کند که شما منال با استفاده از تتر دود      

شما     ست و  سود هستید.       10ارز ترون را دریداری کرده قیمت آن افزایش یافته ا درصد در 

قرار دهید. تا  %3ینگ استتتاپ در ارز دیجیتال را برای حفظ ستترمایه می توانید منال میزان تریل

% برسد معامله شما    7اگر قیمت ترون کاهش پیدا کند ک زمانی که سود شما کاهش یافته و به   

 .بسته شود

https://itsca-brokers.com/cryptocurrency/which-digital-currency-exchange-works-with-iranians/
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در صتتترافی هایی که امکان قرار دادن حد ضتتترر متحرک وجود دارد ک معموال در کنار و یا در          

نیز قرار داده می شتتتود. و شتتتما در  Trailing Stop گزینه Order Type لیستتتت انواع معامله

 .صوری نیاز می توانید آن را انتااا کنید

 آموزش تریلینگ استاپ در بایننس فیوچرز

ستاپ را کامل یاد بگیرید ک به راحتی دواهید توانست        شید اگر مفهوم ترلینگ ا شته با توجه دا

حد ضتتترر              فاده از  کان استتتت که ام هایی  مامی پلتفرم  ندک   آن را در ت متحرک را قرار داده ا

بایننس نیز  معامالی فیوچرز به کار ببرید. تریلینگ استتتتاپ در قستتتمت صتتترافی بایننس مانند

 .قرار دارد

  Binanceبایننس صرافی در نام ثبت –درصد بونوس بایننس  5آموزش گرفتن 

ک  Market و Limit عالوه بر Order Type بعد از باز کردن معامله در قستتتمت نوع ستتتفارش 

Trailing Stop  را نیز مشاهده می کنید. شما می توانید آن را انتااا کرده و درصدی را که می

دواهید اگر سود شما به اندازه همان درصد کاهش یابد ک معامله بسته شود ک مشاص سازید.         

را مشتتتاهده می کنید. بهتر استتتت درصتتتد را بیشتتتتر از این مقادیر  %2و  %1در این قستتتمت 

 .انتااا کنید

 لینگ استاپ در کوکوینتری

ضر و  ستاپ در کوکوین وجود ندارد. ولی می  2022آوریل  20در حال حا ( قرار دادن تریلینگ ا

این نکته توجه کنید  میزان ضترر دود را مدیریت کرد. البته به  استتاپ الس  توان با قرار دادن

قرار دادن تریلینگ استتتاپ در معامالی ضتتروری نبوده و شتتما بعد از کستت  تجربه و حرفه ای   

شتتدن در این بازار دواهید توانستتت به راحتی با رصتتد و نگاه کردن به نمودار ها میزان ستتود  

 .دود را مدیریت کنید

 تریلینگ استاپ در تریدینگ ویو

شتتنایی داشتتته باشتتید ک می دانید که اغل  تریدر ها برای رستتم    اگر با ستتایت تریدینگ ویو آ

نمودار ها و تحلیل های به روز از این سایت استفاده می کنند. داده های این سایت دقت باالیی 

https://www.binance.com/
https://www.binance.com/
https://itsca-brokers.com/cryptocurrency/futures-trading/
https://itsca-brokers.com/cryptocurrency/futures-trading/
https://itsca-brokers.com/cryptocurrency/binance-exchange-registration-training/
https://itsca-brokers.com/forex/stop-loss-training-in-forex/
https://itsca-brokers.com/forex/stop-loss-training-in-forex/
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شته           شنایی دا شد که تریدر های ارز دیجیتال باید با آنها آ سایت هایی می با شته و از جمله  دا

 .باشند

 نحوه معامله در تریدینگ ویو )Trading View + (آموزش تریدینگ ویو

در این ستتایت این امکان فراهم شتتده استتت که بتوان به صتترافی هایی که در این ستتایت قرار 

ی دانید ایرانیان به دلیل تحریم ها فقط در دارند وصتتل شتتد و معامله کرد. البته همانطور که م 

صتترافی های ایرانیان می توانند ثبت نام کنند. البته در لیستتت این ستتایت می توان صتترافی    

