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فناوریهای جدید همواره از محرکهای اصلی جهشهای اقتصادی و نیز عامل تغییرات اساسی در
محیط کسـبوکار بودهاند .دورانی که ما در آن به سـر میبریم دورانی است که چندفناوری مختلف
دست در دست هم در حال ساخت دنیایی نو هستند .فناوریهای جدید رایانهای ،مخابرات دوربرد،
نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی و میکروالکترونیک از فناوریهای پیشرفته و بهروزی هستند که بیشترین
تأثیـر را بر روی محیط کسـبوکار داشـتهاند .از جملـه اثرات قابل توجه آنها بر محیط کسـبوکار،
انجام دادوسـتدهای الکترونیک و اینترنتی اسـت که ارتباط بین مشـتری و فروشنده کاال یا خدمت را
متحول ساخته است .این امر در بخش ارائه خدمات مالی نیز مشهود بوده است .گسترش بانکداری
الکترونیک ،ظهور بانکهای صد در صد اینترنتی و ظهور کارگزاریهای اینترنتی از جمله تحوالتی
است که این فناوریهای جدید در حوزه مالی ایجاد کردهاند.
در بخـش کارگـزاری امروزه اغلـب کارگزاریهای اوراق بهـادار در نقاط مختلـف دنیا امکان
دسترسـی مسـتقیم مشـتریان به سیسـتم معامالتی بورسهـا را فراهـم نمودهاند و معامـالت آنالین

بخش جداییناپذیر سـاختار شـرکتهای کارگزاری اسـت .به عالوه برخی از شرکتهای کارگزاری
نیز شـکل گرفتهاند که تنها به ارائه خدمات به صـورت الکترونیک میپردازند .هر چند ارائه خدمات
معامالت آنالین موجب توسـعه بازار و افزایش تعداد مشارکت کنندگان و حجم معامالت میگردد
و نهایت ًا میتواند منجر به افزایش نقدشوندگی بازار گردد ولی این امر تنها زمانی میتواند محقق گردد
کـه مشـارکت کنندگان در بازار با آگاهی کامـل از قوانین و مقررات حاکم بـر محیط فعالیت خود و
قابلیتهای سیسـتم در دسترس آنها و نیز با شـناخت کامل از نحو ٔه انجام معامالت ،اقدام نمایند.
آشـنایی با سـاز و کارهای خرید و فروش و آشـنایی کلی با بازار سـرمایه و مسـائل مرتبط با آن نیز از
ضرورتهای داد و ستد آنالین اوراق بهادار محسوب میگردد.
کارگزاری مفید به عنوان کارگزاری پیشـرو در ارائه خدمات بهروز و مبتنی بر فناوریهای نو در
کشور در راستای نوآوری در ارائه خدمات در بازار سرمایه برای اولین بار از تابستان  1389اقدام به ارائه
امکان داد و ستد برخط ( )Online Tradingدر بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران نموده است.
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مفیدتریـدر جهـش بـزرگ در معامـالت آنالیـن

مهارت ،توانمندی و وسعت دانش قابل ستایش معاملهگران آنالین کارگزاری مفید ما را بر آن داشت
تا اقدام به مطالعات گسترده برای افزودن ظرفیت و امکانات معامالتی نماییم .نتیجه این تحقیقات
نرمافـزار  MetaTrader 5را به عنوان پاسـخ مناسـب مطرح نمـود که پس از دریافـت حقاالمتیاز آن
مراحل بومیسازی و تطبیق ساختار فنی آن با بازار بورس ایران دنبال شد.

هماکنون مفتخریم به اطالع سرمایهگذاران و عالقهمندان بازار سرمایه برسانیم که سامانه جدید
معامالتـی شـرکت کارگزاری مفید به نـام  MofidTrader 5با امکانات گسـترده و ظرفیتهای جدید
معامالتی آماده خدمترسانی میباشد.

یـادآوری ضـروری

بیشـک هر بازار در مراحل رشـد ،سـاختار مربوط به خود را دارد .مستحضر میباشید که رشد سریع
بازار سـرمایه در ایران و به کارگیری پیدرپی ابزارهای جدید که برخی پیشنیاز برخی دیگر میباشـد،
ارائـه امکانـات مفیدتریـدر را به تناسـب قوانین و مقررات موجـود و با صالحدید مقـام محترم ناظر
(سـازمان بـورس و اوراق بهـادار) امکانپذیر میسـازد .البته کارگزاری مفید تـالش خواهد نمود در
کمترین زمان ممکن و با جلب نظر ناظر محترم ،بیشترین امکانات را در اختیار عالقهمندان قرار دهد.
شرکت کارگزاری مفید
اردیبهشـت 1391
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آشنایی با خدمات و جایگاه شرکت کارگـزاری مفید

11

الف .تاریخچـه فعالیـت شرکـت

شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص) در تاریخ  1373/09/23به شماره ثبت  109737نزد مرجع
ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .سرمایه شرکت در حال حاضر  50میلیارد ریال
میباشد.

ب.

افتخـارات کسـب شـده








ج.

کارگزار برتر سال 1389
کارگزار برتر سال 1388
مدیر برترین صندوق سال 1388
کارگزار برتر سال 1387
کارگزار برتر سال 1386
تقدیر شده به عنوان شرکتکنند ٔه مؤثر در چهار دوره نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و
خصوصیسازی

فعالیـت در راستـای تأسیـس نهادهـای تخصصـی بـازار سرمایـه









عضو مؤسس «شرکت بورس انرژی ایران»
عضو مؤسس «شرکت بورس کاالی ایران»
سابقه سهسال عضویت در هیئتمدیره «بورس فلزات تهران»
عضو مؤسس «شرکت بورس اوراق بهادار تهران»

عضو مؤسس «شرکت فرابورس ایران (»)OTC
عضو مؤسس «شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه»
عضو مؤسس و ف ّعال در «کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار»
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فعالیـت اصلـی و خالصـه عملکرد شرکـت کارگـزاری مفیـد

کارگـزاری مفیـد به عنـوان کارگزار برتـر بـورس در سـالهای  1387 ،1388 ،1389و  1386انتخاب
گردیده اسـت .این ارزیابی براساس رتبهبندی سازمان بورس میان کلیه کارگزاران بانکی و خصوصی
انجام شـده اسـت و برخی از معیارهای آن عبارتند از :حجم معامالت ،تعداد نیروهای متخصص،
گستردگی شعب ،مجوزهای متعدد خدمات مالی ،کیفیت سیستمهای کنترلی و اتوماسیون ،خدمات
الکترونیکی ،معامالت اینترنتی و نظایر آن.
کارگزاری مفید عالوه بر داشتن رتبههای اول تا پنجم در حجم معامالت بورس اوراق بهادار ،عموم ًا
اولین رتبه را از نظر تعداد دفعات معامله در بورس اوراق بهادار به خود اختصاص داده است .تعداد
دفعـات انجـام معاملـه ،یکی از نشـانههای تعدد مشـتریان و از جمله شـاخصهای رضایتمندی
مشتریان به شمار میرود.

موضوع فعالیت شرکت را میتوان به صورت خالصه به شرح ذیل عنوان نمود:

.1

معامالت برخط (:(Online Trading

کارگزاری مفید به عنوان یکی از کارگزاران پیشـرو مفتخر اسـت که در سال  1389خدمات معامالت
آنالیـن را کـه انقالبـی در معامالت بـورس بـوده ،تقدیم بازار سـرمایه نموده اسـت .تعـداد کاربران
عالقهمنـدی که طی این مدت به عضویت کاربری معامالت آنالین شـرکت کارگزاری مفید درآمدند
از مرز  14000نفر عبور کرد .که نتیجه آن کسب افتخار رتبه نخست معامالت آنالین برای کارگزاری
مفید از بدو راهاندازی معامالت آنالین تاکنون بوده است.
به دنبال استقبال از این سامانه و اقبال سرمایهگذاران به انجام معامالت از طریق این سامانه،
این شـرکت اقدام به مطالعات گسـترده برای افزایش ظرفیت این سامانه و افزودن امکانات معامالتی
نمـود کـه در نتیجه این تحقیقات نرمافزار  MetaTrader 5را مناسـب این رشـد جدید یافت و پس از

دریافت حقاالمتیاز این نرمافزار ،مراحل بومیسازی و تطبیق ساختار فنی این نرمافزار با بازار بورس
ایران را آغاز نمود.
و هم اکنون مفتخریم به اطالع سـرمایهگذاران و عالقهمندان بازار سـرمایه برسـانیم که سامانه
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جدیـد معامالتی شـرکت کارگزاری مفید با نـام  MofidTrader 5با امکانات گسـترده و ظرفیتهای
جدید آماده سرویسدهی میباشد.
توضیحات بیشتر در این زمینه در فصول بعدی ذکر خواهد شد.

.2

خدمـات کارگـزاری ،کارگـزار/معاملهگری و بازارگردانـی شامـل:






.3

معاملـه اوراق بهادار از قبیل سـهام ،اوراق مشـارکت ،حقتقدم خرید سـهام ،اختیـار معامله و
قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود
معامالت کاالهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها
بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کاالهای پذیرفته شده

خدمـات مالـی و مشـاورهای شامـل:







مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه
بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
مشاوره و سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار
مشـاوره و انجـام کلیـه امور اجرایی بـرای پذیرش اوراق بهـادار یا کاال در هریـک از بورسها و
بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضهکننده کاالها

مشـاوره در زمینههـای زیـر:








قیمتگذاری اوراق بهادار
روش فروش و عرضه اوراق بهادار
طراحی اوراق بهادار
خرید ،فروش یا نگهداری اوراق بهادار
انواع سرمایهگذاری در اوراق بهادار
مدیریت ریسک
طراحی و تشکیل نهادهای مالی
World Class Trading
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.4

ادغام ،تملک ،تغییر و تجدید ساختار مالی شرکتها

خدمـات در بـورس کـاال

کسب رتبه اول در معامالت آتی ( )Futuresسکه طال در سال  1390و اقدام به معامالت نفت خام
و فرآوردههای نفتی جدیدترین فعالیتهای سال  1390کارگزاری مفید در بورس کاال میباشد.
ارائـه آمـار و گزارشهای تحلیلی از وضعیت بازارهای داخلی و جهانی فلزات و پتروشـیمی،
برگزاری سـمینارهای آموزشـی در مورد معامالت آتی ،کارگاههای آموزشـی ،انجـام خرید مورد نیاز
مشتریان از طریق گشایش حساب اعتبار اسنادی و یوزانس ،ارائه مشاورههای الزم در خصوص تهیه
فلزات و مواد پتروشـیمی مورد نیاز شـرکتها ،اطالعرسانی در خصوص آخرین قیمتهای فلزات و
محصوالت پتروشیمی ،از جمله خدماتی است که در بورس کاالی کارگزاری مفید ارائه میشود.

.5

صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ((Mutual Funds

صندوق مشـترک سـرمایهگذاری یک نهاد مالی است که فعالیت اصلی آن سـرمایهگذاری در اوراق
بهادار میباشد .افراد میتوانند با هر مبلغی نسبت به سرمایهگذاری و خرید واحدهای سرمایهگذاری
صندوقها اقدام نمایند و به نسبت میزان سرمایهگذاری خود ،در داراییهای صندوق سهیم هستند.
صندوقهـای سـرمایهگذاری ابـزار مناسـبی برای سـرمایهگذاری افـراد غیرحرفهای در بازار سـرمایه
میباشند و رشد قابل توجه آنها در سطح دنیا مؤید همین مسئله میباشد.
کارگزاری مفید با سـابقهای  7سـاله در مدیریت صندوقهای سـرمایهگذاری مشترک ،یکی از
کارگزاریهای پیشرو در این زمینه در بازار سرمایه کشور میباشد که موفق شده است همواره بازدهای
بیش از بازده بازار در صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت خود داشته باشد.

مزایـای سرمایهگـذاری در صندوقهـا
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صرفهجویی نسبت به مقیاس

صنـدوق سرمایهگـذاری مشتـرک «پیشتـاز» http://fundsite.emofid.com

صندوق سرمایهگذاری مشترک «پیشتاز» فعالیت خود را در اردیبهشتماه  1387با هدف جمعآوری
سرمایه از سرمایهگذاران ،تشکیل سبدی از داراییها و کسب بازده متناسب با ریسک مورد قبول برای
سرمایهگذاران با استفاده از مدیریت افراد خبره و حرفهای آغاز نمود.
ارزش هر واحد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز از یک میلیون ریال در اردیبهشت ماه  1387به
حدود چهار میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار ریال تا پایان فروردینماه  1391رسیده است.

ارکان این صندوق به شرح زیر میباشد:
مدیر :شرکت کارگزاری مفید
کارگزار :شرکت کارگزاری مفید
مدیر ثبت :شرکت کارگزاری مفید
متولی :مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر (حسابداران رسمی)
حسابرس :مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی)
ضامن نقدشوندگی :شرکت کارگزاری مفید
صنـدوق سرمایهگـذاری توسعـه «ممتـاز» www.momtazfund.com

صنـدوق سـرمایهگذاری توسـعه «ممتـاز» فعالیت خـود را در بهمنمـاه  1388با هـدف جمعآوری
سـرمایههای کوچک ،تشـکیل سبدی از داراییها ،مدیریت آن توسـط افراد خبره و حرفهای و کسب
بازده متناسب با ریسک مورد قبول برای سرمایهگذاران و در ابعاد بزرگ آغاز نمود.
ارزش هر واحد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز از یک میلیون ریال در بهمنماه  1388به حدود
دو میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار ریال تا پایان فروردینماه  1391رسیده است.

ارکان این صندوق به شرح زیر میباشد:
مدیر :شرکت کارگزاری مفید
World Class Trading
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کارگزار :شرکت کارگزاری مفید
مدیر ثبت :شرکت کارگزاری مفید
متولی :مؤسسه حسابرسـی و خدمـات مدیریت صـدر (حسابداران رسمی)
حسابرس :مؤسسه حسابرسـی دش و همکـاران (حسابداران رسمی)
ضامن نقدشوندگی :شرکـت سرمایهگـذاری سایپـا (سهامی عام)
صنـدوق سرمایهگـذاری مشتـرک «پیشرو» www.pishrofund.com

شرکت کارگزاری مفید صندوق سرمایه گذاری مشترک «پیشرو» را در پایان فروردین  1390با موضوع
سرمایهگذاری در سهام در اندازه بزرگ راهاندازی نمود.
ارزش هر واحد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو از یک میلیون ریال در فروردین ماه 1390
به حدود یک میلیون و دویست و نه هزار ریال تا فروردینماه  1391رسیده است.

ارکان این صندوق به شرح زیر میباشد:
مدیر :شرکت کارگزاری مفید
کارگزار :شرکت کارگزاری مفید
مدیر ثبت :شرکت کارگزاری مفید
متولی :موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی)
حسابرس :موسسه حسابرسی بیات رایان (حسابداران رسمی)
ضامن نقدشوندگی :بانک کشاورزی

شرکـت مشـاوره سرمایهگـذاری کارگـزاری مفیـد

شـرکت مشـاوره سـرمایهگذاری کارگزاری مفید در نظـر دارد در آیندهای نزدیک خدمـات زیر را ارائه
نمایند:
 مشاوره در زمینه خرید ،فروش و نگهداری اوراق بهادار
 ارائه انواع گزارشات و بولتنهای تحلیلی بازار سرمایه
 طراحی و اجرای برنامههای آموزشی

مفیدتریـدر 5
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مقدمـه و معرفیهـا
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ارائه مشاوره به منظور تشکیل نهادهای مالی
مشاوره برای تأسیس و راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری
مشاوره در زمینه طراحی ابزارهای مالی جدید
مشاوره مدیریت ریسک
مشـاوره در زمینـه تأمین مالی از طریق بازار سـرمایه (از قبیل اوراق مشـارکت ،صکوک ،افزایش
سرمایه و)...
مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار
مدیریت داراییها

بـورس کـاالی مفیـد

کارگزاری مفید پس از  9سال حضور موفق در بورس اوراق بهادار تهران ،در سال  1382به عنوان یکی
از مؤسسین بورس کاال ،فعالیت خود را در این زمین ٔه آغاز نمود و هماکنون یکی از موفقترین کارگزاران
بورس کاال میباشـد که در همه رینگهای معامالتی بورس کاال فعال میباشد .ویژگیهای بورس
کاالی کارگزاری مفید عبارت است از:
 کارگزار منتخب اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی ایران
 عرضه کنند ٔه محصوالت ذوب آهن اصفهان
 عرضه کنند ٔه محصوالت بازرگانی پتروشـیمی ایران و شـرکت ملی پخش و پاالیش فرآوردههای
نفتی ایران
 کسب رتب ٔه نخست میزان خرید در بورس کاال در سال 1387
 تکیه بر دانش روز و استفاده از فنآوری اطالعات در امر اطالعرسانی
 ارائ ٔه اطالعات معامالت روزانه بورس کاال از طریق نمابر ،پیامک ،پسـت الکترونیک و سـایت
www.mofidkala.com
 ارسال اطالعات کاالهای قابل عرضه روز بعد از طریق نمابر ،پست الکترونیک و پیام کوتاه
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نشانـی:
 تهـران :تقاطـع طالقانـی و ولیعصـر(عج) ،نبش کوچـ ٔه انزلـی ،بـورس کاالی ایـران ،طبقـ ٔه اول،
واحـد 101
 اصفهان :ابتـدای خیابان چهارباغ باال ،مجتمع تجاری اداری کوثر ،طبقـ ٔه چهـارم ،واحـد 622
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کاالهایـی کـه در بـورس کـاال مـعـامـلـه مـیشونـد
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فـرآوردههـای نـفـت و مـشتـقات پـتـروشیمـی

گـروه قـیر

شامـل گریدهای :قیر  ،60/70قیر  ،85/100قیر  ،40/50قیر  MC250و قیرامولسیـون و...

گـروه مـواد شیمـیایی

اتیلـن گلیکولهـا ،اسیـد سولفوریـک ،منومـر وینیل استـات ،ایزوبوتانـول ،دواتیل هگزانـول،
اکســو الکلهــا ،اتانـول آمیـن ،ســود کاسـتیک ،الکیل بنــزن خطــی ) ،)LABپارازایلین،
اورتوزایلین ،متانـول ،بنـزن ،کربنـات سـدیم ،اسید کلریدریک ،اسید نیتریک ،بـرش سنگین
نفتالیندار ) ،)CFOاکریلـو نیتریـل بوتادیـن استایریـن ) ،)ABSو حاللهـا و...

گـروه پـلیمـر

انــواع پلیاتیلــن ،پلیپروپیلـن ،اسـتایرن بوتادین رابــر ) ،)SBRپلیوینیــل کلرایـد )،)PVC
پلیاستایـرن و...

گـروه اکستراکـت

انـواع اکستراکت بـه صـورت فلـه و بشکـه

گـروه روغـن

انـواع روغن پایه ،اسـالگ واکـس و پارافین واکـس

گـروه گـوگـرد

انـواع گـوگـرد

محصـوالت فلـزی و معدنـی

گـروه فـوالد

انـواع مقاطـع طولـی )تیرآهـن ،میلگـرد و مفتـول ،ناودانی و نبشی) و تخـت )ورق گالوانیزه،
ورق سـرد  ،ورق گـرم وورق قلعاندود) ،شمـش )اسلـب  ،بـیلـت و بلـوم) و قراضـه

گـروه آلومینیوم

انـواع شمـش ،اسلـب  ،تیبـار و بیلـت

گـروه مـس

انـواع کاتـد ،اسلـب ،مفتـول ،بیلـت ،سربارههـا و اکسید مـس ،سولفـور مولیبـدن ،کنسانتـره
فلـزات گرانبهـا

گـروه روی

انـواع شمـش روی

گروه سیمان

انواع سیمان

گـروه طـال

شمـش طـال  ،قراردادهای آتـی سکـ ٔه طـال و شمـش طـالی  10انسـی

محصـوالت کشـاورزی

گنـدم ،جـو ،انـواع کنجالـه ،ذرت دانـهای ،شکـر ،پستـه ،زعفران ،عـدس ،نخـود ،برنـج ،خرمـا ،کشمـش ،مـرغ منجمـد و...
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ی مفیـد
دفاتـر کارگـزار

↓ اختصاصـی مشتریـان اینترنتـی و آنالیـن ↓

خیابان کریمخان زنـد ،ابتدای
خیابان قائممقام فراهانی ،کوچ ٔه
نگین ،کوچ ٔه زیبـا ،پـالک 1

تلفن8700 :
نمابر81906 :

تلفن0441-3449664 :
نمابر0441-3480496 :

↓ ارومیـه ↓

خیابان برق ،نرسیده به چهارراه باهنر ،تلفن0411-5427685 :
جنـب اداره کل تربیـت بدنی ،تاالر نمابر0411-5427686 :
منطقـهای بـورس آذربایجـان غربی

↓ اصفهـان ↓

تلفن0311-6674515 :
نمابر0311-6672828 :

تلفن0561-2211934 :
نمابر0561-2211939 :

چهاربـاغ بـاال ،چهـارراه نظـر،
سازمـان بـورس و اوراق بـهادار،
سـوم
طبقـ ٔه ّ

↓ اصفهـان )اختصاصـی اوراق بهـادار( ↓

تلفن24 :و 0311-6204022ابتـدای خیابـان چهاربـاغ بـاال،
نمابر 0311-6204764 :مجتمـع تجـاری اداری کوثـر،
طبقـ ٔه  ،4واحـد 622

↓ اصفهـان )اختصاصـی بـورسکـاال( ↓

تلفن 0311-6204020-21 :ابتـدای خیابـان چهاربـاغ بـاال،
نمابر 0311-6204764 :مجتمـع تجـاری اداری کوثـر،
طبقـ ٔه  ،4واحـد 622

↓ بندرعبـاس ↓

↓ بیرجنـد ↓

سـهراه اسـدی ،سازمـان بـورس و
اوراق بهـادار

↓ تبریز ↓

خیابـان ارتـش جنوبی ،سـاختمان
پسـت مرکـزی ،طبقـ ٔه  ،2سـازمان
بورس اوراق بهادار ،کارگزاری مفید

↓ تهـران )مرکـزی( ↓

تلفن 81900 :و 8700
نمابر81909 :

تلفن66730700 :
نمابر66736699 :

تلفن88888480 :
نمابر88776946 :

خیابــان کریمخـان زنــد ،ابتـدای
خیابـان قائممقـام فراهانـی ،کوچـ ٔه
نگیــن ،کوچــ ٔه زیبــا ،پــالک 1

↓ تهـران )حافـظ( ↓

حافـظ ،پایینتـر از جمهـوری،
بنبسـت ایرانیـان ،ساختمـان
 ،206طبقـ ٔه 6

↓ تهـران )آفریقـا( ↓

بزرگراه آفریقـا ،پایینتـراز چهـارراه
جهـان کــودک ،نبـش کوچـه ،25
ساختمان  29آفریقا ،ط  ،7واحد D7

↓ تهـران )اختصاصـی بـورسکـاال( ↓

تلفن0761-2239165 :
نمابر0761-2239164 :

بلوار طالقانی شـمالی ،جنـب بازار تلفن87222:
ستارهجنوب،روبرویکتابخانهشهدا ،نمابر87227 :
بـورس منطقـهای اسـتان هرمـزگان
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↓ زاهـدان ↓

تلفن0541-2438550 :
نمابر0541-2438549 :

بلوار دانشگـاه ،باالتـر از سـهراه
دانـش ،ساختمـان بانـک ملـی،
سازمـان بـورس و اوراق بهـادار

↓ زنجـان )مرکـزی( ↓

تلفن0241-5264545 :
و 0241-5264546
نمابر0241-5264547 :

سعـدی شمالـی ،روبـروی
بیمارستـان ارتـش ساختمـان
کارگـزاران بـورس ،ط 1

↓ زنجـان ↓

تلفـن 0241-4269955:جـاده گاوازنـگ ،سایـت اداری،
 0241-4269956تـاالر بـورس منطقـهای زنجـان،
و
نمابر 0241-4269965 :طبقـ ٔه همکـف

↓ شیـراز )اختصاصـی اوراق بهـادار( ↓

تلفن0711-2317828 :
و 0711-2317829
نمابر0711-2317838:

خیابـان کریمخـان زنـد ،خیابـان
فلسطیـن ،تقاطتع اردیبهشتت،
ساختمـان آذر ،طبقـ ٔه چهـارم

↓ شیـراز )اختصاصـی بـورسکـاال( ↓

تلفن0711-2317836 :
و 0711-2317837
نمابر0711-2317838 :

تلفن0281-3357203 :
نمابر0281-3357214 :

خیابـان کریمخـان زنـد ،خیابـان
فلسطیـن ،تقاطـع اردیبهشـت،
ساختمان آذر ،طبق ٔه چهارم شمالی

↓ قـم ↓

تلفن0251-7840214 :
نمابر0251-7831648 :

خیابـان دورشهـر ،نبـش کوچـ ٔه
 ،28ساختمـان بعثـت ،واحـد 7

↓ کــرج ↓

تلفن0261-2770041 :
و 0261-2770042
نمابر0261-2770045 :

میـدان هفتتیـر ،سـازمـان بـورس
و اوراق بهـادار ،طبقـ ٔه اول ،واحـد6

تلفن0764-9319811 :
و 0764-4453412-14
نمابر0764-4453587 :

تلفن0511-7674610 :
نمابر0511-7674611 :

تلفن0351-6284712 :
نمابر0351-6292800 :
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↓ کیـش ↓

بـرج صـدف ،طبقـ ٔه همکـف،
بـورس کـاال ،واحـد 703

↓ مشهـد ↓

بلـوار خیـام ،خیابـان پیـام ،پیـام
 ،8پـالک  ،61طبقـ ٔه دوم

↓ یــزد ↓

چهـارراه مهد ّیه ،روبروی داروخانـ ٔه
امـام زادهای ،ساختمـان بـورس و
اوراق بهـادار ،طبقـ ٔه دوم

↓ قزویـن ↓

میــدان شـهیـد بابائــی ،بلــوار
شـهیـد دسـتغیـب ،روبــروی
آموزشـگـاه رانندگـی هدایـت ،پ
19
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معرفـی خدمـات و حـوزه فعالیـت شرکت تدبیرپـرداز

شـرکت تدبیرپرداز در سـال  1379با هدف فعالیت در زمینه فنآوری اطالعـات و تولید نرمافزارهای
تخصصی بازار سرمایه تأسیس شد .به تدریج با اهمیت نقش  ITدر بازار سرمایه ،محصوالت شرکت
توسعه یافت و هماینک تدبیرپرداز به عنوان تنها شرکت نرمافزاری بازار سرمایه است که عرضه کننده
تمامی راهکارهای مورد نیاز فعاالن این بازار میباشد.
این شـرکت در سـال 1388در اولین رتبهبندی برگزار شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار،
به عنوان برترین شـرکت نرمافزاری بازار سـرمایه انتخاب شد .تدبیرپرداز در سال  1389با ارائه سامانه
ِ
اتصال شـبکه بانکی به بازار سـرمایه برای تبادالت لحظهای
معامالت برخط ( )Online Tradingو

وجوه ،انقالبی بزرگ در بازار سرمایه کشور ایجاد نمود .بیش از یکدهه خدمت به بازار سرمایه کشور
تجربهای ارزشـمند اسـت که تدبیرپرداز را به ارائه خدمات و راهحلهای نو در سـایر بورسها سـوق
میدهد؛ امروز شرکت تدبیرپرداز مفتخر است که در راهاندازی بورس انرژی ایران سهیم است.

