
 مبانی متاتریدر: چگونه می توان از اندیکاتور استفاده کرد؟

 

، نحوه اجرا و استفاده از اندیکاتورهای فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .ما آموزش خواهیم دادرا به ش 4فارکس در متاتریدر 

همه پلتفرم های معامالتی یکسان و مشابه هم طراحی نشده اند. راستش، حتی همه 

 !هم یکسان و مشابه هم نیستند MT4 پلتفرم های

 .آنها تعبیه شده و ارائه می گرددمختلفی در  اندیکاتورهای بسته به کارگزار شما، مجموعه

برخی از متاتریدرها فقط همراه با اندیکاتورهایی ابتدایی و پایه ارائه می شوند، در حالی 

که برخی دیگر مجهز به ابزارهای مطالعاتی پیشرفته نیز هستند تا به شما در تصمیم 

 .گیری های معامالتی بهتر کمک کنند

 تنظیمات برای باال بسیار قابلیت ...ن جاستهمی MT4 به نوعی، در واقع زیبایی

 !سازی سفارشی و
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یا شاید بهتر باشد بگوییم یک رایانه شخصی است که جمعی از پلتفرم های معامالتی را 

اقسام اندیکاتورها و اکسپرت ها را بر روی آن اجرا  در خود دارد. شما می توانید انواع و

کنید، تنظیمات آنها را تقریباً به هر شکلی که خودتان می خواهید می توانید از بیخ و بن 

 !تغییر دهید

ببرید.  4کنیم تا بتوانید بیشترین استفاده را از متاتریدر در این درس، شما را راهنمایی می

 .عامالت و خروج از معامالت کافی نیستفقط دانستن نحوه ورود به م

شما باید بدانید که چگونه از ابزارهای گوناگون پلتفرم خود به طور کامل استفاده کنید، 

 .و نیز بدانید که چگونه آنها را مطابق با نیازهای خود تنظیم و سفارشی کنید

اگر مدام از خود می پرسید که چگونه معامله گران دیگر این همه اندیکاتور و الت و آالت 

 !خفن روی نمودارهای خود می اندازند، درس امروز را تا انتها بخوانید
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 کنیم؟ اضافه شیء یا ابجکت خود نمودار روی بر چگونه

 .کنیدکلیک  Insert روی منوی .1

یک مورد )شی( را انتخاب کنید تا به نمودار شما اضافه شود )مثالً خطوط، شکل،  .2

 (.فلش، فیبوناچی

 

 

 .آن ناحیه از نمودار که می خواهید شی ظاهر شود کلیک کنیدروی  .3

  

 کنیم؟ اضافه را اندیکاتورها چگونه

 .کلیک کنید Insert  روی منوی .1
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اندیکاتوری که می خواهید اضافه کنید را انتخاب نمایید. اندیکاتورها معموال بر اساس  .2

در  متحرک میانگین اندیکاتور نوع خود، دسته بندی می شوند. در این مثال،

 .قرار دارد روند روی دنباله بخش

 

 

 

پس از انتخاب اندیکاتور، یک پنجره باز خواهد شد و به شما یادآوری می کند که  .3

پارامترهای آن را باید تنظیم کنید. همچنین می توانید رنگ اندیکاتور، شکل خط 

 .)ضخامت، ساده و نقطه چین و..( و سایر تنظیمات را ویرایش کنید
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کلیک کنید. و حاال  OK  پس از اصالح و ویرایش پارامترها و تنظیمات، روی .4

 !اندیکاتور آماده انجام وظیفه خود است
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