هایی که به ایرانیان ددمای می دهند را پیدا کرد. پس باید در قستتمت معامالی صتترافی مورد 

دارد یا دیر؟ در این صتتتوری اگر   نظر ببینید که آیا امکان قرار دادن تریلینگ استتتتاپ وجود         

صرافی مورد نظر ویژگی تریلینگ استاپ را داشته باشد ک می توان از آن در معامالی استفاده        

 .کرد

 تریلینگ استاپ در متاتریدر موبایل

تریلینگ استتتتاپ فقط در متاتریدر نستتتاه ویندوز قابل اجرا می باشتتتد. تریلینگ استتتتاپ در    

زینه ای در اپلیکیشتتتن متاتریدر برای قرار دادن حد ضتتترر قرار       اندروید قابل اجرا نبوده و گ    

داده نشده است. پس اگر برای معامله از متاتریدر موبایل استفاده می کنید ک به صوری چشمی 

دودتان زمانی که روند بازار را درست انتاار کرده و در حال سود هستید و حد سود دود را باال 

 .به صوری دستی و چشمی باال ببرید تر می برید ک حد ضررتان را نیز

 تریلینگ استاپ در بورس چیست؟

تریلینگ استتتاپ در اصتتل یکی از امکانای متاتریدر استتت و در بعرتتی صتترافی ها این ویژگی    

شته و باید       ست. ولی در پلتفرم های معامالتی بورس ایران این ویژگی وجود ندا شده ا افزوده 

 .ر شرایط داص کنترل کنیدبه صوری دستی حد ضرر و سود دود را د

  

https://itsca-brokers.com/cryptocurrency/trading-view-training/
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تستتتتت کامل   و آموزش بک تستتتتت در متاتریدر و تریدینگ ویو       

 ی استراتژ
 

 

 بک تست چیست؟

شوند ک از روی حدس و احتمال اینکه   تریدر ها زمانی که برای اولین بار وارد دنیای فارکس می 

معامله کرده و در   بر استتتتاس فالن ادبار احتماال قیمت فالن ارز باالتر دواهد رفت ک اقدام به           

اکنر مواقر پیش بینی های اشتباهی دارند. و دچار ضرر می شوند. در صورتی که معامله گران      

ساس آن معامله         شاص کرده و بر ا ستراتژی م شان یک ا در بازار های مالی حتما باید برای دود

انجام نداده  کنند.اگر تا بحال معامالی دود را بر اساس استراتژی داصی و یا استراتژی دودتان    

 .اید ک مقاله زیر را مطالعه نمایید

 اسکلپ استراتژی بهترین –استراتژی فارکس با سه اندیکاتور 

بل بک تستتت در فارکس روشتتی استتت که از داده های معامالتی یک جفت ارز در چند ستتال ق   

استفاده کرده و به صوری کندل به کندل استراتژی معامالتی دود را تست می کنیم. زمانی که      

برای اولین بار می دواهید از یک استراتژی استفاده کنید و یا استراژی امتحان پس داده را در 

یک جفت ارز جدید به کار ببرید ک استتتفاده مستتتقیم از این استتتراتژی بستتیار پر ریستتک می     

شد  ستراتژی معامالتی دود را در بازه های زمانی ماتلف      با ست می توانید ا ستفاده از بک ت . با ا

تستتت کنید و در صتتوری صتتحیح بودن استتتراتژی شتتما راحتتر می توانید از این استتتراتژی در  

 .معامالی دود استفاده کنید

باشتید که   البته هنگام بک تستت گرفتن از یک استتراتژی همیشته این نکته را مد نظر داشتته    

بک تستتتتت نیز مانند دیگر مباح  و تحلیل های معامالتی از قبیل تحلیل های تکنیکال و تحلیل               

های بنیادی نمی تواند پیش بینی دقیقی از بازار داشته باشد. به عنوان منال در دو سال ادیر     

هنگام بک  تاثیر بیماری کرونا بر قیمت ها و نمودار ها در بازار های مالی کامال مشتتتهود استتتت.     