محصوالت شرکت تدبیرپرداز
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اتوماسیون شرکتهای کارگزاری (بورس اوراق بهادار ،بورس کاال و فرابورس)
پلتفرمهای معامالت برخط ()Online Trading
سامانه تحت وب

سامانه موبایل ( )Mobile Trading

سامانه رایانه شخصی (به زودی)

راهکارهای اختصاصی برای کارگزاران بانکی
صندوق سرمایهگذاری مشترک
پرتـال تخصصی بازار سرمایه
گزارشسهام 2
معامالت در کـالس جهانـی
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مدیریت سبد سهام (سبدگردانی)
پژواک (بهروز رسان وبسایتها)
حسابداری تخصصی بازار سرمایه
امـور سهام تـدبیر
نرمافزار معامالت آتی
نرمافزار تحلیل تکنیکال (تحت وب)
مرکز تلفن ()Call Center

چـرا تدبیـرپرداز؟

















 12سال سابقه حضور در بازار سرمایه
برگزیده سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان برترین شرکت نرمافزاری بازار سرمایه
تنها عرضهکننده تمام محصوالت مورد نیاز فعاالن بازار سرمایه
اولین عرضهکننده سامانه خرید و فروش اینترنتی
اولین عرضهکننده سامانه Online Trading
اولین عرضهکننده راهکارهای بانکی در بازار سرمایه (تجهیز  1200شعبه بانک مسکن)
اولین عرضهکننده سامانه Mobile Trading
تنها عرضهکننده پرتالهای تخصصی بازار سرمایه
تنها عرضهکننده خدمات بهروز رسانی سایتهای بازار سرمایه
اولین عرضهکننده خدمات بانکی برای اوراق مشارکت بانکی
پشـتیبانی از بزرگتریـن صنـدوق سـرمایهگذاری مشـترک بـا بیـش از 24000عضـو (صنـدوق
سرمایهگذاری مشترک آتیه ملت)
اولین عرضهکننده ثبت نام اینترنتی صندوقهای مشترک سرمایهگذاری
مجهز به سیستمهای پشتیبانی مدرن مانند CRM
همگام با تکنولوژیهای روز دنیا
مجری راهاندازی سامانه معامالتی  Post Traderبورس برق ایران
World Class Trading
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نصب نرمافزار گزارش سهام برای بیش از دو هزار کاربر حقیقی و حقوقی از فعاالن بازار سرمایه

سرمایهگذاران جدید با معامالت برخط تدبیرپرداز

بـا راهانـدازی سـامانه معامالت برخـط تدبیرپـرداز حجم تراکنشهـای معامالت آنالیـن بهصورت
تصاعدی افزایش یافته است.

آمار منتشـر شـده شـرکت بورس اوراق بهادار تهران نشـان میدهد در پنج ماه نخست سال نود54 ،
درصـد ارزش معامـالت آنالیـن در ایران از طریق سـامانه آنالین تدبیرپرداز صورت گرفته اسـت .با
توجه به روند صعودی معامالت ،دوره بازگشـت سـرمایه کارگزاران در سیسـتم آنالین ،بسـیار کوتاه
شـده و این ابزار کارآمد ،منافع بسـیاری را برای همه ارکان بازار سرمایه به ارمغان آورده است .کاهش
هزینههای معامالتی ،افزایش تعداد معامالت ،توسعه بازار و جذب مشتریان جدید ،توسعه فعالیت
در شهرسـتانها بـدون نیاز به افتتاح شـعب فیزیکی و امـکان جذب سـرمایهگذار خارجی از جمله
مزایای شروع به کار این سامانه هستند .بهطور خالصه میتوان گفت آنالین تریدینگ مرزهای بازار
سرمایه را شکسته و محدودیتهای مکانی را از بین برده است.

ویژگیهای آنالین تریدینگ






ارتباط لحظهای با حساب بانکی (در حال حاضر بانکهای ملی ،ملت ،سامان و سپه)
امکان تحلیل تکنیکال تحت وب با قیمتهای لحظهای و اندیکاتورها
نمایش میزان داراییها با ارتباط لحظهای با سامانه CDS
ارتباط لحظهای سیستم حسابداری کارگزاری با سامانه معامالت برخط
هماهنگی با نرمافزار موبایل ،ارسال سفارش لحظهای با موبایل و سازگار با انواع گوشیها

همراه تدبیر ((Mobile Trading

تجربه کشـورهای پیشـرو نشـان داده که موبایل نقش مهمی در کسـب و کارها ایفا میکند و روز به
روز خدمات گستردهتری روی تلفن همراه عرضه میشود .نرمافزار همراه تدبیر این امکان را میدهد
تا مشـتریان در سـاعت معامالتـی و همزمان با معاملهگـران ،اقدام به خرید و فروش سـهام نمایند.
سـرمایهگذاران میتواننـد به کمـک تلفن همراه همزمان بـا دیدن قیمتها و صـف عرضه و تقاضا،
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معامالت در کـالس جهانـی

مقدمـه و معرفیهـا

25

سـفارش خود را به سـامانه معامالتی وارد کنند .گفتنی اسـت همراه تدبیر بر روی اکثر گوشـیهای
موبایل قابل استفاده میباشد.

ویژگیهای همراه تدبیر









ارسال سفارش خرید و فروش در کسری از ثانیه
مشاهده اطالعات بازار به صورت لحظهای
مشاهده صورتحساب
تعریف دیدهبان بازار با امکان دستهبندی نمادها
سازگار با نرمافزارهای بانکی برای پرداخت آنالین
امنیت باال
سازگار با اکثر مدلهای تلفن همراه
استفاده از لوگو و رنگ آمیزی دلخواه (برای هر شرکت کارگزاری)

راهکار بانکی تدبیرپرداز

تدبیرپرداز در سال  1389با اتصال  1200شعبه بانک مسکن به سامانه معامالت بورس تهران ،امکان
خرید و فروش لحظهای اوراق حقتقدم تسـهیالت مسـکن را فراهم آورد و بدین ترتیب رویای ارائه
خدمات بازار سرمایه در بازار پول محقق شد.
این راهکار با ارائه خدمات بانکداری اختصاصی قادر اسـت انواع سفارشـات خرید و فروش سهام،
اوراق مشارکت ،صکوک اجاره ،حقتقدم و ...را با سرعت بسیار باال به سامانه معامالت ارسال کند
و عملیات بانکی را نیز هم زمان انجام دهد.

هم اینک سـامانه بانکهای سـامان ،ملی ،ملت و سـپه به این راهکار بانکی مجهز هسـتند و چرخه
پرداخت معامالت اوراق بهادار را در کسری از ثانیه انجام میدهند .عملیات زیر توسط این راهکار
صورت میپذیرد:
 پذیرش مشتری و ثبت مشخصات مشتری


گرفتن کد بورسی از شرکت سپردهگذاری
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ارائه نام کاربری و کلمه عبور برای خرید و فروش آنالین اوراق بهادار در بازارهای بورس و فرابورس
ارسـال سـفارش خرید و فروش لحظهای به نیابت از مشـتری به سـامانه معامالتی در بازارهای
بورس تهران و فرابورس
امکان باز خرید اوراق مشارکت از طریق سامانه معامالت

معرفی پروژه بورس برق

گـروه رایانه تدبیرپرداز ،با سـابقهای 12سـاله در زمینـه فناوریهای اطالعـات و ارتباطات هماکنون
عهـدهدار طراحی سـامانههای نرمافزاری بورس بـرق ،برای عملیات پیـش از معامله ،معامله و پس
از معامله شـده است .محصول شـرکت در این پروژه ،تهیه و طراحی نرمافزارهای الزم برای فعالیت
بـورس بـرق ایران در جهـت ایجاد امکان معامله بین خریدار و فروشـنده ،امکان تسـویه معامالت،
ارسال اطالعات و تعامل با بازار فیزیکی موجود خواهد بود.

این پروژه به سـفارش شـرکت مدیریت شـبکه برق ایران و در راسـتای تکمیل فرآیند تجدید ساختار
صنعت برق انجام خواهد شد.

اهداف تأسیس بورس برق
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تسهیل مبادله محصوالت استانداردشده
انتشار اطالعات بازار
ارتقای رقابت و افزایش نقدشوندگی بازار
تأمین بازار عادالنه و بیطرف
مرجع کشف قیمت عادالنه و اقتصادی
دسترسی آسان همگان به بازار
کاهش هزینههای مبادله و مبادالت مطمئن
کاهش ریسک
ارائه خدمات پایاپای و تسویه
پیدایش مرجعی برای معامالت خارج از بورس
معامالت در کـالس جهانـی
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مرکز تماس تلفنی ((Call Center

مرکز تماس تلفنی بهمنظور هدایت هوشمند تماسگیرنده به فرد پاسخگو ،مورد استفاده قرار میگیرد.
این سامانه با تشکیل صف ،تماسهای ناموفق را کاهش میدهد و به کارگیری آن در سازمانهای پر
مخاطب ،موجب رضایت مشتریان و افزایش بازدهی میشود.

مشخصات فنی مرکز تماس








امکان اتصال به انواع بانكهای اطالعاتی
پشتیبانی همزمان از خطوط آنالوگ و دیجیتال ()PRI
امکان افزایش تعداد خطوط ورودی و اپراتورها
معماری چند الیه
پایگاه داده SQL Server/ Oracle
معماری مبتنی بر  CTIو مرکز تلفن
سیستم گزارشگیری تحت وب

اهداف و کارکردهای مهم مرکز تماس












تسریع و تسهیل ارتباط تلفنی با سازمان
ذخیره کلیه تعامالت تماس گیرنده با مرکز تماس
ثبت فعالیت افراد پاسخگو
به کارگیری از الگوریتمهای توزیع تماس
مسیریابی مبتنی بر مهارت
امکان هدایت تماس بر اساس سوابق تماسگیرنده
ثبت پیشینه تماسها و ضبط مکالمات
امکان ارتباط با CRM

امکان ضبط کلیه مکالمات اپراتورها با تماسگیرنده بدون هیچ وقفه و به صورت همزمان
مانیتورینگ لحظه به لحظه وضعیت صف ،پاسخگویان و کانالهای ورودی سیستم
امکان ارائه گزارشهای متنوع از کارکرد و نمودارهای آماری
World Class Trading
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معرفـی مفیدتریـدر5

سامانه معامالتی «مفیدتریدر  )MofidTraer 5( »5نسخه بومی شده نرمافزار معروف «متاتریدر ،»5
) )MetaTrader 5محصول شرکت  MetaQuotesاست که لیسانس آن توسط شرکت کارگزاری مفید
خریداری شده و تغییرات الزم برای فعالیت در بازار بورس ایران در آن اعمال شده است و پس از طی
مراحل تسـت و تأیید توسط کارشناسان خبره بازار ،وارد بازار سرمایه کشور گردیده است و هماکنون
سرمایهگذاران و معاملهگران میتوانند از امکانات گسترده و یکپارچه معامالتی و تحلیلی این سامانه
برای انجام معامالت خود بهره ببرند.
سامانه معامالتی «مفیدتریدر  »5تمامی ابزارهای الزم برای تجزیه و تحلیل پویای قیمت را در
اختیار معاملهگران قرار میدهد.
طراحـی یکپارچـه «مفیدتریـدر  »5تمامی ابزارهـای الزم برای انجام معامـالت را به صورت
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یکجا در اختیار معاملهگران قرار میدهد .معامله ،تحلیل تکنیکال و فاندامتال بازار و برنامهنویسی
بـرای «معامله خودکار» بخشهای برجسـته این نرمافزار میباشـد .این نرمافـزار معاملهگران را قادر
میسـازد در بازارهای بورس و فرابورس فعال ّیت کنند و در صورت تصویب قوانین و فراهم سـاختن
زیرساختهای مناسب ،قابلیت انجام معامالت در بورس کاالی ایران را نیز دارا باشند.

الزم به ذکر است که این سامانه معامالتی یکی از با سابقهترین ،کاربردیترین ،و محبوبترین
سـامانههای معامالتی در سراسـر جهان به شـمار مـیرود تا حدی که بسـیاری از کارگـزاران مطرح
بازارهـای سـهام و کاال در سراسـر جهـان در کنـار پلتفرمهـای اختصاصـی خـود ناچـار بـه ارائه
پلتفرم متاتریدر شـدهاند .از جمله این کارگزاران میتوان به  ODLانگلسـتان ACM ،سوئیس ،بانک

سرمایهگذاری  VarenGold Bankآلمان و دهها کارگزار نام آشنای دیگر اشاره کرد .استفاده همزمان
این کارگزاران از این پلتفرم خود نشـان از برتری غیر قابل انکار آن نسـبت به سـایر رقبا دارد .امروزه
میلیونها معاملهگر در سراسـر جهان برای معامالت سـهام و کاال از امکانات گسـترده این پلتفرم
سبک و کاربردی بهره میبرند.

ارتباط لحظهای «مفیدتریدر  »5با سامانه معامالت آنالین مفید

از جهتی میتوان سـامانه معامالتی آنالین شـرکت کارگزاری مفید را به سـه دسـته سامانه تحت وب
و سـامانه قابل نصب بر روی سیسـتم عامل ویندوز و سامانه موبایل تقسیمبندی کرد .سامانه تحت
وب معامـالت آنالین بیش از دو سـال اسـت کـه راهاندازی شـده و هماکنون بیـش از  14000کاربر
دارد« .مفیدتریدر  ،»5همان نرمافزار قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز است که امکان انجام
معامالت در آن نیز وجود دارد.
همچنین این سـامانه قابلیت نصب روی گوشـیهای دارای سیسـتم عاملهای  iOSشـرکت

 Appleو آندروئید را داراسـت .بنابراین در حال حاضر این نرمافزار قابلیت نصب و اجرا در گوشـی
های  iPhoneو دستگاههای  iPodو  iPadو هر گوشی با سیستم عامل اندروئید را دارا میباشد.

نکتـه قابل توجه این اسـت که این سـه سیسـتم کام ً
ال با یکدیگـر در ارتباط بـوده و به صورت
لحظهای بهروزرسانی میشوند .این بهروزرسانی اطالعات در چند بخش قابل توضیح است:
 بخش مالی :با ارسال هر سفارش خرید از طریق هر کدام از سیستمهای تحت وب و یا نرمافزار
مفیدتریـدر 5
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«مفیدتریدر  »5و سـامانه موبایل ،مبلغ در نظر گرفته شـده برای آن سفارش در هر سه سیستم به
عنوان «مبلغ بلوکه شده» نمایش داده شده و در محاسبات نیز در نظر گرفته میشود.
بخش سفارشـات :به محض ارسال سـفارش از طریق نرمافزار «مفیدتریدر  »5یا نسخه موبایل،
سـامانه تحـت وب نیز همان سـفارش را نمایش میدهد .حتی قابلیت حذف و یـا ویرایش را به
کاربـر میدهـد ،در نتیجه کاربـر میتواند در مواقع لـزوم و در صورت عدم دسترسـی به نرمافزار
«مفیدتریدر ،»5سـفارش موجود در سیسـتم را از طریق وب و بدون نیاز به هیچ نرمافزاری حذف
نماید.

گستردهترین امکانات برای تحلیل تکنیکال

«مفیدتریـدر  »5بیـش از  79ابـزار را برای تحلیل تکنیکال در اختیار معاملهگـران قرار میدهد .انواع
مختلف نمودارها با  21تناوب زمانی مختلف (از یک دقیقهای تا یک ماهه) ،سابقه تاریخی قیمتها،
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نزدیک به  83اندیکاتور از پیش تعریف شده 30 ،ابزار رسم ،و قابلیت تعریف اندیکاتورهای سفارشی
(با استفاده از برنامهنویسی) و متغیرهای ترسیمی برای استفاده در توابع برنامهنویسی ،بسته بینظیری
را برای تحلیل تکنیکال نمادهای بورس در اختیار معاملهگران قرار میدهد« .مفیدتریدر »5میتواند
تا  100نمودار را به صورت همزمان اجرا کند و معاملهگر را از فهرست تمامی اندیکاتورها و تغییرات
آنها حتی هنگامی که در کنار رایانه خود حضور ندارند با خبر نماید.

تحلیل فاندامنتال

سـامانه معامالتی «مفیدتریـدر »5مهمترین اخبار و رویدادهای مالی و اقتصـادی را از منابع اصلی
جمـعآوری کـرده و به صـورت لحظهای در اختیـار معاملهگران قـرار میدهد .اخبار شـبکه کدال،
وبسایتهای خبری و پیغامهای ناظر بازار به صورت خودکار و یکجا در نرم افزار جمعآوری شدهاند
و تغییـرات را به شـما اطالع میدهند .همچنین میتوانید در سـربرگ تقویـم ،از جزئیترین تغییرات
شاخصهای اقتصادی جهانی روز مطلع شوید.

سفارشهای شرطی و متنوع ،اینک در بورس تهران

بـرای معاملـه موفق به صـورت آنالین و اجرای کامل اسـتراتژیهای متنوع بازار بـورس و فرابورس،
معاملهگران به سیستم معامالتی انعطافپذیر و اطالعات به روز و پردازش شده از وضعیت لحظهای
بازار نیاز دارند .تمامی اینها در سامانه «مفیدتریدر  »5طراحی شده است.

سامانه معامالتی «مفیدتریدر  »5قابلیتهای جدیدی را برای تنظیم و ارسال سفارشها در اختیار
معاملهگران قرار میدهد؛ ارسال سفارش در قیمت بازار ،ارسال سفارشهای شرطی و قابلیت تنظیم
نقاط توقف ضرر ( )Stop lossو برداشت سود (.)Take profit
مفیدتریـدر 5
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همچنین در این نرمافزار میتوانید تاریخ انقضای سـفارش و تمامی متغیرهای قابل تنظیم را با
اختیـار خود وارد کنید .در این نرمافزار کافیسـت تا اسـتراتژی را تعریف کنید و بقیـه کار را به نرمافزار
بسـپارید .لذا دیگر الزم نیسـت تا زمان خـود را صرف مرور تغییرات قیمت نمادهـا کنید .نرمافزار به
صورت خودکار موقعیت معامالتی باز شما را در قیمتهای مد نظر میبندد.

کاربری آسان

نرمافـزار تمامی ابزارهای الزم بـرای انجام فعالیتهای معامالتی تمامعیار و انعطافپذیر را در اختیار
کاربـران قـرار میدهـد .ابزارهای قدرتمندی برای معاملـه با یک کلیک مـاوس از جایجای نمودار،
ویرایش سفارش با ماوس ( ،)Click & Dragارسال و ویرایش سفارشهای شرطی با فشردن یک کلید
و ...در این نرمافزار پیشبینی شده است.

شما همچنین میتوانید از امکان تعریف پروفایل و قالب برای نمایش نمودارهای مد نظر خود
برخوردار باشـید .حتی مکان قرارگیری پنجرههای نمودار مد نظر شـما و اندیکاتورهای الصاق شده
به آن نیز در پروفایل قابل تعریف اسـت تا دیگر هر بار زمان خود را صرف رسـیدن به حالت نمایش
مطلوب نکنید .تمامی اجزای این سامانه برای صرفهجویی در زمان شما طراحی شدهاند.
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در بخش بعدی ،راهنمای تک تک بخشهای سامانه به تفصیل شرح داده خواهند شد تا شما
با تمامی امکانات و بخشهای مفیدتریدر 5آشنا شده و برای آغاز به کار با آن با هیچ مشکلی روبهرو
نباشـید .در آینده شـما میتوانید از این بخش به عنوان کتاب مرجع برای کار با بخشهای مختلف
نرمافزار استفاده کنید.
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نصب برنامه :توضیح شروع به کار مفیدتریدر5
باز کردن حساب کاربری :توضیح باز کردن حساب آزمایشی و حساب واقعی
تعیین دسترسی :ارتباط با سیستم مبادالت با استفاده از حساب کاربری معتبر
امنیت سامانه :توضیح تضمین امنیت در سامانه
بهروزرسانی :توضیح دریافت نسخههای جدید مفیدتریدر5
 Uninstallنرمافزار :راهنمای حذف گام به گام سامانه
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1ـ .1نصـب برنامـه

برای نصب مفیدتریدر ،5باید فایل  installerرا از بخش مفیدتریدر وبسـایت www.emofid.com

دریافت و آن را اجرا نمایید .این فایل به نام  mofidtrader5.exeحدود  365کیلوبایت حجم دارد.




سـامانه بـه صورت  web installerاسـت .یعنی قسـمت عمد ٔه آن از طریـق اینترنت در حین
نصب ،دانلود خواهد شد .لذا زمان نصب بسته به سرعت اینترنت تغییر میکند.
سـامانه به صورت خودکار سیسـتم عامل را شناسـایی کرده و نسـخ ٔه مناسـب با آن را نصب
خواهد کرد.

در اولین گام نصب ،توضیحاتی درباره سـامانه و نکاتی را در مورد قوانین حق کپی مشـاهده خواهید
کرد ،پس از فشردن دکمه  ،Nextپیشزمینه دانلود نرمافزار مهیا شده ،سروری که به شما نزدیکتر است
مفیدتریـدر 5
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برای دانلود انتخاب خواهد شد.

پارامترهای نصب در این قسمت مشخص خواهد شد:
 ( Installation folderپوشـه نصب) :در این قسـمت محل نصب مفیدتریدر 5مشخص خواهد
شد .اگر مکان دیگری را برای نصب در نظر دارید میتوانید آن را انتخاب کنید.
 ( Program groupگـروه نرمافـزاری) :نـام گروهی را که میخواهید نرمافـزار در آن منو در بخش
استارت ویندوز نمایش داده شود را انتخاب کنید.
 ( Create a desktop shortcutایجاد کلید میانبر در دسکتاپ) :اگر این گزینه را انتخاب کنید،
 shortcutدر دسکتاپ نمایش داده خواهد شد.
 ( Launch program after successful installationاجرای مفیدتریدر  5پس از نصب) :اگر این
گزینه را انتخاب کنید ،مفیدتریدر 5به صورت خودکار پس از نصب اجرا خواهد شد.
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اگـر قبـ ً
ال مفیدتریـدر 5را نصب کرده باشـید ،برای نصب مجـدد تمامیتنظیمات بـه غیر از
پروفایلها ( )profilesو قالبها باقی خواهند ماند.

بعد ازکلیک روی  ،Nextنصب سامانه شروع خواهد شد ،زمان این فرایند بسته به سرعت اینترنت شما
متغیر خواهد بود.

پس از پایان نصب روی دکمه  Finishکلیک کنید .پس از آن میتوانید مفیدتریدر 5را اجرا ()launch
کنید.

مفیدتریـدر 5
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2ـ .1بازکـردن حسـاب کاربـری
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مفیدتریدر 5اجازه کار با دو حسـاب آزمایشـی و واقعی را به سـرمایهگذاران میدهد .حساب دمو یا
آزمایشـی به کاربر امکان کار با سـامانه را به صورت آزمایشی و بدون هیچ سرمایهگذاری میدهد .با
حساب آزمایشی ،کاربر امکان پیادهسازی استراتژیهای خود را داشته و تمامیقابلیتهای حساب
واقعی به کاربر ارائه میشـود .با این تفاوت که در حسـاب آزمایشـی هیچ سـود یا زیانی واقعی شکل
نمیگیرد.

بازکردن حساب آزمایشی

گزینه  Open an Accountرا از منو فایل ( )Fileیا پنجره راهبر ( )Navigatorباز کنید .فرایند باز
کردن حساب شامل چندین گام است که شرح آنها در ادامه آمده است.
انتخاب سرور
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اولین گام باز کردن حساب انتخاب سرور  TadbirTrader-MofidTraderبرای اتصال است.
فهرست سرورها در پنجره نمایش داده خواهد شد؛ نام سرور و نام شرکت .دکمه  Scanسرعت اتصال
به سرور را آزمایش میکند .به محض آنکه سرور را انتخاب کردید ،دکمه  Nextظاهر خواهد شد.
نوع حساب

در این گام کاربر مشـخص میکند که ازحساب موجودی استفاده خواهد کرد یا یک حساب کاربری
جدید ایجاد میکند.





مفیدتریـدر 5

این پنجره شامل سه گزینه است:
( :Existing trade accountانتخـاب حسـاب کاربـری کـه وجود دارد و برای شـما صادر شـده
اسـت ).اگر این گزینه انتخاب گردد نام کاربری ( )Loginورمـز عبور ( )Passwordخود را وارد
کنید .سـرور انتخاب شـده در قسمت زیر نمایش داده میشود .شـما بایستی اجازه دسترسی با
مشـخصات کاربری خود را در سرور مربوطه داشته باشـیدکه توسط شرکت کارگزاری مفید برای
شما ایجاد میشود.
( :New demo accountحسـاب آزمایشـی جدید) ،اگر این گزینـه را انتخاب کنید گزینه Next

معامالت در کـالس جهانـی
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ظاهر میشود .پس از فشار دادن این دکمه ،شما به صفحه دیگری برای ایجاد حساب میروید.
( :New real accountدرخواسـت حسـاب واقعی) ،سـاختن حسـاب واقعی از طریق تماس با
شرکت کارگزاری مفید امکانپذیر است.

اطالعات شخصی

گام دیگر در ساخت حساب وارد کردن اطالعات شخصی است:

فیلدهای زیر باید به این صورت تکمیل شود:
  :Nameنام کابر بایستی به صورت کامل باشد ،حداقل  8کاراکتر مورد نیاز است.
  :Countryکشـور محل اقامت ،میتواند به صورت دسـتی یا از صفح ٔه  pop-up listمشخص
گردد.
  :Stateاستان محل سکونت؛ این فیلد را میتوانید پر نکنید.
  :Cityنام شهر باید نوشته شود.
  :Zip codeکد پستی به صورت اختیاری میباشد.


 :Addressنشانی دقیق پستی مورد نیاز است ،حداقل  8کاراکتر را وارد کنید.
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 :Phoneتلفن با مشخصات بینالمللی مانند+98218700 :

 :Emailنشانی ایمیل یا پست الکترونیک مانندinfo@emofid.net :

 :Account Typeنوع حساب ،این گزینه غیرقابل تغییر است.
 :Currencyواحد پولی؛ این گزینه قابل تغییر نیست( .ریال است).
 :Leverageنسبت اهرم معامالت برای وجوه قرض گرفته شده و شخصی را مشخص میکند.
 :Depositمقدار سپرده اولیه را در واحد پولی پایه نشان میدهد( .واحد آن ریال است نه دالر)

آخرین مرحله ،مرحله تأیید توافقنامه دریافت خبرنامهها در آدرس ایمیل میباشد .الزم است که تیک
را بزنید تا دکم ٔه  Nextظاهر شود.
ثبت حساب

آخرین مرحله برای باز کردن حساب ،ثبت حساب در سرور میباشد .بعد از ثبت ،اطالعات حساب
در صفحه نمایش داده میشود:

اطالعات مختصری در قسـمت باالی صفحه نمایش داده میشـود .در قسـمت پایین ،جزییات آن
نمایش داده خواهد شد:
مفیدتریـدر 5
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 :Loginشماره حساب مشتری برای دسترسی به حساب
 :Passwordرمز عبور برای دسترسی به حساب مورد نیاز (این رمز را به خاطر بسپارید)
 :Investorرمز عبور سرمایهگذار اجازه دسترسی و تحلیل قیمت را به او داده اما اجازه معامله را
نمیدهد.

برای تکمیل فرایند روی دکمه  Finishکلیک کنید .بعد از این مرحله ،حسـاب به صورت خودکار به

سـرور وصل میشود .عالوه بر آن ،حسـاب در پنجره راهبر ( )Navigatorنمایش داده میشود .اگر
گزینه  Cancelانتخاب شود ،ارتباط با سرور انجام نخواهد شد وحساب در پنجره راهبر نمایش داده
نمیشود.
اگر برای شما در باز کردن حساب مشکلی بوجود آمد ،میتوانید با کارگزاری مفید به شماره تلفن
 021-8700تماس بگیرید.

باز کردن حساب واقعی

بازکردن حسـاب واقعی برخالف حسـاب آزمایشـی ( )demoنمیتواند به صورت مسـتقیم از طریق
مفیدتریدر 5صورت بگیرد .افتتاح این حسـاب تنها به وسـیله کارگزار و از طریق تماس با کارگزاری
امکانپذیر است.

حسـاب واقعی شـما به وسـیله نماد در قسـمت  Accountsپنجره راهبـر  Navigatorقابل
تشخیص است.
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3ـ .1تعییـن دسترسـی

مجوز اتصال از مفیدتریدر 5به سرور ،از طریق سامانه و ورود نام کاربری و رمز عبور انجام میگیرد.
دو دسترسی به سامانه وجود دارد :عادی یا سرمایهگذار .برای دسترسی کامل به امکانات مفیدتریدر5
از رمز عبور اسـتاندارد اسـتفاده کنید .اجازه دسترسی سرمایهگذار امکان مشاهده وضعیت و تحلیل
قیمت را به شما میدهد .اما این بخش دسترسی اجازه معامله را نمیدهد.
برای دسترسی شما ابتدا فرمان Login

را از منو فایل ( )Fileیا منو کلیک راست پنجره راهبر

) )Navigatorاجرا کنید .بعد از آن پنجره زیر ظاهر میگردد. :

اطالعات الزم در این پنجره عبارتند از:
  :Loginشماره حساب برای ورود به مفیدتریدر5
  :Passwordبه صورت عادی یا سرمایهگذار
  :Serverانتخـاب سـرور بـرای اتصـال به آن در این قسـمت صورت میپذیرد .بایسـتی سـرور
 TadbirTrader-MofidTraderرا انتخاب کنید.

اگر گزینه ذخیره رمز عبور ( )Save passwordفعال باشـد ،آخرین حسـاب اسـتفاده شده در
شروع دوباره مفیدتریدر 5به صورت خودکار به سرور متصل میگردد.
بعد از پر کردن تمامیفیلدهای خالی ،گزینه  OKرا انتخاب کنید.

مفیدتریـدر 5
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در مفیدتریدر 5توجه خاصی به امنیت سامانه شده است .در زیر اقدامهای الزم برای امنیت سامانه
ارائه شده است:
 رمزگـذاری دادهها :تبادل دادهها بین مفیدتریدر 5و سـرور توسـط کلیدهـای  128bitرمزگذاری
شده ،انجام میشود.
 دسترسی امن :حالت دسترسی امن در سرورقابل انجام است که بر اساس آن ،از دسترسیهای
غیر مجاز جلوگیری میشود.
 تأیید اصالت سـرور :در طول تعیین دسترسـی ( )authorizationنه تنها مشتری تأیید میگردد،
بلکه سرور مبادالتی نیز تأیید میشود .این موضوع این اطمینان را میدهد که سرور همانی است
که نشان میدهد.
 حفاظت از رمزعبور :تمامیرمزهای عبور از برنامههای هک محافظت میشوند.
 حفاظـت از فایلهـای پیکربنـدی :با کپی از فایلهـای پیکر بندی از مسـیر  /configبه ترمینال
دیگری امکان اسـتفاده از آن وجود نخواهد داشـت .تمامیفایلهای پیکربندی رمزگذاری شـده
است.

امنیت پایگاه داده

تمامیپایگاههای داده مفیدتریدر 5رمزگذاری شدهاند و قابل استفاده در سامانههای دیگر نیستند.
همیشـه جزئیات حسـاب در یک مکان امن نگهداری میشـود .هنگامیکـه مفیدتریدر 5از یک
کامپیوتـر بـه کامپیوتـر دیگر انتقال پیدا میکند ،امکان اسـتفاده از اطالعات انباشـته شـده در آن
(حساب ،پستی ،تاریخ و مبادالت) وجود دارد .پس از اتصال به حساب کاربری ،پایگاه دادههای
معامالت ،پست الکترونیکی و اخبار بازیافت میشود .اما جزئیات حساب تنها میتواند با اتصال
به کارگزار مشاهده شود.
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مفیدتریـدر 5

داده حسـاب :پایگاه داده مفیدتریدر 5به حسـاب کاربری ،سیستم عامل و سخت افزار بستگی
دارد .اگر شما سعی کنید با یک حساب کاربری دیگری ،در سیستم عامل وارد شوید یا دادههای
مفیدتریدر 5را به کامپیوتر دیگر انتقال دهید ،به محض آنکه شما سامانه را اجرا کنید ،کل حساب
شما پاک خواهد شد .بدین منظور شما بایستی ویژگیها خود را در محل امنی نگهداری کنید.
پایگاه داده اطالعات :ایمیل مبادالت و نمادها رمزگذاری شده است ،اگر آنها را به مفیدتریدر5
دیگری منتقل کنید ،به صورت خودکار حذف میگردد.

معامالت در کـالس جهانـی
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بهروزرسانی در مفیدتریدر 5خودکار است .این قابلیت امکان نصب نسخههای جدید مفیدتریدر5
را به محض عرضه شدن به کاربر میدهد.

فرایند بهروزرسانی

بعد از اتمام به روزرسانی پنجره زیر ظاهر خواهد شد:

یکی از گزینهها بایستی انتخاب شود:
  :Restartاگر این گزینه کلیک شود مفیدتریدر 5بسته شده و قسمتهایی از سامانه بهروز خواهد
شد و برنامه مجدد ًا راهاندازی میشود.
  :Laterبـا فشـار این دکمه ،پنجره بسـته خواهد شـد و مفیدتریدر 5در راه انـدازی بعدی به روز
خواهد شد.
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6ـUninstall .1

برای پاک کردن مفیدتریدر 5از کامپیوتر بایستی فایل  Uninstall.exeاجرا گردد .این فایل در پوشهای
قرار دارد که مفیدتریدر 5در آن نصب شده و از منوی استارت نیز قابل دسترسی است .پس از اجرای
این فایل ،پنجر ٔه زیر ظاهر خواهد شد.

پوشـهای که قرار اسـت نرمافزار از آن پاک شـود مشـخص شده اسـت ،همچنین گزین ٔه حذف
اطالعات شـخصی در این قسـمت قرار دارد .اگر این گزینه انتخاب شـود ،تمامی فایلهای حاوی
اطالعات کاربری شامل تاریخچه نمادها ،ایمیلها و تنظیمات سامانه پاک خواهد شد.
برای اتمام فرایند پاک شدن دکمه  Nextرا فشار دهید .پنجره زیر ظاهر خواهد شد.

مفیدتریـدر 5

معامالت در کـالس جهانـی
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برای اتمام حذف مفیدتریدر 5دکمه  Finishرا فشار دهید.
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مفیدتریـدر 5

معامالت در کـالس جهانـی

فصـل دوم

ساختـار صفحـه

ساختار شکلی مفیدتریدر 5شامل موارد زیر است:
 منوی اصلی :تمامیدستورها و فرمانهایی که میتواند در مفیدتریدر 5اجرا شود در این منو وجود
دارد .این نوار منو در باالی صفحه قرار داشته و شامل موارد زیر است :منوی فایل ( ،)Fileمنوی
نمایش ( ،)Viewمنوی درج ( ،)Insertمنوی نمودارها ( ،)Chartsمنوی ابزارها ( ،)Toolsمنوی
پنجره ( )Windowو منوی راهنما ()Help
 نوارهای ابزار ( :(Toolbarsسه نوار ابزار در مفیدتریدر 5پیش بینی شده است .نوار ابزار استاندارد
) ،)Standardنـوار ابـزار رسـم ( )Line Studiesو نوار ابـزار تناوب زمانـی ( .)Periodicityاین
ابزارها قابلیت دسترسی از قسمت منوی اصلی را نیز دارا هستند .با این حال ،اجزاء آنها قابلیت
سفارشی شدن ( )Customizableدارند و لذا دستورهایی که بیشتر استفاده میشود ،توسط کاربر
در این قسمت به صورت جداگانه قرار داده شده است تا دسترسی به آن راحت تر باشد.

52

راهنمـای مفیدتریـدر “MofidTrader 5” 5












مفیدتریـدر 5

پنجره نمایش اطالعات ( :(Data Windowاین پنجره اطالعاتی را درباره قیمتها ،شاخصها یا

اندیکاتورها ( )Indicatorsو برنامه مشاوران خبره ( )Expert Advisorsنشان میدهد .این پنجره
هیچ دستوری را اجرا نمیکند.
راهبر ( :(Navigatorباز کردن حسـاب کاربری ،برنامه مشاوران خبره ،اندیکاتور و اسکریپتها
در پنجره راهبر جمع آوری شدهاند .راهبر به کنترل و مدیریت آنها بدون فوت وقت کمک میکند.
جعبه ابزار ( :(Toolboxجعبه ابزار یک پنجره چندکاره است که برای کار با موقعیتهای معامله
) ،)Trade positionsاخبار ( ،)Newsتاریخچه حساب کاربری ( ،)Account historyپیغامها
یا هشدارها ( ،)Alertsصندوق نامه ( )Mail boxو وقایعنگار برنامه ( )Journalو مشاوران خبره
) )Expertsطراحی شده است .اضافه بر این ،جعبه ابزار برای باز کردن ،اصالح و مدیریت انواع
مختلف موقعیتهای معامله نیز قابل استفاده است.
نوار نمودار ( :(Charts Barاین نوار برای مدیریت و تغییر نمایش پنجره نمودارها ( )Chartsمورد
استفاده است.
نوار وضعیت ( :(Status Barنوار وضعیت برای این طراحی شده است که اطالعات تکمیلی در
منظر مشـتری باشد .برای مثال ارتباط با سـرور ،میزان ترافیک ورودی و خروجی ،نام پروفایل و
قالب و همچنین اطالعات در این بخش قابل مرور است.
کلیدهـای میانبـر ( :(Hot Keysبرخـی از کلیدهـا و ترکیـب آنها بـرای انجام سـریعتر برخی از
دستورها در مفیدتریدر 5پیشبینی شدهاند.
در قسمت عنوان ( )Titleمفیدتریدر ،5نام حساب کاربری ،نام سرور ،نام نماد نمایش داده شده
در نمودار و تناوب زمانی آن نمایش داده میشود.

معامالت در کـالس جهانـی
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منوی اصلی مفیدتریدر ،5زیر قسمت عنوان سامانه ( Titleیا  Headerپنجره) قرار دارد و شامل زیر
منوهای متعددی اسـت .دسـتورها و توابعی که میتوانند درمفیدتریدر 5اجرا شوند ،در این زیر منوها
قرار دارند .منوی اصلی شامل موارد زیر است:
 منوی فایل ( :(Fileکار کردن با نمودارها و چاپ آنها ،مدیریت پروفایلها ،ذخیرهسازی دادهها و
ورود به حساب کاربری
 منـوی نمایـش ( :(Viewتنظیـم نـوار ابـزار ( ، )Toolbarsمدیریـت پنجرهها مثل دیدهبـان بازار
) ،)Market Watchپنجـره نمایـش اطالعـات ( ،)Data Windowراهبـر ( ،)Navigatorجعبه
ابزار ( )Toolboxو آزمونگر استراتژی ( )Strategy Testerو همچنین مدیریت زبان مفیدتریدر5
 منوی درج ( :(Insertمدیریت اندیکاتورهای تکنیکال ( ،)Technical indicatorsابزارهای رسم
) ،)objectsمشاوران خبره ( )Expert Advisorsو اسکریپتها ()Scripts
 منوی نمودار ( :(Chartsتنظیم نمایش میلهها ،تناوبهای زمانی نمودار ،مدیریت ابزارهای رسم،





نمایش خطوط شبکهای پشت نمودار (گرید) و تنظیمات نمودار
منـوی ابـزار ( :(Toolsتنظیمـات عمومـی مفیدتریـدر ،)Options( 5متغیرهـای عمومـی
) ،)Global variablesمحیط برنامهنویسی  MetaQuotesنسخه  )MetaEditor( 5و...
منوی پنجره ( :(Windowفهرست کردن نمودارها و موقعیت آنها
منوی راهنما ( :(Helpراهنمای کاربر و اطالعات در مورد مفیدتریدر5

1ـ1ـ .2منوی فایل ((File

این منو حاوی دستورهایی برای کار کردن با نمودارها ،مدیریت پروفایلها ،ذخیرهسازی اطالعات و
چاپ است.
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اجـزا

توضیحـــــــات

( Profilesپروفایلها)

زیر منوی مدیریت پروفایلها ( )Profilesرا نشان میدهد .پروفایلهای این زیر منو میتوانند
حـذف با ذخیره شـوند .به عالوه ،پروفایلهـای قب ً
ال ذخیره شـده را میتوانید مجدد فعال یا
بارگزاری کنید.

( New Chartنمودار جدید) بازکـردن پنجـره جدیـد برای یک نمـاد .پس از کلیک روی این دسـتور ،فهرسـت نمادهای
موجـود در دیدهبان بـازار ( )Market Watchنمایش داده میشـود .از فهرسـت روی نماد
مورد نظر کلیک کنید تا نمودار آن نشان داده شود.

( Closeبستن نمودار)

این گزینه نمودار فعال جاری را میبندد.

( Saveذخیره)

ذخیره تاریخچه دادههای نمودار جاری در قالبهای « »CSV« ،»PRNیا ««HTM

( Save As Pictureذخیره به ذخیره به شکل تصویر در قالب « »BMPیا ««GIF
عنوان تصویر)

( Open Data Folderبـاز باز کردن پوشه ای که حاوی اطالعات مفیدتریدر5است.
کردن فولدر اطالعات)
( Printپرینت)

Print Preview

چاپ نمودار جاری .اگر گزینه ( )Color Printدر بخش تنظیمها ( )settingsفعال باشد،
چاپ به صورت رنگی خواهد بود.

(پیشنمایش پرینت)

پیشنمایش نمودار قبل از چاپ

( Print Setupتنظیمـات تنظیمات عمومی چاپ ،مثل چاپگر ،اندازه صفحه و افقی یا عمودی بودن صفحه
پرینتر)

( Open an Accountبـاز باز کردن یک حسـاب ( )Open a newکاربری دمو (یا آزمایشـی)  .باز کردن حسـابی که
بدون واریز پول توانایی معامله غیرواقعی را به مشتری میدهد تا عملکرد خود را بسنجد.
کردن حساب کاربری)
( Loginورود)

( Exitخروج)

مفیدتریـدر 5

تشـخیص هویـت روی سـرور .بعـد از انتخـاب این گزینـه ،تالش بـرای ارتباط با سـرور
معامالت با اسـتفاده از حساب جاری برقرار خواهد شد .بعد از تعیین هویت موفق ،اخبار
و پیغامهای بازار نمایش داده میشود .در این صورت ،شما میتوانید شروع به معامله کنید.
خروج از مفیدتریدر5
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مدیریت پنجرههای سـیگنال ،نوار ابزارها و زبان برنامه .برخی از این دسـتورها در نوار ابزار استاندارد
) )Standardنیز قابل دسترسی هستند.

اجـزا

توضیحـــــــات

:Languages
زبان برنامه

انتخاب زبان مفیدتریدر5؛ برای مشاهده تغییرها پس از تغییر زبان ،مفیدتریدر 5باید مجدد ًا
اجرا شود.

 :Status Barنوار وضعیت

نوار وضعیت ( )status barواقع در قسمت پایین مفیدتریدر5

:Depth Of Market
عمق بازار

عمـق بـازار ()Depth of Market؛ ایـن پنجـره سـطرهای بهتریـن عرضههـا و تقاضاهـا
(سفارشهای خرید و فروش) را نشان میدهد.

:Data Window
پنجره نمایش اطالعات

باز و بسته کردن پنجره نمایش اطالعات ()Data Window؛ این پنجره قیمتهای انتخابی
و اطالعات در مورد اندیکاتورها را نمایش میدهد.

:Toolbox
جعبه ابزار

بـاز و بسـته کردن پنجره جعبه ابـزار ()Toolbox؛ در جعبه ابزار ،کاربر میتواند سـفارشها
و هشـدارها را مدیریت کند .به عالوه توسـط جعبه ابزار ،تاریخچه حساب کاربری ،اخبار،
نامهها Log ،و مشاوران خبره مشاهده میشود.

:Toolbars
نوار ابزارها

:Chart Bar
نوار نمودار

:Market Watch
دیدهبان بازار

:Navigator
راهبر

:Strategy Tester
آزمونگر استراتژی

مدیریـت نـوار ابزارها؛ نوار ابزارهایی که فعال هسـتند در این فهرسـت مشـخص شـدهاند.
روی نام نوار ابزار مورد نظر کلیک کنید تا فعال یا غیر فعال شـود .شـما به دلخواه میتوانید
کلیدهایی را در نوار ابزارها حذف یا اضافه کنید.

فعال یا غیرفعال سازی نوار عنوان ( )title barپنجرههای نمودار که در قسمت پایینی فضای
کاری نمایش داده میشـود .با اسـتفاده از این نوار میتوانید سـریع ًا در بین نمودارهای باز،
حرکت کنید و آنها را تغییر دهید.

باز و بسـته کـردن پنجـره دیدهبـان بـازار ()Market Watch؛ این پنجره قیمـت و تغییرات
نمادهای منتخب را نشان میدهد.

باز و بسته کردن پنجره راهبر ()Navigator؛ فهرست حسابهای کاربری باز ،اندیکاتورهای
تکنیکال ،مشاوران خبره ،شاخصهای انتخابی و اسکریپتها به صورت فرم درختی در این
پنجره نمایش داده میشود.

بـاز و بسـته کردن پنجـره آزمونگر اسـتراتژی ()Strategy Tester؛ این پنجره برای تسـت و
بهینهسازی برنامه مشاوران خبره ( )Expert Advisorsطراحی شده است.
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اجـزا

:Fullscreen
تمام نما

توضیحـــــــات

فعـال و غیرفعالسـازی حالت تمـام نما .بعد از فعال سـازی ایـن گزینه ،نوار ابـزار و نوار
وضعیت غیرفعال شـده و تمامیپنجرههای سیگنال بسته میشـوند .بخش عنوان ( Titleیا
 )Headingپنجره نرمافزار منوی اصلی ،فضای کاری (نمودارها) و سربرگهای پنجرههای
نمودارها در صفحه باقی میمانند .برای بازگشت به حال اولیه دوباره این دستور را اجرا کنید.

3ـ1ـ .2منوی درج ((Insert

دسـتورهای ابزار رسـمیکه روی نمودارها رسـم میشـود در این منو قرار گرفتهاند .این ابزار رسم در
گروههای مختلفی برحسب نوع تقسیمبندی شدهاند .جزئیات بیشتر در مورد کار با این ابزار متنوع در
بخش بعدی مطرح شده است.

اجـزا

توضیحـــــــات

:Indicators
اندیکاتورها

این دستور منویی را حاوی تمامیاندیکاتورهای تکنیکال ( )technical indicatorsموجود
کـه برحسـب نوع گروه بندی شـدهاند ،نشـان میدهـد .همچنین زیر منـوی اندیکاتورهای
اختیاری ( )custom indicatorsاز این بخش قابل دسترسی است .قسمت باالی منو پنج
اندیکاتور بیشتر استفاده شده را نشان میدهد .برای درج اندیکاتور روی نمودار باید آنرا از
این فهرست انتخاب کنید.

:Expert Advisors
مشاوران خبره

این دسـتور پنج «مشـاور خبره» ( )Expert Advisorsبیشتر استفاده شده را نشان میدهد.
برای درج یک «مشاور خبره» روی نمودار باید آنرا از این فهرست انتخاب کنید.

:Objects
ابزار رسم

:Scripts
اسکریپتها

این دسـتور منویی را حاوی تمامیابزارهای رسـم ( )objectsموجود که برحسـب نوع گروه
بندی شـدهاند ،نشان میدهد .قسمت باالی منو پنج ابزار رسم بیشتر استفاده شده را نشان
میدهد .برای درج ابزار رسم روی نمودار باید آنرا از این فهرست انتخاب کنید.

این دسـتور پنج اسـکریپت ( )scriptsبیشتر استفاده شده را نشـان میدهد .برای درج یک
اسکریپت روی نمودار باید آنرا از این فهرست انتخاب کنید.

4ـ1ـ .2منوی نمودارها ((Charts

منوی نمودارها حاوی دستورهایی برای مدیریت نمودارها و اندیکاتورهای تکنیکال و ابزار رسمیاست
که روی نمودار ترسیم گردیده است.
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اجـزا

:Depth Of Market
عمق بازار
:Indicators List
فهرست اندیکاتورها

:Objects
ابزارهای رسم

:Experts List
فهرست مشاوران خبره

57

توضیحـــــــات

نمایش عمق بازار برای نماد مربوط به نمودار انتخاب شده

نمایش پنجره فهرست اندیکاتورهایی ( )list of indicatorsکه در حال حاضر روی نمودار
انتخاب شده ،رسم شدهاند.

باز کردن منویی برای مدیریت ابزارهای رسم ( )managing objectsبرای نمودار انتخاب
شده

باز کردن فهرست مشاوران خبره ( )Expert Advisorsمورد استفاده در نمودار انتخاب شده

 :Bar Chartنمودار میلهای

نمایش نمودار میلهای

 :Line Chartنمودار خطی

نمایش نمودار خطی

 :Templatesقالبها

برای ذخیره ،بارگزاری و حذف قالبها

:Auto Scroll
اسکرول اتوماتیک

اسـکرول اتوماتیک به حالتی گفته میشـود که وقتی میله جدیدی در نمودار در حال شـکل
گیری است ،نمودار به طور خودکار به روز شده و به سمت چپ منتقل میشود .برای فعال
و غیر فعال سازی این حالت ،از این منو اقدام کنید .اگر این امکان همیشه فعال باشد ،میله
آخر نمودار همیشه در نمودار نشان داده میشود.

:Volumes
حجم

نمایش حجم معامالت در نمودار (فقط روی نمادهای بازارهای سهام قابلیت انطباق دارد.
)

:Candlesticks
نمودار شمعی

:Periodicity
تناوب زمانی نمودارها

 :Gridگرید

:Chart Shift
انتقال نمودار

نمایش نمودار شمعی

بـرای تغییر و انتخاب تناوب زمانی نمودار از این قسـمت اسـتفاده کنید .تناوبهای زمانی
از  1دقیقـه ( )M1تا ماهانه ( )MNقابل تغییر هسـتند .منظور از تنـاوب زمانی ،دوره زمانی
اسـت که اطالعات هر میله یا هر شـمع محاسـبه و نشـان داده میشـود .برای مثال ،وقتی
تناوب زمانی روی «1ساعت» باشد ،قیمت باز شدن بازار ،بیشترین قیمت ،کمترین قیمت
و قیمت بسته شدن ،همگی در یک ساعت نمایش داده میشود .در این صورت ،یک میله
نشـانگر این تغییرات در یک ساعت خواهد بود .مشـابه همین حالت برای دورههای زمانی
دیگر اتفاق میافتد.
برای نمایش و حذف گرید (شبکه خطوط پشت نمودار)

انتقال نمودار تا نشـانگر (مثلث خاکسـتری رنگ که در سـمت باالی پنجره نمایش داده
میشود ) .نشانگر به صورت افقی از  10تا  50درصد اندازه پنجره قابلیت انتقال دارد.
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اجـزا

:Tick Volumes
حجم تیک
Zoom In
Zoom Out
Step by Step
Properties

توضیحـــــــات

نمایش حجم تعداد معامالت در نمودار

بزرگ نمایی

کوچک نمایی

انتقال نمودار به اندازه یک میله (یا یک  )candleبه سمت چپ

باز کردن پنجره تنظیمات ( )settingنمودار

5ـ1ـ .2منوی ابزارها ((Tools

منوی «ابزارها» حاوی دستورهایی برای کنترل و اداره معاملهها و همچنین تنظیمهای مربوط به برنامه
است.
توضیحـــــــات

اجـزا

:New Order
سفارش جدید

فراخوانـی پنجره سـفارش جدید ()New order؛ کاربـر میتواند موقعیتهای
مختلف را باز کرده و سـفارش را توسـط این پنجره به سـامانه معامالت ارسال
کند.