تست بهتر است این بازه ها و عوامل موقتی که بر قیمت ها تاثیر دارند را از تست حذ  کنید. 

https://itsca-brokers.com/forex/best-scalp-strategy/
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ولی بر استتتتاس ستتتتابقه معامالتی با استتتتفاده از بک تستتتتت تا حدودی می توان فهمید که آیا             

 استراتژی شما معقول و علمی می باشد و یا دیر؟

 بک تست و فوروارد تست چیست؟

ست و فورو  ستند. در        بک ت ستراتژی معامالتی ه ست یک ا ست هر دو روش هایی برای ت ارد ت

روش بک تست از سابقه معامالتی استفاده کرده و با استفاده از معامالی و داده های پیشین و       

 .چند ساله یک جفت ارز استراتژی معامالتی تست می شود

نادته می شتتتود. در این فوروارد تستتتت با عنوان بک تستتتت گیری الیو و پیپر تریدینگ نیز شتتت

روش به جای اینکه از داده های قیمتی گذشته برای تست استراتژی استفاده کنیم ک با استفاده 

از بازار فعلی و زنده استراتژی دود را تست می کنیم. البته تست استراتژی با حساا واقعی و      

دود یک اکانت و یا ریهل بسیار پر ریسک بوده و صحیح نیست. برای فوروارد تست ابتدا برای      

حساا دمو ایجاد کرده و موجودی حساا دمو را برابر با موجودی حساا دودتان قرار داده و با      

استتتراتژی که قنتتد تستتت آن را دارید شتتروع به معامله کرده و به دقت کندل ها را بررستتی   

 .کرده و سود و زیان دودتان را در بازه های زمانی ماتلف تست کنید

یزان ستتود و زیان شتتما در صتتوری استتتفاده شتتما از استتتراتژی مورد تستتت ک در هر دو روش م

سبه شده و مشاص دواهد شد. بهتر است تست در بازه های زمانی ماتلف صوری گیرد.            محا

 .در انتها میانگین سود و زیان دود را محاسبه کرده و استراتژی دود را بررسی کنید

 بک تست استراتژی

معامله و استفاده از یک استراتژی قرار نیست در تمامی معامالی      امدر بازار فارکس هنگام انج

دود ستتود کنید. در این بازار همیشتته ستتود و زیان در کنار هم می باشتتند. آن ه اهمیت بستتیار 

ر زیادی دارد ک این است که میانگین معامالی معامالی شما در یک بازه زمانی منال ماهانه سود آو   

ست گرف    شد. هنگام بک ت ستراتژی    با صل مرا مد نظر قرار دهید. از ا تن نیز باید همواره این ا

ست و یا        سود آور بوده ا شما در یک ماه  دود بک تست گرفته و ببینید که آیا میانگین معامالی 

 .زیان ده. و درصد هر کدام را نیز به دقت محاسبه و مشاهده کنید

 بک تست در متاتریدر
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بازار استتتفاده کرده و کندل به کندل جلو دواهیم رفت. در بک تستتت در متاتریدر از گذشتتته  

ستفاده کرد. این فایل را دانلود کرده   Soft4FX برای بک تست در متاتریدر باید از اکسپری    ا

این نرم افزار را می توانید از لینک  .و بعد آن را در پوشتتته اکستتتپری های متاتریدر کپی کنید

 زیر دانلود کنید.

  fx4Soft(دانلود اکسپری fx4Soft )دانلود نرم افزار

 Open برای کپی کردن فایل در پوشته اکستپری ها وارد متاتریدر شتده و از منوی فایل گزینه   

Data Folder  را انتااا کنید. 

 

 قرار دادن اکسپری

 را باز کنید و فایل Experts را انتااا کرده و بعد پوشتتته MQL4 پوشتتته باز شتتتده گزینهاز 

Soft4FX را در این مانند شکل زیر قسمت کپی کنید. 

https://itsca-brokers.com/wp-content/uploads/2022/01/Soft4FX-itsca-brokers.zip
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 Expert و بعد ت    Options و بعد  Tools ستتتپس دوباره به متاتریدر برگشتتتته و از منوی        

Advisor   ا بزنید. دقت کنید تک ها مانند شکل  تیک اول که در شکل زیر نیز نشان داده ایم ر

 .باشند
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شاهده می کنید ت   شد. برای    Auto Trading حال همانطور که م شن دواهد   Run برایتان رو