:Global Variables
متغیرهای عمومی

بازکردن پنجره متغیرهای عمومی؛ متغیرهای عمومی ،متغیرهایی هسـتند که در
تمامیبخشها از قبیل «مشـاوران خبره» ( ،)Expert Advisorsاندیکاتورهای
اختیاری ( ، )custom indicatorsو اسـکریپتها ( )scriptsقابل دسترسـی
هسـتند .جزئیات بیشـتر درباره متغیرهای عمومی را در بخش مربوطه مشـاهده
کنید.

 :Strategy Tester Agents Managerبازکردن پنجره آزمون گر استراتژی ()MetaTester
آزمون گر استراتژی

:MetaQuotes Language Editor
ویرایشگر زبان برنامهنویسی MQL5

باز کردن محیط برنامهنویسـی یکپارچه  MetaEditorبرای برنامهنویسی با زبان
 .MQL5با این ویرایشگر میتوانید «مشاوران خبره» ،اندیکاتورهای اختیاری و
اسکریپتها را ایجاد و ویرایش کنید.

 MetaQuotes Language Code Baseبازکـردن مجموعه کدبیس  MQL5برای دانلود .این کدبیس در سـربرگ Code
Baseدر پنجره جعبه ابزار در محیط  MetaEditorباز میشود.

مفیدتریـدر 5
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توضیحـــــــات

بازکـردن پنجره تنظیمهـای ( )settingمفیدتریدر 5برای تنظیـم پارامترها برای
ارتباط ،معامله ،نمودارها ،مشاوران خبره و. . .

 Optionsتنظیمات

6ـ1ـ .2منوی پنجره ((Window

دسـتورهایی برای مدیریت نمودارها در این منو جمع آوری شـده اسـت .با اسـتفاده از این منو کاربر
میتواند ترتیب نمودارها را در فضای کاری را تنظیم کرده یا آنها را فعال نماید.

اجـزا
Cascade
Tile Windows
Tile Horizontally
Tile Vertically
Arrange Icons

More Windows

توضیحـــــــات

ترتیب پنجره نمودارها به صورت آبشاری

ترتیب پنجرهها به صورت موزائیکی
ترتیب پنجرهها به صورت افقی

ترتیب پنجرهها به صورت عمودی

 minimizeکـردن تمامیپنجرههـای نمـودار .نمودارهـای  minimizeشـده در نـوار پایین
محیط کاری (قسمت سیاه رنگ) قرارداده میشوند .این امکان وقتی مفید است که هم زمان
با نمودارهای متعددی کار میکنید.
ایـن امکان وقتی فعال میشـود که  10نمودار یا بیشـتر بـه صورت هم زمان باز شـوند .این
دستور پنجره مدیریت نمودارهای باز ( )managing windowsرا فراخوان میکند.

فهرسـتی از نمودارهای باز در قیمت پایین این منو نشـان داده میشـود .پنجره نمودار جاری در این
فهرست عالمت خورده است .برای فعال کردن نمودار دیگر میتوانید نماد متناظر را از این فهرست
انتخاب کنید.
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7ـ1ـ .2منوی راهنما ((Help
اجـزا

:Help Topics
موضوعات راهنما
:Technical Analysis
تحلیل تکنیکال

توضیحـــــــات

بـاز کـردن فایل راهنمـای کاربـر .در این فایـل تمامیتنظیمهـا و کاربردهای
مفیدتریدر 5شـرح داده شـده است .فشردن کلید  F1نیز همین عمل را انجام
میدهد.
باز کردن سایت  MQL4.comبرای تشریح تحلیل تکنیکال

 :AutomatedTradingChampionshipباز کردن سایت جام قهرمانی اتوتریدینگ
))Automated Trading Championship
جام قهرمانی اتوتردینگ

:MQL5. Community
انجمن MLQ5

:About
درباره

مفیدتریـدر 5

باز کردن وب سـایت انجمن برنامه نویسـان  .MQL5این وب سـایت دارای
مقالهها ،اسناد ،کدبیس و تاالرهای گفتگو است.

در این پنجره ،توضیحاتی در مورد نسـخه مفیدتریدر ،5شـرکت تهیه کننده و
اطالعات تماس قرار داده شده است.
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2ـ .2نوار ابزارها
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در مفیدتریدر ،5سـه نوار ابزار مجزا پیشبینی شـده اسـت .دسـتورهای اصلی در این نوار ابزارها به
صـورت دکمـه (یا کلید) قـرار گرفته اند .به صـورت پیش فرض ،نـوار ابزارها زیر منـوی اصلی قرار
دارند ،ولی میتوانند به سـادگی و با اسـتفاده از ماوس به هر قسـمت دیگری از پنجره منتقل شـوند.
شما میتوانید با استفاده از دستور «نوار ابزار» زیر منوی نمایش  ، Viewآنها را آشکار یا پنهان کنید.
تمامیاین نوار ابزارها قابل تنظیم هستند ،به شکلی که میتوانید تنها دستورهای ضروری و آنهایی که
بیشتر استفاده میکنید ،در آنها قرار دهید.




تمامیدستورها بر اساس نوع عملیاتی که انجام میدهند ،در گروههای زیر دستهبندی شدهاند:
استاندارد :دستورهای مشترک برای مدیریت مفیدتریدر5

ابزار رسم :مدیریت ابزار رسم روی نمودارها
تناوب زمانی :مدیریت حالتهای زمانی نمودار

تنظیم نوار ابزارها

برای تنظیم و سفارشسازی یک نوار ابزار روی آن کلیک راست کنید و از منوی باز شده روی دستور
( Customizeسفارشیسازی) کلیک کنید .پنجره زیر نمایش داده میشود:
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برای اضافه کردن دکمهها در نوار ابزار باید آن را از کادر سـمت چپ به کادر سـمت راسـت انتقال
دهیـد .بـرای این کار روی مورد مورد نظر دابل-کلیک کنید یا آن را انتخاب کرده و دکمه « »Insertرا
کلیک کنید .برای حذف هر مورد نیز میتوانید از کادر سمت راست روی آن دابل-کلیک کنید یا پس
از انتخاب آن ،دکمه « »Removeرا انتخاب کنید .دکمههای  Upو  Downدر قسمت سمت راست
نیـز بـرای جابجایی ترتیب قرار گرفتن دسـتورها در نوار ابزار به کار میرود .برای بازگشـت به حالت
پیشفرض (حالت استاندارد مفیدتریدر )5نیز روی دکمه تنظیم مجدد کلیک کنید.

1ـ2ـ .2نوار ابزار استاندارد

دسـتورهای جامعی برای مدیریت مفیدتریدر 5و نمودارها ( )chartsدر این نوار ابزار گردآوری شـده
است.
اجـزا

New Chart

Profiles

Print Preview
Print
Fullscreen

Market Watch
Data Window

مفیدتریـدر 5

توضیحـــــــات

بازکـردن پنجـره جدیـد برای یک نمـاد .پس از کلیک روی این دسـتور ،فهرسـت نمادهای
موجـود در دیدهبان بازار ( )Market Watchنمایش داده میشـود .از فهرسـت ،روی نماد
مورد نظر کلیک کرده تا نمودار نشان داده شود.

زیر منوی مدیریت پروفایلها ( )profilesرا نشان میدهد .پروفایلهای این زیر منو میتوانند
حذف یا ذخیره شـوند .به عالوه ،پروفایلهای قب ً
ال ذخیره شـده را میتوانید مجدد بارگزاری
کنید.
پیـش نمایش نمـودار قبل از چاپ .تنظیمهـای چاپ گر در این پیش نمایش اعمال شـده
است ،لذا میتوانید کنترل کنید که تمامیدادههای مد نظر شما چاپ میشود یا خیر.

چاپ نمودار انتخاب شده .اگر گزینه ( )Color Printدر بخش تنظیمات ( )settingsفعال
باشد ،چاپ به صورت رنگی خواهد بود.

فعـال و غیر فعال سـازی حالـت تمام نما .بعد از فعال سـازی این گزینه ،نـوار ابزار و نوار
وضعیت غیرفعال شـده و تمامیپنجرههای سیگنال بسته میشـوند .بخش عنوان ( Titleیا
 )Headingپنجره منوی اصلی ،فضای کاری (نمودارها) و سربرگهای پنجرههای نمودارها
در صفحه باقی میمانند .برای بازگشت به حالت اولیه ،دوباره این دستور را اجرا کنید.

بـاز و بسـته کردن پنجـره دیدهبـان بـازار ( . )Market Watchاین پنجره قیمـت و تغییرات
نمادهای منتخب را نشان میدهد.
باز و بسته کردن پنجره نمایش اطالعات ( . )Data Windowاین پنجره قیمتهای انتخابی
و اطالعات در مورد اندیکاتورها را نمایش میدهد.
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Navigator

Toolbox

Strategy Tester
Options
MetaEditor

Auto Trading

New Order
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باز و بسته کردن پنجره راهبر ( . )Navigatorفهرست حسابهای کاربری باز ،اندیکاتورهای
تکنیکال ،مشاوران خبره ،شاخصهای انتخابی و اسکریپتها به صورت فرم درختی در این
پنجره نمایش داده میشود.

باز و بسـته کردن پنجره جعبـه ابزار ( . )Toolboxدر جعبه ابزار ،کاربر میتواند سـفارشها
و هشـدارها را مدیریـت کند .به عالوه ،تاریخچه حسـاب کاربری ،اخبـار ،نامهها Log ،و
مشاوران خبره نمایش داده میشوند.

باز و بسته کردن پنجره آزمونگر استراتژی ( . )Strategy Testerاین پنجره برای تست و بهینه
سازی برنامه مشاوران خبره ( )Expert Advisorsطراحی شده است.

بازکـردن پنجره تنظیمها ( )settingمفیدتریدر .5برای تنظیم پارامترها برای ارتباط ،معامله،
نمودارها ،مشاوران خبره و دیگر قابلیتهای سامانه.

باز کردن محیط برنامهنویسـی یکپارچه  MetaEditorبرای برنامهنویسـی با زبان  .MQL5با
این ویرایشگر میتوانید «مشاوران خبره» ،اندیکاتورهای اختیاری و اسکریپتها را ایجاد و
ویرایش کنید.

فعال یا غیرفعال سازی انجام معامله با استفاده از «مشاوران خبره» ( )Expert Advisorsو
اسکریپتها ( .)scriptsکارکرد این دکمه مشابه گزینه ای است که در سربرگ مشاوران خبره
) )Expert Advisorsقرار دارد.

فراخوانی پنجره «ارسـال سـفارش» ( . )order creationاز این پنجره شما قادرخواهید بود
که در موقعیتهای متنوع معامله قرار بگیرید و سـفارشهای شرطی را به سامانه معامالت
ارسال کنید.

Bar Chart

نمایش نمودار میلهای

Candlesticks

نمایش نمودار شمعی

Line Chart

نمایش نمودار خطی

Zoom In

بزرگ نمایی

Zoom Out

کوچک نمایی

Auto Scroll

اسـکرول اتوماتیک به حالتی گفته میشـود که وقتی میله جدیدی در نمودار در حال شـکل
گیری است نمودار به طور خودکار به روز شده و به سمت چپ منتقل میشود .برای فعال
و یا غیر فعال سـازی این حالت ،از این منو اقدام کنید .اگر این امکان همیشـه فعال باشد،
میله آخر نمودار همیشه در نمودار نشان داده میشود.
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انتقال نمودار تا نشـانگر (مثلث خاکسـتری رنگ که در سـمت باالی پنجره نمایش داده
میشود ) .نشانگر به صورت افقی از  10تا  50درصد اندازه پنجره قابلیت انتقال دارد.

Chart Shift

نمایـش پنجره فهرسـت اندیکاتورهـای از پیش تعریـف شـده ( )built inو اندیکاتورهای
اختیـاری ( . )customبـرای رسـم اندیکاتـور روی نمودار یکـی از آنها را از این فهرسـت
انتخاب کنید.

Indicators

Periodicity

بـرای تغییر و انتخاب تناوب زمانی نمودار از این قسـمت اسـتقاده کنید .تناوبهای زمانی
از  1دقیقـه ( )M1تا ماهانه ( )MNقابل تغییر هسـتند .منظور از تنـاوب زمانی ،دوره زمانی
اسـت که اطالعات هر میله یا هر شـمع محاسـبه و نشـان داده میشـود .برای مثال ،وقتی
تناوب زمانی روی «1ساعت» باشد ،قیمت باز شدن بازار ،بیشترین قیمت ،کمترین قیمت
و قیمت بسته شدن ،همگی در یک ساعت نمایش داده میشود .در این صورت ،یک میله
نشـانگر این تغییرات در یک سـاعت خواهد بود .مشابه همین حالت برای دورههای زمانی
دیگر اتفاق میافتد.

Step by Step

انتقال نمودار به اندازه یک میله (یا یک  )candleبه سمت چپ

بـرای ذخیـره ،بارگـزاری و حذف قالبها از ایـن منو اقدام کنید .قالب حالتـی از نمایش و
ترتیب پنجرهها و نمادهای انتخابی است که بر حسب نوع کار شما قابلیت تعریف ،ذخیره
و نمایش دارد.

قالب

2ـ2ـ .2نوار ابزار رسم

نوار ابزار رسـم حاوی انواع ابزارهای رسـم ( ، )objectsنقاشـی و طرح کشـی روی نمودار (شـامل
خطوط ،کانالها ،ابزارهای  ، Gannابزارهای فیبوناچی و )...هستند .دستورات این نوار ابزار (به غیر
از  Crosshairو  )Cursorاز منوی درج نیز قابلیت دسترسی دارند.
اجـزا

Cursor

مفیدتریـدر 5

توضیحـــــــات

قرار گرفتن در وضعیت استاندارد (یا وضعیت انتخاب) .در این وضعیت با نشانگر
میتوانید اجزاء مختلف در نمودار را انتخاب کنید.
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Vertical Line
Horizontal Line
Trendline
Trendline by Angle
Arrowed Line
Regression Channel
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در ایـن وضعیت نشـانگر به شـکل صلیبی در میآیـد که موقعیت نشـانگر را روی
محورهـای عمودی و افقی نشـان میدهد .لـذا امکان مرور قیمـت و زمان (یا عدد
اندیکاتـور) در نقطـه ای که نشـانگر قرار دارد فراهم خواهد شـد .ایـن وضعیت در
حالتی که روی نمودار باشید عمل میکند .در این حالت اگر کلیک چپ را بگیرید
و نشـانگر را حرکت دهید ،خطی میان این دو نقطه رسـم خواهد شـد .فاصله میان
نقطه ای که کلیک کرده اید و نقطه ای که در آن قرار دارید در سـمت راسـت نشانگر
نمایش داده میشـود .این عدد به شکل زیر نمایش داده میشود (به ترتیب از سمت
چپ به راست):
«تعـداد میلههای بیـن دونقطه» « /میزان تفاوت قیمت بیـن این دو نقطه» « /قیمت
نقطه دوم».
با فشار دادن کلیدهای کنترل به همراه  Fنیز میتوانید بین دو وضعیت  Crosshairو
 Cursorسویچ کنید.
ترسیم خط عمودی در نمودار

ترسیم خط افقی در نمودار
ترسیم خط روندی

ترسیم خط روندی برحسب زاویه

ترسیم خط پیکان دار

ترسیم کانال رگرسیون

Equidistant Channel

ترسیم کانال هم-فاصله

Gann Line

ترسیم خط گن

 Standard Deviation Channelترسیم کانال انحراف معیار
Gann Fan
Gann Grid
Fibonacci Retracement
Fibonacci Time Zones
Fibonacci Fan
Fibonacci Arcs

ترسیم گن فن (یا بادبزن گن)

ترسیم گن گرید (یا شبکه گن)

ترسیم خطوط بازگشتی فیبوناچی

ترسیم مدارهای زمانی فیبوناچی
ترسیم بادبزن فیبوناچی

ترسیم کمانهای فیبوناچی

Fibonacci Expansion
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Fibonacci Channel
Elliott Impulse Wave
Elliott Correction Wave

ترسیم بیضی

Ellipse
Andrews' Pitchfork

Text
Arrow
Bitmap
Button
Edit
Chart

ترسیم موج اصالحی الیوت

ترسیم مثلث

Triangle

Text Label

ترسیم موج تکانش الیوت

ترسیم مستطیل

Rectangle

Cycle Lines

ترسیم کانال فیبوناچی

ترسیم چنگک اندرو

ترسیم خطوط چرخه زمانی

اضافه کردن برچسب متنی روی نمودار
افزودن متن روی نمودار

درج عالئم روی نمودار

افزودن تصویر یا برچسب تصویری روی نمودار
افزودن دکمه یا کلید روی نمودار

افزودن فیلد قابل ویرایش روی نمودار

افرودن نمودار

3ـ2ـ .2نوار ابزار تناوب زمانی

در این قسمت ،دستورهای تغییر و انتخاب تناوبهای مختلف زمانی نمودار گرد آوری شده است.
تناوبهـای زمانـی از  1دقیقه ای ( )M1تا ماهانه ( )MNقابل تغییر هسـتند .منظور از تناوب زمانی،
دوره زمانی اسـت که هر میله یا هر شـمع نمایش داده میشـود .برای مثال ،وقتی تناوب زمانی روی
«1سـاعت» باشد ،قیمت باز شدن ،بیشترین قیمت ،کمترین قیمت و قیمت بسته شدن ،همگی در
یک سـاعت محاسـبه و نمایش داده میشود و یک میله نشانگر این تغییرات در یک ساعت خواهد
بود .مشابه همین حالت برای دورههای زمانی دیگر اتفاق میافتد .به بیان بهتر برای هر تناوب زمانی
یک میله رسـم میشـود .روی هر کدام از کلیدهای این نوار ابزار کلیک کنید تا دوره زمانی نمودار در
ایـن پنجـره تغییر کند .تا اعمـال تغییرات حداکثر چند ثانیـه صبر کنید .بعد از بروز رسـانی دادهها،
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ثبـت وقایـع متناظر در مورد تعداد میلههای اضافه شـده در بخش وقایع ( )journalظاهر میشـود.
(مشـخص اسـت که حروف  Mنشـانگر دقیقه H ،نشـانگر سـاعت D ،نشـانگر روز W ،نشانگر
هفته و  MNنشـانگر ماه اسـت .اعداد کنار این حرفها تعداد را نشان میدهد .برای مثال  H4یعنی
چهارساعته) .

بـه صـورت پیش فرض تمامیتناوبهای زمانـی در این نوار ابزار نمایش داده نمیشـود .برای تنظیم
تغییرها روی آن راست کلیک کنید و گزینه سفارشی کردن ( )Customizeرا کلیک کنید:

فرآیند تنظیم این نوار ابزار مشابه فرآیند سفارشی سازی و تنظیم ( )setting upدیگر نوار ابزارهاست.
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3ـ .2پنجره نمایش اطالعات

این پنجره برای نشان دادن اطالعات قیمتی ( OHLCباز شدن ،بیشترین ،کمترین و بسته شدن) ،تاریخ
و زمان هر میله (هر  )candleو نمایش اطالعات هر اندیکاتور طراحی شـده اسـت .این پنجره تنها
برای نمایش اطالعات بوده و برای انجام سـفارش یا دسـتور خاصی طراحی نشده است .اطالعات
خاص هر میله در نمودار یا اندیکاتور در این قسمت به طور دقیق قابل مرور است .برای انجام این
کار ،باید نشانگر ماوس را روی نمودار و روی میله مورد نظر قرار دهید.

اگر این پنجره را در صفحه مفیدتریدر 5مشاهده نمیکنید ،باید روی کلید در منوی نمایش
) )Viewآن را فعال کنید یا کلید کنترل و  Dرا همزمان فشار دهید .میتوانید با استفاده از کلیک -درگ
) )Click-Dragاز روی قسمت عنوان این پنجره ،آن را جابجا کنید و یا به صورت یک قاب کوچک
روی نمودار داشته باشید.

قسمت باالیی نام نماد و تناوب زمانی آن را نشان میدهد .قسمت زیرین ،اطالعات موقعیت فعلی
نشانگر را نشان میدهد .اطالعات اندیکاتور ذیل زیرپنجره ای در بلوک مجزایی قابل مرور است.
مفیدتریـدر 5
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روی منو کلیک راست کنید تا آیتمهای زیر را مشاهده کنید:
کپی :کپی کردن اطالعات این پنجره برای اسـتفاده در نرمافزارهای دیگر برای ثبت ،ارسـال یا

ایمیل
 آخرین اطالعات :با حذف ستون آخرین اطالعات ،این ستون ،اطالعات آخرین میله را به طور
ثابت نشان میدهد.
 ترتیب خودکار :تنظیم اتوماتیک اندازه ستونها وقتی سایز پنجره را تغییر میدهید.
 شبکه (یا گرید)  :نمایش یا حذف شبکه برای جدا سازی ستونها.
 نمایش :نمایش یا عدم نمایش فیلدهای اطالعاتی .نمایش هر کدام از فیلدهای باز ،بیشترین،
کمترین و بسته ،تاریخ ،زمان و کارمزدها میتوانند انتخاب شوند که میتوانید آن را از این فهرست
انتخاب کنید.
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4ـ .2پنجره راهبر

پنجره راهبر (یا  ، )Navigatorدسترسی سریع کاربر را به امکانات مختلف مفیدتریدر 5فراهم میکند.
برای نمایش یا عدم نمایش این پنجره ،از منوی نمایش ( ،)Viewروی کلید کلیک کنید یا کلیدهای
کنترل و  Nرا همزمان فشار دهید .پنجره راهبر حاوی دو سربرگ است :سربرگ عمومیو عالقمندیها
).)Favourites

سربرگ عمومی

سـربرگ عمومیدسترسـی سـریع به این موارد را آسـان میکند :حسـابهای کاربـری ،اندیکاتورها،
اندیکاتورهای سفارشی ،مشاوران خبره و اسکریپتها.
حسابهای کاربری ((Accounts

این گروه تمامیحسـابهای آزمایشـی ( )demoو واقعی ( )liveکه در این مفیدتریدر 5باز شـده ،را

نشان میدهد .این حسابها بر حسب اینکه روی چه سروری باز شده باشند ،گروه بندی میشوند.
حسـابهای مجازی ،با آیکون  ،و حسـابهای واقعی با آیکون مشـخص شـدهاند .در قسمت

مفیدتریـدر 5
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منوی راست کلیک
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دستورات

ورود بـه سیسـتم یـا ( :)Loginاتصـال ( )connectبـه سـرور معامالتی با اسـتفاده از
حساب انتخاب شده .این دستور با دوبار-کلیک روی حساب کاربری یا انتخاب حساب و
فشردن دکمه  Enterنیز قابل حصول خواهد بود.
پاک کردن ( :)Deleteپاک کردن حساب انتخاب شده .این دستور با فشردن کلید Del
پس از انتخاب حساب نیز امکان پذیر است.
باز کردن یک حسـاب :باز کردن حسـاب کاربری مجازی که با فشـردن کلید  Insertنیز
امکان پذیر است.
اضافه کردن به عالقمندیها

تعداد نامحدودی حسـاب کاربری میتواند در این سـامانه تعریف شـود با این حال حسـابهای
واقعی نمیتوانند اینجا باز شوند .حسابهای واقعی باید توسط کارگزار شما باز شوند.
اندیکاتورها

این گروه شامل فهرستی از اندیکاتورهای از پیش تعریف شده ( )technical indicatorsاست .آنها
ابزار اصلی برای تحلیل تغییرات قیمتها هستند .دستورهای این بخش شامل موارد زیر هستند:
منوی راست کلیک

دستورات

رسـم روی نمودار :درج اندیکاتور انتخاب شـده به نمودار فعال (نمودار نمادی که در
حـال حاضر از آن اسـتفاده میشـود ) .در کنار آن بـا اسـتفاده از  Drag-Dropمیتوانید
اندیکاتور مورد نظر را در هر یک از نمودارهای که در پنجره سـمت راسـت باز هسـتند نیز
رسم کنید.
اضافه کردن به عالقمندیها :اضافه کردن اندیکاتور انتخاب شده به عالقمندیها.
تنظیـم کلید میانبر :تخصیص کلیـد میانبر ( )hotkeyبه اندیکاتور انتخاب شـده .با
اسـتفاده از این امکان میتوانید هر کجا که مایل بودید با سـرعت و با فشـردن دو کلید به
صورت همزمان ،اندیکاتور را روی نمودار رسم کنید.

اندیکاتورهای سفارشی (یا انتخابی)

ایـن گـروه حـاوی تمامیاندیکاتورهـای سفارشـی ( )custom indicatorsاسـت .ایـن پنجـره
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تنهـا اندیکاتورهـای اجـرا شـونده ( )*. EX5کـه در پوشـه زبـان برنامهنویسـی امکیـوال 5در
مسیر( )/ MQL5 / Indicatorsباشند را نشان میدهد .دستورات این بخش شامل موارد زیر است:

منوی راست کلیک

دستورات

رسـم روی نمودار :درج اندیکاتور انتخاب شـده به نمودار انتخاب شده (نمودار نمادی که در
حال حاضر از آن اسـتفاده میشـود)  .در کنار آن با استفاده از  Drag-Dropمیتوانید اندیکاتور
مورد نظر را در هر یک از نمودارهایی که در پنجره سمت راست باز هستند نیز رسم کنید.
اصـالح :بـاز کردن سـورس کد فایـل ( )*.MQ5اندیکاتـور انتخابی در برنامـه ویرایش گر متا
))MetaEditor
حذف :حذف اندیکاتور انتخاب شـده .این عمل هم برای حذف فایل اجرایی ( )*.EX5و هم
سورس کد ( )*.MQ5است .میتوانید برای انجام این کار کلید  Delنیز فشار دهید.
ایجـاد :برای نوشـتن و ایجاد یـک اندیکاتور جدیـد روی این گزینه کلیک کنید .این دسـتور،
ویرایشگر متا ( )MetaEditorرا اجرا میکند.
اضافه کردن به عالقمندیها:
اضافه کردن اندیکاتور انتخاب شده به عالقمندیها ()favourites
تنظیم کلید میانبر :تخصیص کلید میان بر ( )hotkeyبه اندیکاتور انتخاب شـده .با اسـتفاده
از این امکان میتوانید هر کجا که مایل بودید با سـرعت و با فشـردن دو کلید به صورت همزمان،
اندیکاتور را روی نمودار رسم کنید.
 :Refreshبهروزرسانی اطالعات

مشاوران خبره ((Expert Advisors

این گروه شامل فهرست تمامیمشاوران خبره است .این بخش تنها فایلهای اجرایی (با فرمت )EX5
را نشان میدهد که در پوشه برنامه امکیوال در مسیر ( )/MQL5/Expertsذخیره شدهاند.
اسکریپتها ((Scripts

این گروه شـامل فهرست تمامیاسکریپتهای سفارشـی ( )Custom scriptsاست .این بخش تنها

فایلهای اجرایی (با فرمت  )EX5را نشان میدهد که در پوشه برنامه امکیوال در مسیر()MQL5 / Scripts
ذخیره شدهاند.
برنامههای اضافی در MQL5

آیکون « » در پایین فهرست «مشاوران خبره»« ،اندیکاتورهای سفارشی» و «اسکریپتها» قرار داده
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شـده اسـت .وقتی یکی از آنها را اجرا کنید به بخش کد بیس ( )Code Baseنرمافزار ویرایشـگر متا
) )MetaEditorمنتقل خواهید شد .که در آنجا به سادگی میتوانید برنامههای منتشر شده در بخش
مرتبط را از وبسایت انجمن امکیوال ( )MQL5. communityدریافت کنید.

عالقمندیها

این سـربرگ حاوی تمامیحسابها ،اندیکاتورها ،مشـاوران خبره و اسکریپتهایی است که از سر
برگ عمومیبه عالقمندیها افزوده شده است.

این سربرگ دسترسی سریع به مواردی که بیشتر استفاده میکنید را فراهم میسازد .دستورهای منوی
کلیک راسـت این سـربرگ تقریبا مشـابه با سـربرگ عمومیاسـت .با این حال منو حاوی دستورهای
اضافه زیر نیز هست:
  :پاک کردن مورد انتخابی از فهرست عالقمندیها
  :Gridنمایش یا عدم نمایش گرید یا جدول تفکیک موارد

تنظیم کلیدهای میانبر

کلیدهـای میانبـر میتوانند برای اندیکاتورهای اصلی و سفارشـی ،اسـکریپتها و مشـاوران خبره
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تعریف شـوند تا با اسـتفاده از آنها بتوانید اندیکاتور را سریع ًا روی نمودار رسم کنید .برای تنظیم باید
دسـتور « » Set hotkeyرا از منوی کلیک راسـت برای آیتم مورد نظرتان کلیک کرده باشید .پس از
آن پنجره زیر ظاهر میشود:

در سـلول مورد نظر ذیل سـتون کنتـرل ( )Controlدوبار کلیک کنید ،فهرسـت را بـاز کنید و یکی از
کلیدهای  Cntrlیا ( Altهرکدام که راحت تر هستید) را انتخاب کنید .سپس در ستون مقابل نیز دوبار
کلیک کنید و حرف مورد نظر خود را در آن سلول وارد کنید .مشاهده میکنید که امکان تعریف کلید
میـان بـر برای هر کدام از متغیرهای یاد شـده در این پنجره وجود دارد .با کلید تنظیم مجدد میتوانید
تغییرات را فسخ کرده و به حالت اولیه برگردانید.
به صورت پیش فرض نیز تعدادی کلید میان بر در مفیدتریدر 5تعریف شدهاند .اگر بین کلیدهای
میان بر پیش فرض و کلیدهای میان بر تعریف شـده توسـط کاربر اشـتراکی وجود داشـته باشـد،
کلیدهای تعریف شده توسط کاربر در اولویت باالتری قرار میگیرند.
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جعبه ابزار یک پنجره چند منظوره اسـت که دسترسـی به امکانهای مختلف مفیدتریدر 5را به کاربر
میدهـد .بـه این ترتیـب امکان پایش و نظارت بـر فعالیتهای معامالتی ،مرور اخبـار و پیغامهای
ناظر بازار ،تاریخچه فعالیتهای یک حسـاب کاربری ،تنظیم و مشاهده هشدارها ( ، )Alertsمرور
نامههای شـبکه داخلی (پیغامهای کارگزار و شـرکت نرمافزاری) و دفتر وقایع فراهم میشـود .برای
فعـال سـازی یا غیرفعال سـازی این پنجـره روی دکمه جعبـه ابـزار ( ) Toolboxدر منوی نمایش
) )Viewکلیک کنید یا کلیدهای  Ctrl+Tرا فشار دهید .این جعبه ابزار حاوی سربرگهای زیر است:
 معامالت )Trade( :در این سـربرگ میتوانید وضعیت سـفارشهای باز و سـفارشهای شرطی
را مشـاهده کـرده و همچنین تمامیفعالیتهای معامالتی خـود را مدیریت کنید .اضافه بر این،
تمامینتایج مالی ناشی از تمامیموقعیتهای باز در این سربرگ نمایش داده میشود.
 پرتفو )Exposure( :این سـربرگ حاوی اطالعات خالصه ای در مورد داراییها با درنظر گرفتن








تمامیموقعیتهای باز است.
تاریخچـه )History( :تاریخچـه ای از تمام فعالیتهای معامالتی قبلی و تراز حسـاب ،بدون
در نظر گرفتن موقعیتهای معامالتی باز ،در اینجا نمایش داده میشود .عملکرد ناشی از تمام
فعالیتهای معامالتی در این قسمت و با توجه به نتیجههای بدست آمده ،نمایش داده میشود.
اخبـار و پیغامهـا )News( :تمامیپیامهای ناظر بـازار ،اخبار و اطالعیههای مربوط به سـامانه
مشتری در این سربرگ نمایش داده میشود .این اطالعات به صورت لحظهای دریافت شده که
برای تحلیلهای بنیادی ضروری هستند.
نامههـا )Mailbox( :ایـن بخـش متصل به سـامانه پیام رسـان شـبکه داخلی مشـتریان اسـت.
تمامیپیامهایی که توسط کارگزار یا شرکت نرمافزاری ارسال میشود ،در این قسمت ذخیره شده
و قابل مرور هستند .از همین طریق نیز میتوانید برای مدیر معامالت ،پیام ارسال کنید.
تقویـم )Calendar( :این سـربرگ امکان مـرور تقویم وقایع مهم اقتصادی و مالی را برای شـما
فراهم میکند.
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افزونهها )Market( :خرید یا دریافت افزونههایی از قسمت خرید آنالین انجمن زبان برنامهنویسی

«امکیوال .)MQL5. community( »5
هشـدارها )Alerts( :هشـدارها در ایـن قسـمت میتواند مـرور یا تنظیم شـود .تمامیفایلهای
اجرایی در محیط عملیاتی (حتی فایلهای صوتی  )Waveو تمامیپیامهایی که باید توسط ایمیل
ارسال شود ،میتواند به عنوان یک هشدار استفاده شود.
کدهای جدید )Code Base( :در اینجا شما میتوانید هر برنامه کاربردی که در قسمت کدبیس
) )Code Baseروی وب سـایت انجمن «امکیول )MQL5. community( »5منتشر شده باشد،
را دریافت کنید.
مشـاوران خبـره )Experts( :اطالعات مربوط به عملکرد «مشـاوران خبـره» که به نمادی متصل
باشـند (در حال کار باشـند) شـامل موقعیتهای در حال باز یا بسته شـدن ،اصالح سفارش،
پیغامهایی که خود برنامه مشاوران خبره تولید میکند و غیره در این بخش منتشر میشود.
دفتـر وقایـع )Journal( :اطالعاتـی در مـورد اتصال با سـرور یا وقایعی که هنـگام عملکرد رخ
میدهد( ،شامل تمامیعملیات انجام شده) در این بخش ذخیره میشود.

مکان پنجره جعبه ابزار میتواند جا به جا شود .برای انجام این کار ،قسمت آبی رنگ پنجره (قسمت
عنوان پنجره) را با کلیک چپ گرفته و ماوس را حرکت دهید و پنجره را در قسمت مورد نظر قرار دهید.

ممکن است برخی از سربرگهای پنجره جعبه ابزار را مشاهده نکنید .این ممکن است به دلیل
این باشد که در حال حاضر اطالعاتی در آنها وجود ندارد.

1ـ5ـ .2معامالت ((Trade

سـربرگ معامالت حاوی اطالعاتی در مورد وضعیت فعلی حسـاب معامالتی شـما ،سفارشهای
باز ( )open positionsو سـفارشهای شـرطی ( )pending ordersاست .تمامیسفارشهای باز
مرتب شدهاند و برحسب هر سرستون قابلیت مرتب شدن آنها وجود دارد .برای این کار روی سرستون
مورد نظر کلیک کنید.
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سفارشهای باز

سفارشها به شکل یک جدول به ترتیب با فیلدهای زیر نمایش داده میشوند:
  :Symbolنماد اوراق بهاداری که موقعیت معامالتی آن باز است.
  :Orderبرای سفارشهای باز ،در این ستون شماره سفارش نمایش داده میشود.
  :Timeزمـان باز شـدن موقعیـت معامالتی ،زمـان بـه شـکل ( YYYY.MM.DDHH:MMدقیقه:
ساعت روز .ماه .سال) نشان داده میشود.
  :Typeنوع (یا طرف) معامله :خرید یا فروش.
  :Volumeحجـم معاملـه (در واحـد تعداد سـهم) .حداقل حجم توسـط کارگزار معین شـده و
حداکثر آن نیز توسط مانده حساب شخص (و یا میزان دارایی هنگام فروش) مشخص میشود.
  :Priceقیمـت اوراق بهاداری که موقعیت معامالتی آن باز شـده اسـت .اگر موقعیت باز شـده







حاصل اجرای معامالت متعددی باشد ،آنگاه این فیلد ،میانگین وزنی قیمت آن را نشان میدهد:
(حجـم معاملـه +...+1حجم معامله (/)Nقیمت معامله × 1حجـم معامله  + . . .+ 1قیمت
معامله  × Nحجم معامله )N؛
دقت اعشار این قیمت رند شده ،برابر است با تعداد ارقام اعشار در نماد قیمت به عالوه سه رقم
اعشار دیگر
 :S/Lسـطح توقف ضرر ( )Stop Lossبرای موقعیت فعلی .اگر چنین سفارشـی ارسـال نشـده
باشد ،رقم صفر در این فیلد نشان داده میشود.
 :T/Pسـطح برداشت سود ( )Take Profitبرای موقعیت فعلی .اگر چنین سفارشی هنوز ارسال
نشده باشد ،رقم صفر در این فیلد نشان داده میشود.
 :Priceقیمت جاری اوراق بهادار
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 :Commissionمیزان کارمزد شرکت کارگزاری (درصورت وجود).
 :Swapمقدار سواپ (در صورت وجود)
 :Profitسود یک معامله را بر حسب قیمتهای فعلی نشان میدهد .عدد مثبت نشاندهنده سود
آوری معامله و عدد منفی نشاندهنده ضرر است.

وضعیت حساب Account State

در قسمت پایین موقعیتهای معامالتی ،وضعیت حساب جاری نشان داده میشود:
  :Balanceوضعیت مانده حساب بدون توجه به نتایج موقعیتهای باز
  :Equityمانده دارایی با توجه به موقعیتهای باز
  :Marginوجه تضمین برای پوشش موقعیتهای باز
  :Free marginمانده دارایی که میتواند برای پوشش موقعیتهای باز استفاده شود
  :Margin levelنسبت دارایی به وجه تضمین الزم به صورت درصد
  :Trades resultنتیجه عددی مالی تمام موقعیتهای باز .اگر نتیجه مثبت باشد ،عالمت در
ابتدای وضعیت حساب درج میشود و اگر نتیجه منفی باشد ،عالمت نشان داده میشود.

سفارشهای شرطی

پایین قسمت وضعیت حساب ،سفارشهای شرطی نمایش داده میشوند:
  :Symbolنماد اوراق بهاداری که موقعیت معامالتی آن باز است.
  :Orderشماره شناسه اختصاصی هر موقعیت
  :Timeزمـان باز شـدن موقعیـت معامالتی ،زمـان بـه شـکل ( YYYY.MM.DDHH:MMدقیقه:
ساعت روز .ماه .سال) نشان داده میشود.
  :Typeنوع معامله (خرید یا فروش)
  :Volumeحجم درخواسـتی معامله در یک سـفارش شرطی و حجمیکه توسط معامله پوشش
داده میشود( .در واحد تعداد سهم)
  :Priceقیمتی که سفارش شرطی با رسیدن به آن انجام میشود.
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باشد ،رقم صفر در این فیلد نشان داده میشود.
 :T/Pسـطح برداشت سود ( )Take Profitبرای موقعیت فعلی .اگر چنین سفارشی هنوز ارسال

نشده باشد ،رقم صفر در این فیلد نشان داده میشود.
 :Priceقیمت جاری نماد
 :Commentتوضیحات مربوط به سـفارش شـرطی در این سـتون ذکر میشـود .توضیحات تنها
وقتی میتواند نوشـته شـود که شـما سـفارش را در سیسـتم قرار میدهید .ایـن توضیح در حین
اصالح سـفارش قابل ویرایش نیست .بعالوه شـرکت کارگزار نیز میتواند برای عملیات معامله
توضیحاتی را اضافه کند.
 :Stateسـتون آخر نشـاندهنده وضعیت فعلی ( )Stateسفارش شـرطی است .مثل شروع شده
) ،)Startedارسال شده ( )Placedو...

منوی کلیک راست

ایـن منـو نه تنها به شـما امکان مرور تمامی موقعیتهای معامله و ارسـال سـفارش را میدهد بلکه
امکان مدیریت فعالیتهای معامالتی را نیز فراهم میکند .از این قسمت میتوانید موقعیت خرید یا
فروش جدید را ایجاد کنید ،سـفارش زماندار ارسـال کنید یا آنرا اصالح و ویرایش کنید یا موقعیت را
ببندید .برای انجام این کارها ،دستورات زیر قابل استفاده اند:

سـفارش جدیـد ،)New order( :فراخوانی پنجره «سـفارش جدیـد» ( .)New orderاز این
پنجره شما قادر خواهید بود که در موقعیتهای متنوع معامله قرار بگیرید و سفارشهای شرطی
را به سامانه معامالت ارسال کنید
بسـتن موقعیت ،)Close position( :باز کردن پنجره مدیریت سـفارش به منظور بسـتن یک

موقعیت باز
اصـالح یـا حـذف ،)Modify or delete( :بـاز کـردن پنجـره بـرای اصـالح موقعیت فعلی

))Modifying a selected position
  :Trailing Stopباز کردن منو برای انتخاب سطح توقف ضرر متحرک برای موقعیت
  :Volumesانتخاب واحد نمایش حجم معامله
  :Profitانتخاب واحد نمایش سود
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 :Reportبازکـردن زیرمنویـی برای گرفتن گزارش در فرمت  ،XMLاکسـل یـا  .HTMLاین گزارش
حاوی اطالعاتی درمورد موقعیتهای فعلی ،سفارشها شرطی و جزئیات پرتفوی ()Exposure
است.

2ـ 5ـ .2مدیریـت پرتفـوی

سربرگ مدیریت پرتفو حاوی اطالعات خالصه ای در مورد وضعیت داراییها برای تمام موقعیتهای
باز است.
اطالعات در فرمت جدول حاوی فیلدهای زیر خواهد بود.
  :Assetsنام داراییهایی که خریداری شده





 :Volumeسهم دارایی در پرتفوی
 :Rateنسبت قیمت یک واحد از دارایی به یک واحد از سرمایه (درصورت وجود)
 :Deposit Currencyمیزان مصارف سپرده برای خرید یا فروش یک نماد
 :Graphنمـوداری کـه وضعیـت موقعیتهـای مشـتری را بـر حسـب سـپرده نشـان میدهـد
(موقعیتهـای خریـد بـا عالمت آبـی رنگ و موقعیتهـای فروش با خط قرمز رنگ مشـخص
میشود).

آن بخـش از دارایـی کـه به سـرمایه اولیه مربوط اسـت با توجه بـه میزان وجه تضمیـن نمایش داده
میشود.

نمودار

امـکان مشـاهده اطالعات موقعیتهای خرید یا فروش روی نمـودار .برای تغییر نمودار روی نام آن
کلیک کنید یا از منوی کلیک راست استفاده کنید.

منوی کلیک راست

منوی کلیک راست این سربرگ اجازه اجرای درخواستهای زیر را میدهد:
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 :Diagramباز کردن زیر منوی مدیریت نمودارها:
 :Long Positionsنشان دادن نمودار دایره ای بر حسب موقعیتهای خرید
 :Short Positionsنشان دادن نمودار برحسب موقعیتهای فروش
 :Hideعدم نمایش نمودار
 :Copyکپی یک سطر از اطالعات
 :Reportبازکـردن زیرمنویـی برای گرفتن گزارش در فرمت  ،XMLاکسـل یـا  .HTMLاین گزارش
حـاوی اطالعاتـی درمـورد موقعیتهـای فعلـی ،سـفارشهای زمانـدار و جزئیـات پرتفـوی
) )Exposureاست.

3ـ5ـ .2تاریخچه ((History

تاریخچه معامالت در این سـربرگ قابل مرور اسـت .این بخش سـه حالت دارد« :فقط معامالت»،
«فقط سفارشها»« ،سفارشها و معامالت» شما میتوانید این حاالت را با استفاده از منوی کلیک
راست تغییر دهید .هر نوع عملیات با آیکون خاص خود مشخص شده است.
سفارش خرید

سفارش فروش






ورود به موقعیت توسط سفارش خرید
خروج ازموقعیت توسط سفارش خرید
ورود به موقعیت توسط سفارش فروش
خروج ازموقعیت توسط سفارش فروش
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سفارشها

  :Timeزمـان باز شـدن موقعیـت معامالتی ،زمـان بـه شـکل ( YYYY.MM.DDHH:MMدقیقه:
ساعت روز .ماه .سال) نشان داده میشود.
  :Orderشناسه سفارش (شماره یکتایی که به هر سفارش تعلق میگیرد)
  :Symbolنام نماد
  :Typeنـوع ،یـا طـرف معاملـه خریـد یـا فـروش .یـا نـام سـفارشهای زمانـدار مثـل
«.»Buy Stop Limit« »Buy Limit« ،»Buy Stop« ،»Sell Stop« ،»Sell Limit« ،»Sell Stop Limit
  :Volumeحجـم معاملـه (در واحد تعداد سـهم)  .حداقل حجم توسـط کارگزار معین شـده و
حداکثر آن نیز توسط مانده حساب شخص (و یا میزان دارایی هنگام فروش) مشخص میشود.
  :Priceقیمت تعیین شده در معامله
  :S/Lسطح توقف ضرر ( )Stop Lossبرای سفارش گذاشته شده .اگر یک موقعیت معامالتی
توسط این سفارش بسته شده باشد سلول مورد نظر قرمز رنگ شده و عبارت ] [s/lدر توضیحات
به نمایش در میآید.
  :T/Pسطح برداشت سود ( )Take Profitبرای سفارش گذاشته شده .اگر یک موقعیت معامالتی
توسط این سفارش بسته شده باشد سلول مورد نظر قرمز رنگ شده و عبارت ] [t/pدر توضیحات
به نمایش در میآید.
  :Stateوضعیت سفارش ()Result of placing؛ «انجام شده ،قسمتی انجام شده ،لغو شده»

سـطر زیرین جدول نتیجه سـفارشها را نشـان میدهد :سرجمع تعداد سـهام و تعداد سفارشهای
انجام شده یا کنسل شده.
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تاریخچه معامالت به صورت جدولی با فیلدهای زیر نمایش داده میشود:
  :Timeزمـان باز شـدن موقعیت معامالتـی ،زمان به شـکل ( YYYY. MM. DD HH: MMدقیقه:
ساعت روز .ماه .سال) نشان داده میشود.
  :Dealsشماره شناسه معامله
  :Orderشناسه سفارش (شماره یکتایی که به هر سفارش تعلق میگیرد)
  :Symbolنام نماد
  :Typeنوع معامله :خرید یا فروش
  :Directionجهت معامله به نسبت موقعیت فعلی در نماد :برای ورود « »Inو برای خروج ««Out
  :Volumeحجم معامله انجام شده
  :Priceقیمتی که معامله در آن انجام شده
  :Commissionکارمزد معامله
  :Profitنتایج مالی برای موقعیت موجود.

خط زیرین نتایج اجرای معامله را نسبت به سپرده اولیه نشان میدهد:
  :Profitسود یا ضرر نسبت به سپرده اولیه .سود با نماد و ضرر با نماد نشان داده میشود.
  :Creditجمع اعتبار اعطایی توسط کارگزار
  :Depositجمع سپرده حساب
  :Withdrawalمیزان برداشت
تراز جاری در انتهای این فایل نشان داده خواهد شد.
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تاریخچـه معامالت میتوانـد روی نمودار ( )chartبا اسـتفاده از آیکونهای تصویری درج
شود .برای انجام این کار ،معامله را روی چارت درگ ( )dragکنید .بعد از این کار تمامیمعامالتی
کـه به موقعیت مربوطه مرتبط اسـت روی نمودار درج میشـود .برای نمایـش تمام معامالت برای
یک نماد مشـخص در یک نمودار ،یکی از معامالت برای این نماد را با گرفتن کلید شـیفت درگ
) )dragکنید.

سفارشها و معامالت

در حالت «مشاهده تمامی عملیات» ،سفارشها و معامالت در فرم درختی نمایش داده میشوند.

منوی کلیک راست






مفیدتریـدر 5

 :Dealsبعد از اجرای این دستور ،تنها معامالت در این سربرگ نشان داده میشوند.
 :Ordersبعد از اجرای این دستور ،تنها سفارشها در این سربرگ نشان داده میشوند.
 :Orders and dealsبعد از اجرای این دستور ،هم سفارشها و هم معامالت در این سربرگ
نشان داده میشوند.
 :Symbolsاگر تاریخچه حساب شامل عملیات مالی با نمادهای مختلف باشد ،شما میتوانید
نمـادی را برای نمایش در این منو انتخاب کنید .بعد از انتخاب « »All symbolsتمامیعملیات
نشان داده میشود .انتخاب نماد جاری ،عملیات نماد جاری را نشان میدهد.
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 :Volumesانتخاب واحدی که در آن این مقادیر نشان داده شوند.
 :All Historyنشان دادن تمامیتاریخچه حساب
 :Last 3 Monthsنمایش عملیات سه ماه آخر
 :Last Monthنمایش عملیات ماه آخر
 :Custom Periodدوره زمانـی سفارشـی ،فراخوانی پنجره برای تنظیمـات ( )Setting upیک
دوره زمانی برای نمایش تاریخچه معامالت.
 :Reportباز کردن زیر منو برای تولید گزارش از تایخچه در فرمتهای

)XML (MS Office Excel 2007) or HTML (Internet Explorer

تنظیمات دوره زمانی سفارشی ((Custom Period Settings

پنجـره تنظیـم دوره زمانـی بـرای تاریخچـه معامـالت توسـط دسـتور «دوره زمانـی سفارشـی»
) ) Custom Periodاز منوی راست کلیک قابل فراخوانی است.






 :Periodدر این فیلد یکی از دورههای از پیش تعریف شده برای نمایش تاریخچه قابلیت انتخاب
دارد.
 :Fromزمان شروع
 :Toزمان پایان

 1ـ 3ـ5ـ .2گزارشـات

سـامانه مشتری امکان ذخیره سازی و انتشـار خودکار گزارشات را برای حساب فراهم میکند .برای
ذخیره گزارش ،باید دستور « »Reportرا از منوی کلیک راست انتخاب کنید.
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گزارشها در فرمت  HTMLبر پایه قالبهایی تهیه میشوند که در مسیر « »Templates/در محل
نصب نرمافزار قرار دارند.
گزارش به چند قسمت تقسیم میشود:
عنوان ((Header
 نام شرکت کارگزار
 شماره حساب
 نام صاحبان حساب
 میزان سپرده
 تاریخ ایجاد گزارش
سفارشها

در این بخش ،تاریخچه تمامیسفارشها در یک جدول نمایش داده میشود.

معامالت

تمامیمعامالت ( )tradesانجام شده در تاریخچه حساب در اینجا مشخص شده است .این بخش
مشابه اطالعات جدول سربرگ «معامالت» است.
موقعیتها

این بخش شامل تمامیموقعیتهای باز بوده و از این نظر مشابه اطالعات جدول سربرگ «معامالت»
است .در قسمت پایین پارامترهای بیشتری نشان داده شده است:
  :Floating P/Lضرر یا سود شناور با توجه به تمامی موقعیتها.

سفارشهای فعال ((Working Orders

این بلوک ،سفارشهایی که در حال حاضر فعالند را نشان میدهد.
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خالصه ((Summary

خالصه حساب کاربر در این قسمت نشان داده شده است:
 ) :(Deposit/Withdrawalواریز و برداشت ،مقادیر واریز یا برداشت شده از حساب








) :(Credit Facilityتسهیالت اعتباری ،اطالعاتی درباره اعتبار داده شده به حساب
 :Closed Trade P/Lضرر یا سود نهایی بر اساس موقعیتهای بسته شده
 :Floating P/Lضرر یا سود شناور بر اساس موقعیتهای باز
 :Balanceتراز حساب بدون در نظر گرفتن نتایج موقعیتهای باز
 :Equityمیزان دارایی با در نظر گرفتن موقعیتهای باز
 :Marginوجه تضمین برای پوشش موقعیتهای باز
 :Free Marginسرمایه باقیمانده با توجه به وجه تضمین

جزئیات ((Details

قسمت باالیی این بلوک نمودار تراز حساب برحسب ماه را نشان میدهد .بعد از این قسمت دادههای
آماری نمایش داده شدهاند:
  :Gross Profitسود ناخالص حاصل از تمامیمعامالتی که به سود ختم شدهاند.