کلیک  Navigator را مانند شتتکل زیر باز کرده و روی صتتفحه Navigator کردن اکستتپری منوی

 Soft4FX را کلیک کرده و Expert Advisors راستتت کرده و صتتفحه را رفرش کنید. و پوشتته

Forex Simulator    را انتااا کرده و به صفحه متاتریدر دود کشیده و از صفحه باز شده Data 

Center را انتااا کنید. 
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در این صتتفحه جفت ارزی که می دواهید داده های قیمتی چند ستتال ادیر آن را دانلود کرده و  

 .از آن بک تست بگیرید را انتااا کنید
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را انتااا کرده و بعد روی گزینه دانلود کلیک       EURBGP برای منال ما جفت ارز یورو/پوند     

می کنیم. در صفحه کوچک باز شده باید مشاص سازید داده مربوط به چند سال را می دواهید      

 ستتال را نوشتتته و روی دانلود کلیک می کنیم تا دانلود ما تکمیل  5دانلود کنید. و با برای منال 

 .گردد
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کلیک می  New Simulation  کلیک کرده و بعد در صتتتفحه اکستتتپری روی close ستتتپس روی

 .کنیم
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در این قسمت می توانید تنظیمای الزم از قبیل زمان شروع و پایان بک تست متاتریدر ک میزان 

سپرد را ثابت انتااا کرده و     سازید. میزان ا  موجودی و نیز اهرم معامالتی دودتان را مشاص 

Start Simulation    را بزنید. اگر تمامی مراحل را به درستی انجام داده باشید ک باید صفحه زیر 

 .را مشاهده کنید
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 !تقریبا تمام کار ها تا این مرحله انجام شده

 .کلیک کنید Charts حال ک روی گزینه
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شود را یکی یک    صفحهک تایم فریم هایی که میاواهیددر چارتتون نمایش داده  ی انتااا در این 

ستتاعته را انتااا  4دقیقه و  5رو بزنید. در این نمونهک ما تایم فریم های  ADD کنید و گزینه

 .کردیم
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کلیک کنید تا چاری شتتتما در تاریخ مشتتتاص شتتتده و تایم فریمی که             OPEN حاال روی گزینه  

 .انتااا کردیدک نمایش داده شود

فریم های نمودار های دود را انتااا کنید.  می توانید نوع نمودار و نیز تایم Charts در قسمت

کلیک کنید. اگگر می دواهید بک تستتتت دود را  Open نمودار های دود را انتااا کرده و روی

این کار را  Prev و Next bar به صتتوری کندل به کندل انجام دهید ک با استتتفاده از دکمه های 

ست  تزمان و   Speed رد کنید از قسمت انجام دهید. و اگر می دواهید بعری بازه ها زمانی را  

نیز می توانید پوزیشتتتن های دودتان را باز کرده و       Sell و Buy را جلو تر ببرید. از قستتتمت   

معامله کنید و از استراتژی که بر اساس آن معامالی دود را انجام می دهید ک بک تست بگیرید. 

 .شاهده می کنیدنیز میزان سود و زیان دود را م Equity در قست پایین صفحه
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Equity 

همانطور که در شکل می بینید من در دو پوزیشن دچار ضرر شده و در پوزیشن سوم به سود          

 .رسیده ام

 بک تست در تریدینگ ویو

ر جهان می باشتتتد که یکی از ستتتایت های تحلیلی بستتتیار مهم در بازار های مالی د تریدینگ ویو

شهری بسیار زیادی در میان تریدر ها دارد. و کمتر تریدری را می توان یافت که از این سایت     

برای تحلیل های دود استتتفاده نکند. مراحل بک تستتت در تریدینگ ویو نستتبت به بک تستتت    

د. اگر با متاتریدر بسیار راحتتر می باشد و نیازی به نن  و راه اندازی هیچ اکسپرتی نمی باش      

 .این سایت آشنا نیستید مقاله زیر را مطالعه نمایید

 نحوه معامله در تریدینگ ویو )Trading View + (آموزش تریدینگ ویو

دود شتتتوید. ستتتپس جفت ارزی که می  ابتدا وارد ستتتایت تریدینگ ویو شتتتده و وارد حستتتاا