 :Gross Lossضرر ناخالص حاصل از تمامیمعامالتی که به ضرر ختم شدهاند.
 :Total Net profitسود خالص نهایی حاصل کسر ضرر ناخالص از سود ناخالص
 :Profit Factorفاکتور سودآوری که حاصل نسبت سود ناخالص به ضرر ناخالص است .عدد
یک به معنای تساوی دو مقدار است.
 :Expected Payoffبازدهی مورد انتظار ،این شاخص آماری ،نشانگر میانگین فاکتور سودآوری
یک معامله اسـت .این شـاخص همچنین میتواند به عنوان نشـانگر فاکتور سـودآوری معامله
بعدی نیز باشد.
 :Balance Drawdown Absoluteحداکثر افت تراز حساب نسبت به مقدار سپرده اولیه

 :Balance Drawdown Maximalحداکثر افت تراز نسبت به ماکزیم تراز حساب بر حسب واحد
سپرده و درصد از سپرده
 :Balance Drawdown Relativeحداکثر افت تراز نسـبت به ماکزیمم تراز حسـاب بر حسـب
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درصد و میزان عددی آن
 :Total Tradesتعداد معامالت انجام شده

) :Short Trades (%wonتعداد معامالت با موقعیت فروش .همچنین نسبت معامالتی که سود
آور بودند به نسبت مجموع این معامالت به صورت درصد نمایش داده شده است.
) :Long Trades (%wonتعداد معامالت با موقعیت خرید .همچنین نسـبت معامالتی که سود
آور بودند به نسبت مجموع این معامالت به صورت درصد نمایش داده شده است.
) :Profit Trades (% of totalتعداد معامالت منتهی به سود و نسبت آنها به کل معامالت
) :Loss trades (% of totalتعداد معامالت منتهی به ضرر و نسبت آنها به کل معامالت
 :Largest profit tradeبیشترین سود حاصل از یک معامله
 :Largest loss tradeبیشترین ضرر حاصل از یک معامله
 :Average profit tradeمتوسط سود در معامالت منتهی به سود
 :Average loss tradeمتوسط ضرر در معامالت منتهی به ضرر
 :)$( Maximum consecutive winsبیشترین تعداد معامالت منتهی به سود
 :)$( Maximum consecutive lossesبیشترین تعداد معامالت منتهی به ضرر
) :Maximal consecutive profit (countبیشـترین میزان سـود حاصل از معامالت پی در پی به
همراه تعداد این معامالت
) :Maximal consecutive loss (countبیشـترین میـزان ضرر حاصـل از معامالت پی در پی به
همراه تعداد این معامالت
 :Average consecutive winsمتوسط سود در معامالت پی در پی که منتهی به سود شدهاند.
 :Average consecutive lossesمتوسط ضرر در معامالت پی در پی که منتهی به ضرر شدهاند.

4ـ5ـ .2اخبار و پیغامها ((News

این سربرگ برای اطالع رسانی پیغامهای بازار و اخبار طراحی شده است.
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پیامها و اخبار در قالب جدول دو ستونی به نمایش در میآیند.
  :Timeزمان دریافت پیام
  :Subjectعنوان اخبار

پیامها و اخباری که خوانده نشـده اسـت در فرمت ضخیم و با آیکون نشـان داده میشـوند .اخبار
خوانده شده با آیکون نمایش داده میشوند .اگر خبر یا پیغامیبا آیکون نشان داده شد ،اهمیت و
اولویت آن باالست .با دبل-کلیک روی هر آیتم پنجره ای برای مرور آن باز خواهد شد.

منوی کلیک راست پیام حاوی دستورات زیر است:
 :Viewباز کردن پنجره مرور اخبار










 :Copyکپی خبر برای استفاده در نرمافزار دیگر
 :Categoriesاگر سامانه مشتری انواع مختلفی از اخبار یا پیامها را دریافت کند ،زیرمنویی برای
انتخاب دسـتهبندی مورد نظر برای نمایش روی فهرسـت ظاهر خواهد شـد .برای عدم نمایش
دسـتهبندیها عالمت تیک کنار آن را حذف کنید .اگر سـامانه مشـتری ،تنها یک نوع خبر را در
یافت کند این گزینه اص ً
ال نمایش داده نخواهد شد.
 :Categoryنمایش یا عدم نمایش ستون «دستهبندی»
اگر سربرگ اخبار وجود نداشته باشد به معنای این است که هنوز پیام یا اخباری نرسیده است.
اگر گزینه « »Enable Newsدر تنظیمات سامانه غیرفعال باشد ،هیچ خبری دریافت نمیشود.
اگـر حسـاب از حقوق معنوی الزم بـرای دریافت اخبار برخوردار نباشـد نیـز اخبار دریافت
نمیشود.
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مشاهده اخبار ((Viewing News

با دبل-کلیک روی هر خبر پنجره زیر باز میشود:

عنوان خبر در قسمت عنوان پنجره ظاهر میشود.
 :Saveذخیره خبر ،در فرمت  HTMLیا text

 :Printچاپ اخبار

 :Print previewپیشنمایش چاپ

  :Nextنمایش خبر بعدی
  :Previousنمایش خبر قبلی

5ـ5ـ .2نامهها ((Mail box

این بخش برای کار با سیسـتم نامهنگاری داخلی طراحی شـده است .تمامیپیامهای ورودی داخل
سامانه مشتری در این سربرگ قابل مرور است.

مفیدتریـدر 5
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پیامهای خوانده نشده با آیکون نمایش داده میشود و خوانده شدهها با آیکون برای خواندن نامه
 ،یـک کلیک چپ روی عنوان نامه کافیسـت .پیامهای خروجی از سیسـتم بـا آیکون نمایش داده
میشود .وقتی به پیامیپاسخ میدهید ،پیامهای رد و بدل شده درباره آن موضوع به صورت زیرشاخه
ذیل آن قرار میگیرند و آیکون به تغییر شـکل میدهد .برای باز کردن زیر شـاخههای آن موضوع،
روی این آیکون کلیک کنید.

منوی کلیک راست این بخش حاوی دستورات ذیل است:
ایجاد )Create( :یک نامه جدید







مشاهدهنامه ((View
حذفنامه ((Delete
باز کردن زیرشاخهها ((Expand
 :Auto Arrangeترتیب خودکار ،سایز ستونها به صورت خودکار تنظیم میشود.
 :Gridخطوط بین فیلدها نمایش/حذف میشوند.

خواندن یک نامه

روی عنوان نامه کلیک کنید تا پنجره زیر را ببینید (میتوانید آنرا انتخاب و کلید اینتر را کلیک کنید).
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این پنجره حاوی دستورات زیر است:
  :Answerارسال پیام جدید به نحوی که فیلد گیرنده ( )Toپر شده است.
 :Saveذخیره به فرمت  HTMLو Text

 :Printچاپ

 :Print previewپیش نمایش چاپ

  :Attachmentذخیره فایلهای ضمیمه شده روی سیستم

ایجـاد

برای ایجاد پیام باید دسـتور مرتبط را از منوی کلیک راسـت انتخاب کنید یا کلید  Insertرا وقتی که
سربرگ نامهها فعال است ،فشار دهید.

مفیدتریـدر 5

معامالت در کـالس جهانـی

فصـل دوم — ساختـار صفحـه

93

هنگام ارسال میتوانید فایلی را ضمیمه نامه کنید .برای این کار کلید را کلیک کنید( .کلید برای
حذف فایل انتخابی اسـت ).این قسـمت بیشتر برای ارسـال ثبت وقایع نرمافزار (فایل  )logبه مدیر
معامالت در کارگزاری کاربرد دارد .برای ارسـال فایلهای دیگر ،در پنجره ضمیمه فایل ،در قسـمت
پایین پنجره و در فیلد ( ،)Files of Typeگزینه  All Filesرا به جای  Logانتخاب کنید.
سایز هر فایل ضمیمه نباید از  2مگابایت بیشتر باشد .سایز کلی فایلهای ضمیمه نباید بیشتر از
 4مگابایت باشد ،حداکثر تا  5فایل قابل ضمیمه است.
بعد از انجام تغییرات متنی دکمه  Sendرا کلیک کنید.

6ـ5ـ .2تقویم ((Calendar

در ایـن بخـش میتوانیـد ،تقویـم وقایع اقتصادی هفتـه جاری را مـرور کنید .نشـانگرهای مختلف
اقتصادی ،ارقام گذشته و مقادیر پیش بینی شده آنها در این قسمت نمایش داده شده است.

World Class Trading

MofidTrader 5

94

راهنمـای مفیدتریـدر “MofidTrader 5” 5

اطالعات جدول تقویم اقتصادی:
  :Timeزمان و مکان مربوط به رویداد اقتصادی
  :Currencyمشخص کننده کشوری که رویداد اقتصادی به آن مربوط میشود
  :Eventنام رویداد یا شاخص اقتصادی
  :Priorityاولویت و اهمیت رویداد:
کم اهمیت
عادی
اهمیت باال
  :Periodدوره زمانی که شاخص برای آن انتشار پیدا کرده
  :Actualارزش فعلی شاخص
  :Forecastارزش پیش بینی شده شاخص
  :Previousارزش قبلی شاخص

اگر شاخصها مثبت باشند ،روزجاری هفته با رنگ آبی و در غیر این صورت با رنگ قرمز نشان داده
میشود.
اگر تقویم اقتصادی در سامانه شما غیرفعال باشد ،این سربرگ را مشاهده نخواهید کرد.
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هر شاخص اقتصادی میتواند روی نمودار ( )Chartبا شیوههای زیر نشان داده شود:
 درگ رویداد روی نمودار :فقط رویدادی که آنرا درگ کردهاید روی نمودار نشان داده میشود.
 درگ یک واقعه روی چارت با نگه داشـتن کلید شـیفت :تمامیوقایع مرتبط با نماد مورد نظر به
نمودار منتقل میشود.
 استفاده از دستور « »Add All Eventsدر منوی کلیک راست

وقایع روی نمودار به صورت یک برچسب نشان داده میشود به صورتی که وقتی ماوس را روی آنها
نگهدارید شاخص را به صورت  toop tipو با جزئیات بیشتر مشاهده خواهید کرد .برای مدیریت آیتم
نمایشی ،از کادر خصوصیتهای ابزارهای رسم ( )Dialog of object propertiesاستفاده کنید.

7ـ5ـ .2افزونهها ((Market

این بخش شما را به بازارچه برنامههای  MQL5روی وبسایت انجمن این زبان برنامهنویسی (MQL5.

 )communityمتصل میکند .به نحوی که میتوانید برنامه مورد نظر خود را از این بخش خریداری
کنید یا از برنامههای آن به صورت رایگان استفاده نمایید.
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مشاهده برنامهها

با کلیک روی لوگوی نرمافزار میتوانید اطالعات بیشتری در مورد آن دریافت کنید.
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این سـربرگ حاوی اطالعاتی درباره هشدارهای ایجاد شـده است .هشدارها برای پیام دهی در مورد
اتفاقات رخ داده در بازار ،طراحی شدهاند .با ایجاد یک هشدار ،میتوانید بر بازار نظارت داشته و آنرا
پایش کنید به نحوی که خود سامانه شما را از اتفاقات مهم خبردار کند.

فیلدهای جدول
  :Symbolنمادی که هشدار در مورد آن فعال است
  :Conditionشرطی که براساس آن هشدار فعال میشود
  :Limitحداکثر مقدار قابل قبول برای نمایش
  :Timeoutدوره زمانی بین هر بار اجرای هشدار
  :Eventعملی که باید انجام شـود .این عمل میتواند اجرای یک فایل صوتی باشـد یا یک فایل
اجرایی (که در محیط نرمافزار اجرا شود) یا فرستادن یک ایمیل
منوی راست کلیک این سربرگ حاوی دستورات زیر است:

 :Createایجاد هشدار (یا فشار دادن کلید )Insert
 :Modifyویرایش هشدار (یا دبل کلیک روی هشدار موجود)

 :Deleteحذف هشدار

 :Enable On/Offفعال یا غیرفعال کردن هشدار

ایجاد و مدیریت هشدارها

پس از فشـردن کلید  Insertیا اجرای دسـتور مربوطه از منوی راسـت کلیک ،پنجره زیر نمایش داده
میشود:
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پنجره ،حاوی تنظیمات هشدار جاری بوده و شامل موارد ذیل است:
  :Enableفعال کردن هشدار ،اگر این امکان فعال نشده باشد ،بقیه فیلدها قابل ویرایش نیستند.
  :Actionعملـی کـه باید هنگام به نمایش درآمدن هشـدار انجام شـود .مثـل :پخش یک صدا،
اجرای یک فایل یا ارسال ایمیل ( )Send an e-mailتوسط سیستم نامهنگاری داخلی
  :Symbolنماد
  :Conditionشرط اجرای هشدار
  :>Bidاگر قیمت خرید یا تقاضا ( )Bidکمتر از عدد وارد شده باشد.
  :<Bidاگر قیمت خرید یا تقاضا ( )Bidبیشتر از عدد وارد شده باشد.
  :>Askاگر قیمت فروش یا عرضه ( )Askکمتر از عدد وارد شده باشد.
  :<Askاگر قیمت فروش یا عرضه ( )Askبیشتر از عدد وارد شده باشد.
  :>Lastاگر آخرین قیمت ( )lastکمتر از عدد وارد شده باشد.
  :<Lastاگر آخرین قیمت ( )lastبیشتر از عدد وارد شده باشد.
  :>Volumeاگر حجم معامالت ( )volumeکمتر از عدد وارد شده باشد.
  :< Volumeاگر حجم معامالت ( )volumeبیشتر از عدد وارد شده باشد.




مفیدتریـدر 5

 :Timeاگر زمان وارد شده سر برسد ،پیغام نمایش داده میشود.
 :Valueاگر ارزش قیمتی ،حجمی یا زمانی به این عدد برسد ،هشدار نمایش داده میشود.
 :Sourceتعییـن فایلـی که باید اجرا شـود .برای پخش صدا فرمتهـای  wavو  mp3قابل قبول
معامالت در کـالس جهانـی
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اسـت .برای فایلهای اجرایی نیز تنها فرمتهای  exe ،vbsو  batمورد قبول اسـت .اگر مایل به
ارسال نامه یا ایمیل هستید ،پنجره ارسال ایمیل نشان داده میشود .تغییرات مورد نظر را در همین
پنجره اعمال کنید.
 :Timeoutزمان بین فعال شدن (یا اجرای) هشدارها

 :Maximum iterationsحداکثر زمان وقفه بین تکرار هشدار

میتوانید با فشردن کلید تست قبل از تأیید ،فرمت هشدار را مرور کنید.
بـرای ارسـال پیـام دربـاره رویدادها ،بایـد پارامترهای سیسـتم نامه نـگاری را در بخـش تنظیمات
) )Terminal settingsتنظیم کنید.

ایجاد پیام برای ارسال

در صورت انتخاب ارسـال ایمیل ( )mail sendingبعنوان عمل هشـدار ،پنجره ارسـال پیام بعد از
کلیک روی آیکون نمایش داده میشود.

بـا اسـتفاده از دسـتور ماکروها ( )Macrosدر منوی راسـت کلیک ،میتوانیـد ماکروهای متعددی را
داخل متن قرار دهید .برای مثال نامه حاوی پیامی باشد که نشان دهنده قیمتهای عرضه و تقاضای
بازار باشد .فهرست ماکروهایی که امکان قرار دادن آن در متن را دارید ،از این قرارند:
  :Symbolنماد
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 :Bidقیمت خرید
 :Bid Highبیشترین قیمت خرید (در تناوب زمانی انتخاب شده برای نمودار)
 :Bid Lowکمترین قیمت خرید (در تناوب زمانی انتخاب شده برای نمودار)
 :Askقیمت فروش
 :Ask Highبیشترین قیمت فروش (در تناوب زمانی انتخاب شده برای نمودار)
 :Ask Lowکمترین قیمت فروش (در تناوب زمانی انتخاب شده برای نمودار)
 :Lastآخرین قیمتی که در آن معامله انجام شده
 :Last Highبیشـترین قیمـت پایانی (بیشـترین قیمتی که در تناوب زمانی نمـودار ،معامله در آن
انجام شده)
 :Last Lowکمترین قیمت پایانی (کمترین قیمتی که در تناوب زمانی نمودار ،معامله در آن انجام
شده است).
 :Volumeحجم معامالتی که در تناوب زمانی نمودار انجام شده است.
 :Volume Highبیشترین حجم معامله انجام شده در جلسه معامالتی
 :Volume Lowکمترین حجم معامله انجام شده در جلسه معامالتی
 :Volume Bidحجم سفارش خریدی که به قیمت مظنه بازار نزدیکترین
 :Volume Askحجم سفارش فروشی که به قیمت مظنه بازار نزدیکترین است.
 :Timeزمان دریافت آخرین قیمت
 :Bankضامن نقدینگی
 :Loginشماره حساب کاربری جاری ()account
 :Balanceتراز فعلی حساب
 :Equityارزش فعلی دارایی
 :Profitارزش سود جاری
 :Marginارزش وجه تضمین
 :Free Marginمیزان دارایی با کسر وجه تضمین
 :Positionsفهرست تمامیموقعیتهایی که در حال حاضر باز هستند.
 :Ordersسـفارشهای فعـال فعلـی (شـامل سـفارشهای شـرطی (،)pending orders
معامالت در کـالس جهانـی
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سفارشهایی که در صف ماندهاند یا هنوز به طور کامل انجام نشدهاند).

بعد از اینکه پیام هشدار ایجاد شد ،دکمه  Applyرا کلیک کنید.

9ـ5ـ .2مشـاوران خبـره ((Experts

در این سـربرگ تمامیاطالعات درباره عملکرد مشـاوران خبره ،ضمیمه شـده (شامل موقعیت باز و
بسته شدن ،ویرایش سفارش ،هشدارها و توضیحات آن) است.

فیلدهای جدول:
  :Timeتاریخ و زمان پیغام برنامه مشاوران
  :Sourceنام مشاوری که این پیام مربوط به اوست.
  :Messageاطالعاتی در باره عملکرد مشاور خبره

منوی کلیک راست این سربرگ حاوی دستورات زیر است:

نام دستور
Open
Copy
Send
Alerts
Viewer

توضیحـات

باز کردن پوشه ای که فایلهای ثبت عملکرد ( )logsمشاوران در آن ذخیره شده است .این
فایلها در مسیر ( )/MQL5/LOGSذیل پوشه ای که سامانه مشتری نصب شده ،قرار دارند.

کپی یک سطر

ارسال اطالعات یک سطر به مدیر

باز کردن پنجره هشدارهای مشاوران خبره ()Expert Advisor alerts

باز کردن پنجره برنامه تخصصی شـده ( )specialized programبرای مشـاهده فایلهای
ثبت وقایع ()log
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نام دستور
Clear

توضیحـات

پاک کردن سطر

هشدارهای مشاوران خبره

اگر در کد مشـاوران خبره با اسـتفاده از تابع «()  »Alertنمایش هشـدارها قرار گرفته شـده باشد ،در
صورت برقراری شرط مورد نظر ،این پنجره باز میشود:

قسمت باالی پنجره حاوی پیام هشدار مربوطه است .جدول ذیل آن حاوی هشدارهای قبلی و جاری
مشاوران خبره است.
با استفاده از هشدارها ،یک مشاور خبره میتواند درمورد رویدادهای مهم اطالعرسانی کند .پنجره
هشدارها در مانیتور باز باقی میماند حتی اگر کل پنجره نرمافزار  Minimizeباشد.

10ـ5ـ.2کدهای جدید ((Codebase

در اینجا شما میتوانید هربرنامه کاربردی که در قسمت کدبیس ( )Code Baseروی وب سایت انجمن
«امکیوال )MQL5.community( »5منتشرشـده باشـد را مشـاهده و در صورت نیـاز دریافت کنید.
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این سربرگ حاوی فیلدهای زیر است:
  :Descriptionتوضیحات درباره برنامه کاربردی .آیکونها در ابتدای هر ردیف ،نوع برنامه را نشان
میدهند.
  :Expert Advisorsمشاوران خبره
 :Indicatorsاندیکاتورها

  :Scriptsاسکریپتها
  :Ratingامتیاز داده شده به هر برنامه توسط دیگر کاربران
  :Dateتاریخ تولید هر برنامه
اگر روی هر قسمت دبل کلیک کنید به وب سایت انجمن میروید.

دریافت (دانلود) برنامهها

برای دریافت هر برنامه ،روی آن راسـت کلیک کرده و گزینه  Downloadsرا انتخاب نمایید .بعد
از اتمام دانلود ،پنجره زیر نمایش داده میشود:
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برنامه ،ذیل پوشه ای که مربوط به نوع برنامه است ،ذخیره میشود .برای مثال مشاوران خبره ذیل پوشه
« »terminal_installation_folder/MQL5/Experts/Downloads/ذخیـره میشـود .در پنچره باز
شـده از شـما پرسیده میشـود که مایل به فعال کردن این برنامه روی چارت جاری هستید یا خیر .در
صورت عدم تمایل ،کلید  Noرا کلیک کنید

11ـ5ـ .2دفتـر وقایـع

سربرگ «دفتر وقایع» شامل ثبت وقایع و فعالیتهای یک معاملهگر و سامانه مشتری از ابتدای زمان
باز کردن پنجره است.

فیدهای جدول:
  :Timeتاریخ و زمان هر رویداد
  :Sourceمنبـع رویـداد نظیـر شـبکه ( ،)Networkهشـدار ( ،)Alertرویدادهـای گذشـته
) ،)HistoryBaseمشاوران ( )Expertsو...
  :Messageتوضیحاتی درباره رویداد
رویدادها به سه قسمت تقسیم بندی میشوند:
 پیام اطالع رسانی
 هشدار
 پیام خطا ((Error

منوی راست کلیک حاوی دستورات زیر است:
 :Openباز کردن پوشـه ای که فایلهای ثبت عملکرد ( )logمشـاوران خبره در آن ذخیره شده

اسـت .این فایلها در مسـیر ( )MQL5/Logsذیل پوشه ای که سامانه مشتری نصب شده است
مفیدتریـدر 5
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قرار دارند.
 :Copyکپی سطر
 :Sendارسال اطالعات یک سطر به مدیر
 :Viewerبازکردن پنجره مرور جزئیات
حذف
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6ـ .2نـوار نمودارها

وقتـی کـه نمودار در حالت  Maximizeباشـد ،این نوار زیر قسـمت نمایش چارت ظاهر میشـود و
حاوی سربرگ نمودارهایی است که در حال حاضر باز هستند.

روی سربرگ نمودار مورد نظر کلیک کرده تا نمودارها را مشاهده کنید .در کنار نام نماد ،تناوب زمانی
نمودار نیز درج شده است .منوی کلیک راست این بخش شامل دستورات زیر است.
نام دستور
Close
Restore
Minimize
Maximize
Windows

مفیدتریـدر 5

توضیحـات

بستن نمودار ،روش دیگر برای انجام این کار کلیک وسط روی سربرگ نمودار
نشان دادن نمودار در حالت پنجره ای

حداقل کردن اندازه نمودار ()Minimize

بزرگ کردن نمودار در تمام محیط نمایش
فراخوانی پنجره مدیریت نمودارها

معامالت در کـالس جهانـی

فصـل دوم — ساختـار صفحـه

پنجره مدیریت نمودارها
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پنجره حاوی فهرست نمودارهایی است که در حال حاضر باز میباشند .برای مشاهده هر کدام روی
نماد مورد نظر دبل کلیک کنید یا آنرا انتخاب کرده و گزینه  Activateرا کلیک کنید.
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7ـ .2نوار وضعیت

این نوار در پایین ترین قسمت پنجره «مفیدتریدر »5واقع است .این نوار شامل موارد مختلفی است از
جمله :نکاتی برای اجرای بهتر دستورات در برنامه ،اطالعاتی در مورد موقعیت نقطههایی که در حال
حاضر مکان نمای ماوس روی آنها قرار دارد ،وضعیت ارتباط با سـرور و مقدار داده ای که ارسـال یا
دریافت شده است.
از سمت چپ به راست اطالعات زیر در منو درج میشود:
  Command tipsنکات برای دستورات نرمافزار
 نام پروفایل جاری
 تاریخ و قیمتهای OHLC
 وضعیـت ارتباط با سـرور (آیکـون به معنای برقراری ارتباط و آیکـون به معنای قطع ارتباط
است).
 حجم داده دریافت و ارسال شده

مفیدتریـدر 5
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نوار راهبری سریع ،برای انتقال بین نمودارهای باز ،یا انتقال بین حالتهای زمانی مختلف و همچنین
انتقال سـریع نمودار به نقطه زمانی انتخاب شـده استفاده میشود .برای مشـاهده نوار انتقال سریع،
روی نمودار ،کلید اینتر را فشار دهید .این نوار در قسمت پایین سمت چپ ظاهر میشود .راه دیگر
این است که نشانگر ماوس را در قسمت پایین نمودار قرار دهید تا آیکون نمایش داده شود ،سپس
دبل -کلیک کنید ،مشابه شکل زیر ظاهر میشود.

این نوار دستورات زیر را اجرایی میکند.
دستورات

توضیحــات

:Move to certain date
انتقال به یک تاریخ معین

تاریـخ را در فرمتهـای روبـرو وارد کنیـدYYYY. MM.DD :یـا  DD.MM.YYYYیـا
( DD.MM.YYروشن است  Yکه نشانگر سال M ،نشانگر ماه و  Dنشانگر روز است).

:Change symbol
تغییر نماد

نام نماد را دقیق ًا مطابق آنچه در بخش دیدهبان بازار ( )Market Watchاست وارد کنید.

 :Move to certain date and timeبعـد از تاریـخ یک فاصله قرار دهید و زمان را در فرمت  HH .MMوارد کنید .اگر سـاعت
یـک رقمی بود الزم نیسـت صفـر اول را وارد کنید برای مثال به جـای  30.08میتوانیـد .8
انتقال به یک تاریخ و زمان معین
 30را وارد کنید.

:Change period
تغییر تناوب زمانی

Change symbol and period

برای تغییر تناوب زمانی نمودار فعلی ،نام آن را در این بخش وارد کنید ،برای مثالH1«« :
 .»،»M5برای تناوبهای زمانی روی مقیاس دقیقه ،نیازی به وارد کردن عدد نیست.

بـرای تغییر نمـودار به همراه تناوب زمانی دلخواه ،نام نمـاد را دقیق ًا مطابق آنچه در بخش
دیدهبان بازار است به همراه یک فاصله و پس از آن تناوب زمانی مورد نظر را وارد کنید.
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9ـ .2کلیدهـای میانبـر

با فشـردن همزمان چند کلید با هم میتوانید به سـرعت و بدون نیاز به استفاده از منوها و نوار ابزارها،
دسـتورات مـورد نظـر را فراخوانـی کنید .ایـن کلیدها میتواننـد بـرای فراخوانی اجزای پنجـره راهبر
) )Navigatorبه غیر از بخش حسـابها ( )Accountsمورد اسـتفاده قرار بگیرند .برای تعریف یک
کلید میانبر ،از منوی کلیک راست هر آیتم ،دستور « » Set hotkeyرا انتخاب کنید.
تعدادی از کلیدهای میانبر از قبل تعریف شـده اسـت .آنچه کـه کاربر برای بخشهای مختلف
تعریف کند بر آنچه که از قبل تعریف شده اولویت خواهد داشت.

کلیدهای میانبر پنجره نمودار

کلیدهای میان بر

توضیحات

اسکرول نمودار به سمت چپ

اسکرول نمودار به سمت راست

در حالت مقیاس ثابت ( : )fixed scaleاسکرول نمودار به سمت باال

در حالت مقیاس ثابت ( : )fixed scaleاسکرول نمودار به سمت پایین
NumPad 5
Page Up
Page Down
Home

بازگردادن مقیاس محور عمودی به حالت قبلی .اگر مقیاس تعریف شده باشد ،این کلید نمودار را
در وضعیتی که کامال مشاهده شود ،قرار میدهد.

اسکرول سریع به سمت چپ

اسکرول سریع به سمت راست
انتقال نمودار به نقطه ابتدایی

End

انتقال نمودار به نقطه انتهایی

«»+

بزرگنمایی

«»-

مفیدتریـدر 5
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فصـل دوم — ساختـار صفحـه
کلیدهای میان بر
Delete
Backspace

توضیحات

حذف تمامیابزار رسمهای انتخاب شده

حذف آخرین رسم الصاق شده روی نمودار

باز و بستن نوار راهبری سریع ()fast navigation bar

Enter

کلیدهای میانبر برای کار با نمودارها (مستقل از پنجره فعال)

کلیدهای میان بر
F2
F7
F8
F12
Shift+F12
Shift+F5
Alt+1
Alt+2
Alt+3
Alt+W

توضیحات

بازکردن پنجره مشاهده آخرین کدهای منتشر شده در وبسایت MQL5. community

فراخوانی پنجره ویژگیهای یک مشـاور خبره ( )properties of an EAکه به نمودار الصاق شـده
است ،برای انجام برخی تنظیمات
فراخوانی پنجره تنظیمات نمودار ()chart setup

انتقال یک میلهای نمودار به سمت چپ (اسکرول به صورت یکمیلهای انجام میشود).

انتقال یک میلهای نمودار به سمت راست
انتقال به پروفایل ( )profileقبلی

نمودار میلهای

نمودار شمعی

نمودار خط شکسته

فراخوانی پنجره مدیریت نمودار ()chart managing

Alt+Backspace or
Ctrl+Z

 Undoبرای کنسل کردن آخرین ابزار رسم حذف شده

Ctrl+A

تنظیم ارتفاع نمایش تمامیاندیکاتورها در پنجره به حالت پیشفرض

Ctrl+B
Ctrl+F
Ctrl+G
Ctrl+H

فراخوانی پنجره فهرست ابزار رسم ()Objects List

فعال کردن ()Crosshair

عدم نمایش یا نمایش grid

نمایش/عدم نمایش خطوط قیمتی OHLC
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کلیدهای میان بر
Ctrl+I

توضیحات

فراخوانی پنجره فهرست اندیکاتورها ««Indicators List

نمایش/عدم نمایش حجم معامالت واقعی

Ctrl+K

نمایش/عدم نمایش حجم معامالت براساس تیک

Ctrl+L

چاپ نمودار

Ctrl+P

ذخیره نمودار

Ctrl+S
Ctrl+W or Ctrl+F4

بستن پنجره نمودار جاری

نمایش/عدم نمایش period separators

Ctrl+Y

انتقال به پروفایل ( )profileبعدی

Ctrl+F5

فعال کردن پنجره نمودار قبلی

Ctrl+F6
Ctrl+Shift+F6

فعال کردن پنجره نمودار بعدی

کلیدهای میانبر پنجره دیدهبان بازار ((Market Watch

کلیدهای میان بر

توضیحات

Space/Tab

انتقال بین سربرگ نمادها « ،»Symbolsمعامله «»Tradingو تیکس ««Ticks

F9

A

فراخوانی پنجره سفارش جدید ««New Order

ترتیب خودکار ستونها در سربرگ نمادها
نمایش /عدم نمایش grid

G

کلیدهای میانبر پنجره عمق بازار ((Depth of Market

کلیدهای میان بر

توضیحات

2

انتقال به وضعیت نمایش تک ستونی

1
3

مفیدتریـدر 5

انتقال به وضعیت نمایش استاندارد
انتقال به وضعیت افقی

معامالت در کـالس جهانـی

فصـل دوم — ساختـار صفحـه
کلیدهای میان بر
G
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توضیحات

نمایش /عدم نمایش grid

کلیدهای میانبر پنجره راهبر ((Navigator

کلیدهای میان بر
Enter

توضیحات

بر حسـب اینکه در چه بخشی هسـتید :ورود به سیستم با استفاده از حساب کاربری انتخاب شده،
بازکردن مشاور خبره ،اندیکاتور سفارشی یا اسکریپت انتخاب شده در ویرایشگر متا
بـاز کردن یک حسـاب کاربری جدید وقتی بخش حسـابها ( )Accountsیا یک سـرور انتخاب
شده باشد.

Insert

حذف یک حساب کاربری ،مشاور خبره ،اندیکاتور سفارشی یا اسکریپت

Delete

نمایش/عدم نمایش سربرگ عالقمندیها

G

کلیدهای میانبر پنجره نمایش اطالعات ((Data Window

کلیدهای میان بر

توضیحات

A

فعال/غیر فعالسازی اندازه شدن خودکار ستونها

Ctrl+C

کپی اطالعات به  clipboardبرای استفاده در نرمافزارهای دیگر
نمایش /عدم نمایش grid

G

کلیدهای میانبر پنجره جعبه ابزار ((Toolbox

کلیدهای میان بر
F9
Enter
Insert

توضیحات

فراخوانی پنجره ««New Order

نمایش  newsیا  e-mailیا  applicationیا هشدار ( )alertانتخاب شده  ،برحسب اینکه در کدام
سربرگ باشید.
ایجاد یک  e-mailیا  alertجدید ،برحسب اینکه در کدام سربرگ باشید.
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کلیدهای میان بر
Delete

توضیحات

حذف یک  e-mailیا  alertجدید ،برحسب اینکه در کدام سربرگ باشید.

بازکردن درختی شـاخههای یک ایمیل ،یا فعال/غیر فعالسازی یک  ،alertبرحسب اینکه در کدام
سربرگ باشید.

Space

کپی سطر انتخاب شده دفتر وقایع ( )journalیا مشاور خبره

C

دریافت سورس کد برنامه در سربرگ مربوطه

D

نمایش/عدم نمایش ستون دستهبندیهای اخبار ()news

R

فعال/غیر فعالسازی اندازه شدن خودکار ستونها

A

نمایش /عدم نمایش grid

G

دستورات عمومیدر سامانه

کلیدهای میان بر
Esc
F1
F3
F4
F6
F9
F10
F11
Alt+A
Alt+F4

Ctrl+C or Ctrl+Insert
Ctrl+D
Ctrl+E

مفیدتریـدر 5

توضیحات

بستن پنجره فعال باز شده
راهنما

بازکردن پنجره متغیرهای عمومی ()Global variables
دریافت MetaEditor

فراخوانی پنجره آزمونگر ( )Testerبرای آزمون عملکرد مشاور خبره ضمیمه شده به نمودار پنجره

فراخوانی پنجره سفارش جدید ««New Order

فراخوانی پنجره سفارش جدید ««Popup Prices

فعال یا غیرفعالسازی حالت تمام نما ()fullscreen

کپی نتایج آزمون یا بهینه سازی مشاور خبره
بستن سامانه

کپی در clipboard

باز کردن/بستن پنجره نمایش اطالعات («)Data Window
اجازه یا منع استفاده از مشاوران خبره

معامالت در کـالس جهانـی

فصـل دوم — ساختـار صفحـه
کلیدهای میان بر
Ctrl+M
Ctrl+N
Ctrl+O
Ctrl+R
Ctrl+T
Ctrl+F9
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توضیحات

باز کردن/بستن پنجره دیدهبان بازار ««Market Watch
باز کردن/بستن پنجره راهبر ««Navigator

باز کردن پنجره تنظیمات ««Settings

باز کردن /بستن پنجره آزمونگر ««Tester

باز کردن /بستن پنجره جعبه ابزار ««Toolbox

باز کردن سـربرگ معامله در جعبه ابزار و انتخاب کردن آن به نحوی که قادر باشـید با کیبورد در این
بخش کار کنید.
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فصـل سوم

دیدهبان بـازار

ایـن پنجـره بـا دسـتور « » Market Watchاز منوی نمایـش ( )Viewیا همان دسـتور در نوار ابزار
اسـتاندارد ( )Standardباز میشـود .این پنجره حاوی فهرست نام و تغییرات قیمت نمادها است و
شامل سربرگهای زیر است:
 ( :Symbolsنمادها)؛ این سربرگ حاوی فهرست نمادهای مالی است .اطالعات این نمادها از
سرور ،توسط «مفیدتریدر »5دریافت میشود.
 ( :Detailsجزئیات)؛ این سربرگ حاوی اطالعات معامالتی نماد میباشد.
 ( :Tradingمعامالت)؛ این سربرگ برای انجام معامله با یک کلیک طراحی شده است.
 ( :Ticksتیکس)؛ این سربرگ حاوی تغییرات قیمت عرضه و تقاضاست.
برای حرکت بین سربرگها میتوانید از کلید « »Tabیا « »Spaceاستفاده کنید.
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دادههای سربرگ نمادها به عنوان یک جدول در فیلدهای متعددی ارائه شده است که برخی از آنها به
صورت پیشفرض نمایش داده نمیشود.

سربرگ نمادها ((Symbols









 :Symbolنام نماد مالی
 :Bidپیشنهاد قیمت خرید
 :Askپیشنهاد قیمت فروش
 :Lastآخرین قیمت معامله شده
 :Valumeحجم آخرین معامله
! ( :(Spreadشکاف قیمتی ،تفاوت بین قیمت خرید و فروش
 :Timeزمان دریافت آخرین قیمت
 :Bankبانک

دبـل کلیـک روی هـر نماد ،منجر به بازشـدن پنجره ارسـال سـفارش یـا اتخاذ موقعیـت معامالتی
) )Opening a new positionمیشود .با استفاده از کلیک-درگ ( )Drag and Dropنماد را داخل
مفیدتریـدر 5
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بخش نمایش نمودار بکشید تا نمودار رسم شود .در این حال نموداری که نماد را داخل آن کشیدهاید
بسته میشود .برای باز کردن نمودار در یک سربرگ جداگانه بدون بسته شدن دیگر نمودارها ،هنگام
کلیک-درگ کلید کنترل ( )Ctrlرا نگه دارید.




وقتی یک موقعیت باز معامالتی یا یک سـفارش شـرطی برای یک نماد فعال باشـد ،این نماد
نمیتواند در دیدهبان بازار نمایش داده نشود.
اگـر نمـاد در پنجـره دیدهبان بازار نمایش داده نشـده باشـد ،برنامههای امکیـوال 5و آزمونگر
استراتژی نمیتوانند اطالعات آن نماد را استفاده کنند.

افزودن سریع نماد به دیدهبان بازار ((Fast Adding of Symbols

در زیر جدول نمادها دبل-کلیک کنید ،تا کادری شـبیه شـکل زیر ظاهر شود ،در آن کادر نام نماد را
وارد کنید تا نرمافزار آن را تشخص داده و فیلد به صورت کامل پر شود ،در صورت صحت نام نماد،
کلید اینتر را فشار دهید؛ در غیر این صورت کاراکترهای بعدی را تایپ کنید تا پیشنهادها دقیقتر شود،
پس از انتخاب نماد مورد نظر ،کلید اینتر را فشار دهید تا نماد به کادر افزوده شود.

World Class Trading

MofidTrader 5

120

راهنمـای مفیدتریـدر “MofidTrader 5” 5

دستورات منوی راست کلیک
New Order
Chart Window
Tick Chart
Depth Of Market
Properties
Popup Prices
Hide

Hide All
Show All
Symbols
Sets

مفیدتریـدر 5

باز کردن پنجره ارسـال سفارش خرید ( )New orderدر نماد مورد نظر ،میتوانید برای این
کار بعد از انتخاب نماد کلید  F9را نیز وارد کنید.
باز کردن نمودار نماد ()chart

نشان دادن سربرگ نموار عرضه و تقاضا ()Ticks
نشان دادن عمق بازار

نشان دادن پنجره خصوصیات نماد مورد نظر ()financial security properties
باز کردن تابلو نمایش قیمت

پاک کردن (یا مخفی کردن) نماد از لیسـت .برای کم کردن ترافیک سـرور ،توصیه میشـود
نمادهایـی که اسـتفاده نمیکنیـد را از این پنجره حـذف کنید .برای اینـکار میتوانید بعد از
انتخاب نام نماد ،کلید  Delرا نیز کلیک کنید.
عدم نمایش همه نمادها
نمایش همه نمادها

فراخوانی پنجرهایی که تمامینمادها در آن مدیریت میشوند.

ذخیره و بارگزاری گروه نمادها

معامالت در کـالس جهانـی

فصـل سـوم — دیدبـان بـازار

1ـ .3معاملـه از طریـق دیدهبـان بـازار

121

در ایـن پنجـره روی سـربرگ  Tradingکلیک کنید تا محتوای آن را مشـاهده کنید .این سـربرگ انجام
معامله را با یک کلیک فراهم میکند .به بیان بهتر ،وقتی مشتری کلید خرید یا فروش را کلیک میکند،
سفارش معامله در حجم مشخص سریع ًا به سیستم معامالت ارسال میشود .معامله در این حالت
در صورتی امکانپذیر است که:
 امکان معامله با یک کلیک ( (One click tradingدر تنظیمات نرمافزار فعال باشد.
 نـوع معاملـه ( (execution typeبـرای نماد انتخاب شـده «لحظـهای» ) (Instantیا «به قیمت
بازار» ( )Market Priceباشد.
در موارد دیگر ،کلیدهای خریدوفروش در پنجره ارسال سفارش ( )New orderفعال خواهندشد.

این پنجره حاوی قابهایی برای اجرای انجام معامالت در نمادهای مختلف است.
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آیتمهای پنجره معامله

 .1نام نماد
 .2زمان آخرین دریافت اطالعات
 .3دستورات برای انجام معامله فروش
 .4دستورات برای انجام معامله خرید
 .5فیلد مدیریت حجم ،حجم میتواند با استفاده از کلیدهای چپ و راست کیبورد نیز تغییر کند.
 .6قیمت جاری بهترین پیشنهاد خرید
 .7قیمت جاری بهترین پیشنهاد فروش
 .8کمترین پیشنهاد خرید برای روز جاری
 .9بیشترین پیشنهاد فروش برای روز جاری
 .10قیمت آخرین معامله
لطف ًا دقت کنید که به محض کلیک دکمه خرید یا فروش ،سـفارش به سیسـتم معامالت ارسـال
میشـود.

اجرای دسـتورات ذکر شـده در باال همیشه منجر به انجام معامله نمیشود .دلیل آن ممکن
اسـت مربوط به رد درخواسـت توسـط کارگزار یا تغییر قیمت ،بسـته بودن نماد و ...باشـد .در این
حالت پیام مربوطه در قسمت دفتر وقایع ( )journalمشاهده خواهد شد.

مفیدتریـدر 5
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براسـاس آخریـن تغییر قیمتهـا ،محیط اجرای عملیـات خرید یا فـروش رنگهای مختلفی
خواهند داشت:
 آبی :اگر قیمت فعلی از قیمت قبلی باالتر باشد.
 قرمز :اگر قیمت فعلی از قیمت قبلی کمتر باشد.
 خاکستری :اگر قیمت برای  15ثانیه اخیر تغییری نداشته باشد.
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2ـ .3مدیریت نمادها (افزودن و حذف نماد)
ایـن پنجـره میتوانـد بـا دسـتور « » Symbolsاز منـوی راسـت کلیـک بخـش دیدهبـان بـازار
) )Market Watchبـاز شـود .این پنجره امکان افزودن یا حـذف هر نماد به دیدهبان بازار و همچنین
مرور ویژگیهای هر نماد را فراهم میکند.

مفیدتریـدر 5

معامالت در کـالس جهانـی

فصـل سـوم — دیدبـان بـازار

125

World Class Trading

MofidTrader 5

تمامینمادهای موجود در نرمافزار در این قسمت نشان داده میشود .نمادها در گروههایی دستهبندی
شـدهاند و در منوی سـمت چپ به صورت درختی نشـان داده میشـوند .اگر دسـتهبندی مورد نظر
را انتخـاب کنیـد ،در کادر روبـرو نـام نمادهـای موجود در این دسـتهبندی را مشـاهده خواهید کرد.
در صـورت انتخـاب یک نماد ،در قسـمت پایینی پنجره میتوانید ویژگیهای نماد انتخاب شـده را
مشاهده کنید .برای اضافه کردن نماد در دیدهبان بازار ،دستهبندیها را مرور کنید و از بخش مربوطه با
دبل-کلیک روی نام نماد آن را داخل دیدهبان بازار اضافه یا حذف کنید .همچنین میتوانید با کلیک
روی دکمههای نمایش ( )Showیا عدم نمایش ( )Hideاین کار را انجام دهید .قسمت زیرین پنجره،
ویژگیهای ( )Propertiesهر نماد را نشان میدهد.
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3ـ .3ویژگیهـای نمادهـا ((Specification
پنجره ویژگیهای نماد ،ویژگیهای قراردادی هر نماد معامالتی را نشان میدهد .برای مشاهده این
پنجره ،آیتم « » Specificationرا از منوی کلیک راست دیدهبان بازار ،انتخاب کنید یا همین دستور
را از پنجـره مدیریـت نمادها ( )Symbol managingفراخوان کنید .پنجره زیر نمایش داده میشـود:






مفیدتریـدر 5

 :Symbol name and descriptionنـام نمـاد و توضیحـات مختصـر در مـورد آن ،توضیحات
میتواند حاوی لینکی به وبسایت باشد.
 :Spreadاندازه کارمزد برحسب ریال
 :Digitsتعداد ارقام اعشار
معامالت در کـالس جهانـی
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Stops level



Contract size



Margin currency



Profit currency



Tick Size



Tick Value



Calculation



Trade



GTS mode



Intraday, including SL/TP



Good till canceled



Intraday, except for SL/TP



Minimal volume



Maximal volume



Volume step



Swap type



Swap long



Swap short



3-days swaps



 نیز میتواند... وEPS ،P/E این فیلدها با توسعه نرمافزار تغییر خواهد کرد و به زودی پارامترهایی مثل
 به تفصیل در مـورد این فیلدها5 در نسـخه بعدی راهنمای مفیدتریـدر.به این قسـمت افزوده شـود
.صحبت خواهد شد

MofidTrader 5
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4ـ .3نمودار عرضه و تقاضا

این سربرگ امکان مشاهده نمودارهای بهترین قیمت عرضه و تقاضا ( )Ticksرا داخل پنجره دیدهبان
بازار فراهم میکند.

منوی کلیک راست حاوی دستورهای زیر است:
دستورها
New Order
Chart Window
Auto Scroll
Crosshair
Bid Line
Ask Line

مفیدتریـدر 5

توضیحـات

ارسال سفارش خرید یا فروش

رسم نمودار

فعالسازی اسکرول اتوماتیک؛ انتقال نمودار وقتی دادههای جدید رسم میشوند.

فعالسـازی Crosshair؛ ایـن حالـت وضعیت مـوس را روی نمودار قیمت و مقدار نشـان
میدهد.

نمایش/عدم نمایش نمودار خطی خرید (قرمزرنگ)
نمایش/عدم نمایش نمودار خطی فروش (آبیرنگ)

معامالت در کـالس جهانـی

فصـل سـوم — دیدبـان بـازار
Last Price Line
Grid
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نمایش/عدم نمایش خط آخرین قیمت
نمایش/عدم نمایش Grid
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5ـ .3تابلو نمایش قیمت

پنجـره تابلـو نمایـش قیمتهـا در یک سـاختار متفاوت و بـا امکان مشـاهده در سـایزهای متغیر،
بـرای نمایـش تغییرات لحظهای طراحی شـده اسـت .از منـوی کلیک راسـت پنجره دیدهبـان بازار
) )Market Watchگزینه «تابلو نمایش قیمت» ( ) Popup pricesرا انتخاب کنید.

در منوی کلیک راست این پنجره میتوانید تنظیمات رنگ ،طرح و فونت پنجره را مشخص کنید.این
پنجره برای نمایش تغییرات لحظهای قیمتها روی  LCDو مانیتور در سالنها و یا در جلسات کاربرد
دارد.

مفیدتریـدر 5

معامالت در کـالس جهانـی

فصـل چهارم

عمـق بـازار

عمق بازار ،قیمت و تعداد بهترین سفارشهای خریدوفروش را به صورت لحظهای نشان میدهد.

عمـق بـازار تنها برای نمادهای بازار سـهام مفید خواهد بود .برای مشـاهده این پنجره دسـتور
« » Depth of Marketرا از منوی راست کلیک در پنجره دیدهبان بازار ( )Market Watchانتخاب
کنید.
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پنجره عمق بازار دارای اجزای زیر است:

مدیریت درخواستها ((Managing Requests

قسـمت باالی پنجره حاوی دستوراتی برای مدیریت درخواستهای معامالتی (از انواع Buy Limit

و  Sell Limitو  Buy Stopو  )Sell Stopاست .اگر سفارشی وجود داشته باشد ،دکمههای زیر فعال
میشوند:
  :Cancel Buyلغو تمامیسفارشهای خرید
  :Cancel Allلغو تمامیسفارشها
  :Cancel Sellلغو تمامیسفارشهای فروش

درخواستهای معامالتی

بخـش اصلـی پنجره ،ردیفهای بهترین سـفارشهای خریـد یا فروش (سـطرهای عرضه و تقاضا)

مفیدتریـدر 5

معامالت در کـالس جهانـی

فصـل چهـارم — عمـق بـازار
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اسـت .بهترین پیشـنهادات خرید (تقاضا) آبیرنگ و بهترین پیشـنهادات فروش (عرضه) قرمزرنگ
هستند.
  :Buyاین فیلد حاوی تعداد سهامیاسـت که شـما سـفارش خرید را وارد کردهاید .برای مثال در
شکل ،در این ستون سفارش خرید  400عدد سهام در قیمت  3169ریال وارد شده است.
  :Bidستون حجم سفارشهای خرید (تقاضا)
  :Priceستون قیمت
  :Askستون حجم سفارشهای فروش (عرضه)
  :Sellاین فیلد حاوی تعداد سهامیاست که شما برای آن سفارش فروش وارد کرده اید.

معاملـه

دستوراتی برای ارسال سفارشهای خرید یا فروش در پایین این پنجره قابل مرور است:
  :Sellفروش؛ ارسال سفارش فروش در حجم انتخابی در بهترین قیمتهای موجود
  :Volumeحجم معامله
  :Buyخرید؛ ارسال سفارش فروش در حجم انتخابی در بهترین قیمتهای موجود
  :Closeبسـتن؛ اگر موقعیت بازی برای اوراق بهادار انتخاب شـده وجود داشـته باشد این دکمه
نمایش داده میشود که به معنای بستن موقعیت است.
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 .4-1معامله در پنجره عمق بازار

انجـام معاملـه از طریـق پنجره «عمق بازار» مشـابه ارسـال سـفارش از قسـمتهای دیگـر نرمافزار
«مفیدتریدر »5است .در حال حاضر دو نوع عملیات معامالتی در سیستم وجود دارد:
 ارسال مستقیم :خرید/فروش یک ابزار مالی در قیمتهای جاری بازار
 قراردادن سـفارشهای شـرطی)Pending orders( :؛ در این حالت سـفارش خریدوفروش را در
قیمتهایی که در حال حاضر بازار در آن قرار ندارد ،به سیستم ارسال میکنید.

 .4-1-1ارسال مستقیم یا عملیات بازار

با استفاده از این امکان میتوانید در بهترین قیمت پیشنهادی بازار ،خرید یا فروش کنید .دو راه برای
انجام عملیات بازار وجود دارد:
 از پنجره عمق بازار :از روی نماد مورد نظر ،مقدار را مشخص کرده و سفارش را ارسال کنید.
 پنجـره دیدهبـان بـازار ( :(Market Watchروی نمـاد مـورد نظـر راسـت کلیـک کـرده و گزینـه
« » New Orderرا انتخاب کنید یا کلید  F9را کلیک کنید.