دواهید استراتژی دود را روی آن تست کنید انتااا کنید. مزیت دیگر بک تست در تریدینگ    

ویو این استتتتت که می توانید استتتتراتژی دود را هم بر روی ارز های فارکس و هم ارز های         

https://www.tradingview.com/
https://itsca-brokers.com/cryptocurrency/trading-view-training/
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تست استراتژی را برای  XRPUSD دیجیتال تست کنید. به عنوان منال ما جفت ارز ریپل/دالر

 .دود انتااا می کنیم

 

که در شکل باال نشان داده ایم کادر مستطیل شکلی برایتان باز دواهد       Replay اگر روی منوی

شتتد که می توانید نظیمای الزم را روی بک تستتت تریدینگ ویو انجام دهید. حال بازه زمانی که 

به عنوان منال من تست دود را از  می دواهید بک تست شما در آن بازه باشد را انتااا کنید.    

 2021آوریل   26انتااا می کنم. ابتدا از نمودار نقطه     2021آوریل   26تا   2019آوریل   22

را انتااا کرده و کلیکک کنید. سپس با استفاده از موس صفحه را به سمت چپ بکشید و روی 

 .شما شروع شود کلیک کنید تا بک تست Play کلیک کنید. حال روی 2019آوریل  22تاریخ 

در مقابل نقاط قوتی که برای بک تستتتت در تریدینگ ویو بیان کردیم ک این نوع بک تستتتت یک  

نقطه ضتتعف نیز دارد. بروکر هایی که می توان معامالی آنها را به تریدینگ ویو وصتتل کرد برای 

سود و زیان  ایرانیان تحریم می باشد . بنابر این در این بک تست انجام معامله و محاسبه دقی     

از انجام معامالی برای ایرانیان مقدور نمی باشتتد و بهتر استتت ایرانیان از بک تستتت متاتریدر   

استفاده کنند. اگر نحوه بک تست متاتریدر را به دقت مطالعه کرده باشید ک متوجه دواهید شد     

شبیه بک تست متاتریدر بوده و روال اصلی ک       ار یکی که روند بک تست در تریدینگ ویو کامال 

استتتتت. در بک تستتتتت در تریدینگ ویو نیز می توانیم کندا به کندل و یا به صتتتوری متوالی           

 .استراتژ دود را تست کنیم
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 بک تست رایگان

بک تستتت در فارکس هم به صتتوری پولی موجود بوده و هم بک تستتت رایگان وجود دارد. در   

و به فروش می رستتانند. تریدر های برنامه نویس استتکریپت بک تستتت را نوشتتته   5متاتریدر 

البته افراد بسیار زیادی وجود دارند که ترجیح می دهند از بک تست رایگان استفاده کنند. در 

گان وجود دارد و در                بک تستتتتت رای کان  یدر ام تاتر یدر و م ید تر نگ ویو ک مف بایننس ک تردی

 .کردمتاتریدر هم می توان از اسکریپ های پرو و هم اسکریپت های رایگان استفاده 

 درصد 99بک تست با کیفیت 

همانطور که بیان کردیم با استفاده از پلتفرم ها و نرم افزار های ماتلفی می توان بک تست را    

ست. دقت بک تست        سیار زیادی بردوردار ا ست نیز از اهمیت ب انجام داد. کیفیت انجام بک ت

ز استتراتژی دود استتفاده   بستیار مهم استت. زیرا بر استاس نتایو باید تنتمیم بگیریم که آیا ا    

 های بیان   از میان پلتفرم  4کنیم و یا دیر. با توجه به تجربیای تریدر ها ک بک تستتتتت متاتریدر           

صحیحی را در ادتیار تریدر ها قرار می دهد. بک    شده دقی  ترین   شد و داده ها و نتایو  می با

جمله پلتفرم های ایرانی تست در بورس تهران نیز قابل انجام است . بک تست مفیدتریدر از     

استتت که می توان از معامالی بک تستتت گرفت. ولی دقت نتایو و داده ها در مفید تریدر زیاد  

 .مورد قبول تریدر ها و معامله گران نمی باشد

 

 

 

 