قرار دادن سفارش

روی گزینه « » New Orderکلیک کنید و پارامترهای فعلی سفارش را وارد کنید:

مفیدتریـدر 5
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در این پنجره پارامترهای زیر وجود دارد:
  :Symbolنام نماد
  :Typeنوع معامله درخواسـتی؛ گزینه «( »Exchange Executionکه ما آن را به اصطالح ارسال
مسـتقیم سـفارش مینامیم) برای انجام معامله در قیمت مظنه بازار اسـت .در صورت انتخاب
سفارشهای شرطی ( )Pending Orderپارامترهای این پنجره به طور کلی تغییر خواهد کرد که
در قسمت  4-1-2به آن پرداخته خواهد شد.
  :Volumeحجم مورد نظر درخواستی برای انجام معامله.
  :Commentتوضیحـات؛ بـرای هر سـفارش میتوانید توضیحات مربوط بـه آن را وارد کنید .این
توضیحات بعدها قابل ویرایش نیست.
شما میتوانید فهرست دستورات اجرا شده را در سربرگ تاریخچه ( )Historyدر جعبه ابزار مشاهده

کنید.
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 .4-1-2سفارشهای شرطی یا درخواست معامله

ایجاد یک سفارش شرطی ( ،)Pending orderخرید یا فروش یک ابزار مالی در قیمت از پیش تعیین
شـده آن اسـت که در حال حاضر بازار در این قیمت قرار ندارد .این سـفارش یا به طور مسـتقیم در
پنجـره عمق بازار قرار میگیـرد ( )Limit orderیا برای اجرا در سیسـتم مفیدتریدر 5منتظر میماند.
))Stop or stop-limit
این مثالی از قرار دادن سفارش محدود خرید است:

قرار دادن سفارش ((Place an Order

برای ایجاد سـفارش شـرطی ،روی آیکون « » New Orderدر منوی کلیک راسـت نماد ،در پنجره
دیدهبـان بـازار ( )Market Watchکلیک کنید .یا کلید  F9را فشـار دهید .این کار را با راسـت کلیک
روی نمودار و انتخاب گزینه ارسال سفارش نیز میتوانید انجام دهید.
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این پارامترها در این پنجره وجود دارد:
  :Symbolنام نماد مورد معامله
  :Typeنوع انجام؛ این فیلد باید روی گزینه سفارش شرطی ( )Pending orderباشد .در صورت
تغییر ،کل فیلدهای این پنجره تغییر میکند( .توضیح آن در بخش  4-1-1ذکر شده است).
  :Order typeانواع سفارشهای شرطی مثل Limit, Stop, Stop Limit
  :Volumeحجم معامله
  :Priceقیمت یک سفارش
  :Stop Lossنقطه توقف ضرر ،این بخش به این مفهوم اسـت که بعد از انجام خرید اگر سـهام
خریداری شـده منفی شـد ،برای خرید مورد نظر تا قیمت مشـخصی ضرر را متحمل شده و در
نقطه توقف ضرر سـهام فروخته شـود .اگر مقدار صفر در این قسـمت وارد شـود ،توقف ضرر
منظور نخواهد شد.
  :Take Profitنقطه برداشت سود ،این بخش به این مفهوم است که بعد از انجام خرید اگر سهام
خریداری شـده مثبت شـد ،برای خرید مورد نظر تا قیمت مشخصی سـود را برداشت کرده و در
نقطه برداشـت سود سهام فروخته شـود .اگر مقدار صفر در این قسمت وارد شود ،برداشت سود
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منظور نخواهد شد
 :Expirationشرط انقضای سفارش
  :(Good Till Canceled( GTCدر این حالت سفارش در سامانه باقی میماند تا وقتی که
به طور معمول لغو شود( .معتبر تا لغو)
  :Todayایـن سـفارش تنها در طـول روز معامالتی جاری فعال خواهد بود ( .سـفارش
روز)
  :Specifiedاین سـفارش تا تاریخ وارد شـده معتبر خواهد بود( .معتبر تا تاریخ) در این
حالت فیلد تاریخ فعال میشود که باید تاریخ را در حالت میالدی وارد کنید.
  :Expiration Dateتاریخ انقضای سفارش

انجام سفارش ((Order Execution

همانطور که در تصویر مشـاهده میکنید ،سـفارش جدید در سـطر سـوم جدول نمایش داده شـده
اسـت .حجم سـفارش خرید در این جدول « 900عدد سـهم» است که در سـتون خرید ( )Buyدرج
شده است.
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سفارشهای توقفی و توقفی محدود ((Stop and Stop Limit Orders

سـفارشهای توقفی و توقفی محدود (مثل خرید توقفی ( ، )Buy Stopفروش توقفی (،)Sell Stop
خریـد توقفی محـدود ( )Buy Stop Limitو فروش توقفی محدود ( ) )Sell Stop Limitمسـتقیم ًا به
سـامانه معامالتی بورس ارسـال نمیشوند .این سفارشها در سیسـتم مفیدتریدر 5باقی میمانند تا
شرایط الزم برای سفارش فراهم شود.

وقتی شـرط فروش یا خرید توقفی برآورده شـود ،سـفارش شـرطی به شـکل عملیات بازار (یا ارسال
سفارش در قیمت بازار) عمل میکند( .مشابه صفحه پیشین) لذا سفارش در جدول عرضه و تقاضا
برای تمامیمشارکت کنندگان در بازار قابل مشاهده خواهد بود.
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فصـل پنجـم

تنظیمـات سامانـه مفیدتریدر

در این بخش جزئیات و آیتمهای پنجره تنظیمات به تفصیل شرح داده خواهد شد.پنجره «تنظیمات»
) ) Optionsسـامانه میتواند از منوی ابزارها ( )Toolsفراخوانی شـود و یا اینکه به طریق مشـابه از
نوار ابزار «استاندارد» ( )Standardو یا توسط کلید میانبر  Ctrl+Oباز شود .تمامیتنظیمات با توجه
به وظایف خود گروه بندی شده و در سربرگهای زیر قرارداده شدهاند:
 ( :Serverسـرور) تنظیم پارامترهای ارتباط با سـرور ،تنظیم پروکسی سرور استفاده شده و دیگر
تنظیمات مهم
 ( :Chartsنمودارها) تنظیمات عمومی نمودارهای قیمت
 ( :Objectsابزار رسم) تنظیم پارامترهای مدیریت ابزار رسم ،انتخاب ابزار رسم بعد از ایجاد آنها،
تنظیمات سریع آنها و پارامترهای میانبر در این بخش تعریف شدهاند.
 ( :Tradeمعامله) پارامترهای پیشفرض پنجره گشایش سفارشهای جدید که شامل :نماد اوراق
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بهادار مالی ،مقدار انحراف اندازه قرارداد و قراردادن سفارشهای توقفی است.
( :Expert Advisorsمشـاوران خبـره) تنظیمـات معمول برای تمامی مشـاوران خبره که شـامل
ممنوعیت عملیاتی مشاوران خبره ،فعالسازی تنظیمات مربوط به فعالسازی و وارد کردن DLLها
به همراه تنظیم ویژگیهای دیگر است.
( :Emailایمیل) تنظیم پارامترهای ایمیل به منظور ارسال پیامها به صورت مستقیم از سامانه
 :Publisherتنظیم انتشـار گزارشها در اینترنت .سـامانه امکان انتشـار گزارشها به صورت به
هنگام را که شـامل اطالعات راجع به وضعیت حسـاب در اینترنت هسـت را میدهد .ارتباط از
طریق  ftpبرای این منظور استفاده میشود که با استفاده از این سربرگ قابل تنظیم است.
( :Eventsرویدادها) تنظیم سـیگنالهای اطالعرسـان درباره رویدادهای سیستم .سیگنالهای
اطالع رسان درباره در دسترس نبودن ارتباط ،اخبار ورودی و دیگر مسائل مرتبط.
انجمن  :MQL5جزئیات حساب کاربری در انجمن MQL5
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ایـن سـربرگ شـامل تغییرات تنظیمـات مهمیمیباشـد که میتواند سـبب بروز مشـکالت مهم در
عملیات سـامانه و حتی قطع کامل آن گردد .مفیدتریدر 5ابتدا به صورت نرمال تنظیم شـده و بدون
مشـکل میباشـد .بنابرایـن توصیه میشـود که در صـورت عدم نیاز هیـچ پارامتـری را در این پنجره
دستکاری نکنید.

پنجره شامل پارامترهای ذیل میباشد:
  :Serverنـام سـرور معامـالت کـه مفیدتریدر 5به آن وصل میشـود .نام سـرور کاری شـرکت
کارگزاری مفید  TadbirTrader-MofidTraderمیباشد.
 ( Loginورود به سامانه) :حسابی که در سرور معامالت کارگزاری مفید ایجاد شده است و برای
ارتباط با سرور بعد از استارت سامانه استفاده میشود.
  :Passwordکلمه عبور برای ارتباط به سرور مفیدتریدر
  :Changeتغییر کلمه عبور
  :Enable proxy serverفعالسـازی استفاده از پروکسی سرور زمانی که به سرور معامله متصل
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میشود .اگر این گزینه فعال باشد  ،دکمه « »Proxy...فعال خواهد شد.
 :Proxyتنظیم ارتباط از طریق پروکسی سرور ()Proxy server
( :Keep personal settings and data at startupنگهـداری از تنظیمـات شـخصی و دادههـا
هنگام باز شدن نرمافزار)؛ ضبط جزئیات حساب (شماره اکانت ،پسوردهای سرمایهگذار و)...
بر روی هارد دیسـک ،بعد از اینکه ثبت نام انجام شـد .در طول شـروع سـامانه این «دادهها» به
منظور ایجاد ارتباط خودکار استفاده میشوند .اگر این گزینه غیر فعال باشد هر شخص مجبور
است تا در هر بار شروع سامانه این اطالعات را به صورت دستی وارد کند.
( :Enable newsفعالسازی اخبار و پیغامها)؛ این گزینه «اخبار» ( )Newsرا فعال و یا غیر فعال
میکند .اگر این گزینه غیر فعال باشد ،اخبار در سامانه دریافت نخواهند شد.
( :News languagesزبانهای اخبار)؛ این گزینه اجازه میدهد تا اخبار بر اسـاس زبانهایشـان
فیلتر شوند .زمانی که بر روی «تغییر» کلیک میکنید ،پنجره ای از انتخاب زبانهای اخبار (News
 )languagesبـاز میشـود .اگـر « »Any languageدر ایـن فیلـد انتخاب شـود  ،تمامیاخبار
دریافت خواهد شد.

توصیـه مؤکـد این اسـت که شـما تنظیمـات ارتبـاط سـرور را تغییر ندهیـد مگر اینکـه وضعیت
فوقالعادهای وجود داشته باشد.
تغییر رمز عبور

به منظور تغییر رمز عبور یک حساب ،دکمه «تغییر» ( )Changeباید انتخاب شود .بعد از آن پنجره

زیر باز میشود:
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جزئیات زیر باید درباره پنجره تغییر رمز عبور مورد توجه قرار گیرد:
 ( :Loginورود به سیستم)؛ شماره حساب کاربری ،این فیلد غیر قابل تغییر است.
 ( :Current passwordکلمـه عبـور فعلـی)؛ ایـن فیلـد بـرای ورود کلمـه عبـور اصلـی
) )Master passwordمیباشد.
 ( :Change master passwordتغییـر کلمه عبور اصلـی)؛ اگر میخواهید کلمه عبور اصلی را
تغییر دهید ،این گزینه را انتخاب کنید.
 ( :Change investor )read only( passwordتغییـر کلمه عبور سـرمایهگذار)؛ اگر میخواهید
کلمه عبور سرمایه گذار را عوض کنید ،اینجا را کلیک کنید.
 ( :New passwordکلمه عبور جدید)؛ کلمه عبور جدید را در اینجا وارد کنید.
 ( :Confirmتأیید)؛ برای تأیید کلمه عبور جدید آن را عین ًا در اینجا ذکر کنید.
بعد از اینکه تمامیاطالعات وارد شد  ،دکمه « »OKرا فشار دهید.

در صورتی که کلمه عبور فعلی مشخص نباشد ،کلمه عبور نمیتواند تغییر کند.
تنظیمات پروکسی سرور

کاربرانی که از اینترنت تحت شـبکه اسـتفاده میکنند باید پروکسی سرور را تنظیم نمایند ،برای انجام
این تنظیمات پنجره زیر را مشاهده خواهید کرد ،تغییرات را انجام داده و کلید  OKرا فشار دهید.
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انتخاب زبان بخش «اخبار و پیغامها»

برای فیلترکردن دریافت خبرها تنها در چند زبان خاص ،باید زبانهای مد نظر خود را از پنجره سمت
چـپ انتخـاب کرده و با اسـتفاده از کلید « »Insertبه پنجره سـمت راسـت انتقال دهیـد .اگر گزینه

« »Any languageدر فیلد « »News languageانتخاب شده باشد ،اخبار در تمامیزبانها دریافت
میشود.

مفیدتریـدر 5

معامالت در کـالس جهانـی

2ـ  .5نمودارها

فصـل پنجـم — تنظیمـات سامانـه مشتـری

147

بـا اسـتفاده از این بخش میتوانیـد تنظیمات مربروط به نمودارها و پارامترهای سـری زمانی دادهها را
تغییر دهید .تغییر پارامترها در این سربرگ موجب تغییرات کلی در عملیات سامانه نمیشود.







( :Color Printپرینت رنگی)؛ امکان تنظیم گرفتن پرینت سیاه و سفید یا پرینت رنگی در سامانه
وجود دارد .پرینت رنگی برای تحلیل ،بسیار مناسب تر از پرینت سیاه و سفید است .این گزینه
میتواند توسط تنظیمات پرینت رنگی و انتخاب آن فعال شود .بعد از آن اگر پرینتر اجازه دهد،
میتوان پرینت رنگی گرفت.
 :Save Deleted Charts to Reopenسـامانه اجازه میدهد تا نمودارهای حذف شـده از محیط
کاری ،بازیابی شوند .اگر این گزینه فعال شده باشد ،هنگام پاک شدن یک نمودار«قالب» آن در
مسیر  /profiles/deletedذخیره میشود .بعد ًا هرگونه نمودار حذف شده میتواند توسط دستور
« »Open Deletedاز منـوی فایل ( )Fileباز گردانده شـود .تمامیاندیکاتورها ( )Indicatorsو
ابزار رسم ( )Objectsهم به طور کامل بازگردانده میشوند.
( :Show trade levelsنمایش سطوح معامله)؛ اگر این گزینه فعال شده باشد ،در یک موقعیت
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بـاز یـا در یـک سـفارش شـرطی ،سـطوح قیمتی توقـف ضـرر ( )Stop Lossو برداشـت سـود
) )Take Profitدر نمودار نمایش داده میشوند .برای هر نمودار سطوح معامله نمایش داده شده
میتواند به صورت جداگانه غیرفعال شود.
( :Max bars in chartحداکثر تعداد نمایش میلهها در نمودار)؛ میلههایی که در تاریخچه ذخیره
شدهاند و در نمودار نشان داده میشوند با یکدیگر متفاوت هستند ،این تمایز به دلیل ذخیره شدن
هر تعداد میله به صورت دلخواه درهارد دیسـک میباشـد .ولی به طور کلی تعداد میلههایی که
در نمودار نمایش داده میشـوند بوسـیله منابع کامپیوتر محدود میشوند .برای طراحی و نمایش
اندیکاتورهای تکنیکال ( )Technicalو اندیکاتورهای سفارشی ( )Customاز این روش استفاده
میشود .هنگامیکه تعداد زیادی اندیکاتورها و دادهها را به صورت همزمان میخواهید نمایش
دهید  ،این امر موجب افزایش فشـار بر روی  Cpuو  Ramکامپیوتر شـما خواهد شد .بنابراین در
اینجا میتوان حدی را برای این منظور در این گزینه انتخاب نمود.

برای اینکه تغییرات اعمال شوند بایستی روی دکمه « »OKکلیک کنید.
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تنظیمـات بـرای کارکـردن بـا ابزار رسـم گرافیکی که به یـک نمودار اعمال میشـوند در این سـربرگ
طبقهبندی شـدهاند .چنین ابزار رسمیشامل اندیکاتورهای تکنیکال ( )Technicalو اندیکاتورهای
سفارشـی ( )Customو تعدادی خطوط ترسـیمی( )Line studiesمیباشند .پارامترهایی که در این
سربرگ جمع شدهاند کار با ابزار رسم گرافیکی را آسان تر نموده و باعث تغییرات اساسی در سامانه
عملیاتی نمیشوند.

گزینههای زیر در این سربرگ موجود است:
  :Show properties after creationتمام ابزار رسـم گرافیکی دارای ویژگیهای ()Properties
مشخصی هستند .برای مثال این خصوصیات میتواند شامل ضخامت و رنگ خط روند ،دوره
خط سـیگنال اندیکاتور و ...باشـد .معاملهگران زیادی از تنظیمات استاندارد تمامی ابزار رسم
اسـتفاده میکنند ،اما بعضی اوقات ضروری اسـت که بتوان آنها را جداگانه تنظیم نمود .گزینه
«نمایـش ویژگیهـا بعـد از ایجـاد» ( )Show properties after creationاجـازه میدهد تا به
صورت خودکار پنجره خصوصیات ابزار رسمی گرافیکی ( )Graphical objectsو اندیکاتورها
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) )Indicatorsبعد از الصاق به نمودار قابل دسترسی باشند.
( :Select objects by single mouse clickانتخـاب ابـزار رسـم صرف ًا بـا یک کلیک)؛ ابزارهای
رسـم در سـامانه میتوانند توسط کلیک ساده و یا دبل کلیک انتخاب شوند .اگر این گزینه فعال
شود تمامیابزارهای رسم میتوانند توسط یک کلیک ساده انتخاب شوند .در این صورت با دبل
کلیک ،پنجره خصوصیات ابزار رسم فراخوانده میشود .اگر این گزینه غیرفعال باشد ،تمامیابزار
رسم توسط دبل کلیک انتخاب خواهند شد.
( :Precise time scaleمقیاس زمانی دقیق)؛ اگر این گزینه غیر فعال باشد ،اتصال ابزار رسم در
طول مقیاس افقی یک نمودار فقط توسط میلهها صورت میگیرد .اگر آنرا فعال کنید ،این امکان
وجود دارد تا ابزار رسم را در هر نقطه ای بین میلهها قرار داد.
( :Select object after creationانتخاب ابزار رسـم بعد از ایجاد)؛ بعد از ایجاد یک ابزار رسـم
ممکن است که نیاز به جابجایی آن وجود داشته باشد .به عنوان مثال برای تصحیح موقعیت یک
خط روند .برای انجام آن ،ضروری است که ابتدا ابزار رسم انتخاب شود .این گزینه به شما اجازه
میدهد تا بعد از قراردادن یک ابزار رسم روی نمودار ،آنرا به صورت خودکار انتخاب کنید.
( :Magnet sensitivityحساسـیت آهنربایـی یـا چسـبندگی)؛ سـامانه اجـازه میدهـد تا نقاط
«آهنربایی» ابزار رسم ( )graphical objectsبرای قیمتهای میلهای متفاوت  ،توانایی شناسایی
دقیقتری به ما بدهد .در فیلد «حساسـیت آهنربایی» حساسـیت این گزینه در مقیاس پیکسلها
میباشـد .برای مثال  ،اگر ارزش  10برای آن مشـخص شـود  ،در صورتی که نقاط تقاطع ابزار
رسم در شعاع  10پیکسلی نزدیکترین نقطات قیمت  OHLCقرار گیرند ،آنها را شناسایی کرده و به
صورت خودکار به میله چسبده و قفل میشوند .برای غیر فعال کردن این گزینه  ،وارد کردن عدد
صفر الزامی است.
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زمانی که یک ابزار رسم را بر روی یک نمودار که دارای تناوب زمانی ( )Periodبیش از یکماه
است رسم میکنید ،خصوصیات زیر برای گزینه آهنربا نمایش داده میشوند.
زمانی که یک نقطه از یک ابزار رسم از اکسترممهای قیمتی را آهنربایی میکنید ،دقیقه مشخصی
که اکسـترمم ثبت خواهد شـد  ،مورد نظر اسـت .نقطه آن ابزار رسم به آن دقیقه متصل شده و
آن در قسمت ویژگیهای ابزار رسم ( )Properties of the objectنمایش داده میشود .این
نوع از رفتار اجازه میدهد تا هنگام سویچ ( )Switchبین تناوبهای زمانی مختلف ،ابزار رسم
موقعیتهای درستی داشته باشند.
اگر گزینه «مقیاس زمانی دقیق» ( )Precise Time Scaleنیز فعال شـود ،شما میتوانید شاهد
تأثیـر پـرش از یک سـمت نقطه کنترلی به یک نقطه اکسـترمم باشـید .این رفتـار زمانی اتفاق
میافتد که نقطه اکسترمم واقعی با نقطه اکسترمم میله یکی نباشد.
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 4ـ .5معامله

تنظیمات استفاده شده برای بازکردن سفارش ( )order openingدر این سربرگ گروه بندی شدهاند.
پارامترهای مشخص شده در اینجا بازکردن سفارشها را تسهیل نموده و موجب تغییرات اساسی در
عملیات سامانه نمیشوند.

این گزینهها شامل تنظیمات پیش فرض پارامترهایی است که در ارسال سفارش کاربرد دارند:
 ( :Use Symbolنماد اسـتفاده شـده)؛ این گزینه اجازه میدهد تا یک نماد خاص در پنجره «باز
کردن موقعیت» تعریف شده باشد .پارامتر «خودکار» به این معنی است که نماد نمودار فعال در
این فیلد به صورت خودکار تنظیم میشود .معموالً آخرین نمادی که معامله شده به صورت پیش
فرض در این قسمت قرار میگیرد .اگر پارامتر پیش فرض انتخاب شده باشد ،نماد مشخصی را
میتوان انتخاب نمود که به صورت خودکار در فیلد فعال شده نمایش داده شود.
 ( :Use Volumeحجـم اسـتفاده شـده)؛ ایـن گزینه این امـکان را میدهد تا بتـوان حجم معینی
برای قرار گیری در پنجره گشایش موقعیت تعریف شود .همچنین میتوان در سربرگ معامالت
) )Tradingاز پنجره «دیدهبان بازار» آن را تعریف نمود .آخرین پارامتر استفاده شده به این معنی
مفیدتریـدر 5
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اسـت که حجم آخرین معامله انجام شـده در این قسـمت به صورت پیش فرض قرار میگیرد.
پارامتر پیش فرض اجازه میدهد تا در هر بار معامله بتوان حجم مشخصی را به صورت خودکار
مشخص نمود.
( :Use Deviationانحراف اسـتفاده شـده)؛ زمانی که یک سـفارش در حال شکل گیری است ،
نماد قیمتی میتواند تغییر کند .بنابراین قیمت یک سـفارش آماده شـده ،از قیمت بازار متفاوت
خواهد بود موقعیت باز نخواهد شـد .گزینه انحراف اسـتفاده شـده کمک میکند تا این مشـکل
بوجود نیاید .زمانی که پارامتر «پیشفرض» انتخاب شده باشد  ،در قسمت راست این فیلد شما
میتوانید بیشترین میزان انحراف قیمتی قابل قبول را از ارزش مشخص شده در این سفارش تنظیم
نمایید .اگر قیمتها یکسـان نباشـند  ،برنامه سـفارش را اصالح نموده و موقعیـت جدید را باز
میکند .اگر گزینه آخرین انحراف اسـتفاده شده انتخاب شود ،ارزش انحراف موقعیت باز شده
قبلی به صورت خودکار در پنجره باز کردن سفارش تنظیم میشود.
 :Use Stopsبا اسـتفاده از این امکان میتوانید شـیوه تنظیم قیمت نقاط توقفی (برداشت سود و
توقف ضرر) را هنگام ارسال سفارش ( )Placingیا ویرایش موقعیت ()Modifying Positions
تغییر دهید .اگر گزینه « »In pointsانتخاب شـود ،سـطوح توقفی در فاصله وارد شـده با قیمت
سـفارش قرار میگیرد .اگر گزینه « »In pricesانتخاب شـود ،الزم اسـت تا این قیمتها را وارد
کنید.
( :One Click Tradingانجـام معاملـه با یک کلیک)؛ ایـن گزینه اجازه انجام معامله با یک کلید
روی سربرگ معامله ( )Tradingپنجره دیدهبان بازار ( )Market Watchرا میدهد .اگر این گزینه
انتخاب شـده باشـد ،دسـتور خرید ( )Buyیا فروش ( )Sellروی این سـربرگ ،منجر به سفارش
مستقیم به سامانه معامالت خواهد شد .اگر این گزینه غیرفعال باشد ،این دستورات موجب باز
شدن پنجره ایجاد سفارش ( )Creating an orderمیشود.
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 5ـ . 5مشاوران خبره

تنظیمـات کار بـا مشـاوران خبـره در ایـن سـربرگ گروهبندی شـدهاند .مشـاوران خبره در سـامانه،
برنامههایی هستند که در زبان«امکیوال ) MetaQuotes Language( »5نوشته شده و اجازه تحلیل و
معامله به صورت خودکار را میدهند .توصیف چگونگی ایجاد و استفاده از مشاوران خبره در بخش
برنامهنویسی استراتژی معامالتی ( )Developing Trading Strategiesقراردارد.

این بخش شامل توضیح تنظیمات معمول برای تمام مشاوران خبره میباشد:
 ( :Allow Auto Tradingاجـازه معاملـه خـودکار)؛ ایـن گزینه اجازه میدهد تـا عملیات اجرای
معامله توسط مشاوران خبره ( )Expert Advisorsو اسکریپتها ( )Scriptsفعال و یا غیر فعال
شـود .اگر غیر فعال باشـد  ،اسـکریپتها و مشـاوران خبـره کار خواهند نمود ولـی اجازه انجام
معامله را نخواهند داشت .این محدودیت میتواند برای تست ظرفیت تحلیلی یک مشاوره خبره
به صورت لحظهای ،بسـیار کاربردی باشـد( .البته نباید این موضوع را با تست مشاوران خبره در
مورد دادههای تاریخی اشتباه گرفت).
 ( :Disable Auto Trading when the account has been changedغیرفعالسـازی معاملـه
مفیدتریـدر 5

معامالت در کـالس جهانـی

فصـل پنجـم — تنظیمـات سامانـه مشتـری







155

خودکار ،زمانی که حساب تغییر نموده است) :این گزینه نشان دهنده مکانیزم پیشگیرانهای است
که اسـکریپتها و مشـاوران خبره را زمانی که حسـاب تغییـر کند  ،غیر فعال خواهـد کرد .مث ً
ال
هنگامیکه شخصی  Demo Accountخود را به حساب واقعی  Real Accountتغییر دهد ،این
مکانیزم به کار میافتد.
( :Disable Auto Trading When The Profile Has Been Changedغیرفعالسـازی معاملـه
خـودکار ،زمانـی که پروفایل فرد تغییر کنـد)؛ اطالعات زیادی درباره تنظیمـات نمودارها و غیره
در بخش پروفایل قابل دسترسی میباشد .پروفایلها همچنین حاوی اطالعاتی هستند که نشان
میدهد که چه مشـاور خبره ای به سیسـتم اضافه شده است .زمانی که تیک جدید از بازار آمد،
مشـاوران خبرهای ( )Expert Advisorsکه مرتبط با پروفایل هسـتند ،شـروع بـه کار میکنند .به
وسیله این گزینه میتوان هنگامی که پروفایل تغییر نموده است مانع از معامله مشاور خبره شد.
:Disable Auto Trading When The Charts Symbol Or Period Has Been Changed
(غیرفعالسـازی معامله خودکار ،زمانی که نماد نمودارها و یا دوره زمانی آن تغییر کرده اسـت)؛
اگر این گزینه فعال باشد پس از تغییر دوره زمانی یا نماد یک نمودار ،مشاور خبره از انجام معامله
منع میشود.
( :Allow DLL Importsاجازه وارد کردن DLLها)؛ برای افزایش عملکرد  ،برنامههای «امکیوال»5
) )MQL5 programsمیتوانـد از Libraryهـای  DLLاسـتفاده کند .این گزینـه اجازه میدهد تا
بتوان به طور پیش فرض «اجازه افزودن  » DLLزمانی که برنامه اجرا میشـود را تنظیم کرد .توصیه
میشود که این امکان هنگام کار با یک «مشاور خبره ناشناس» غیرفعال شود.
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6ـ  .5نامههـا

در این سربرگ تنظیمات نامهو پیغامها را وارد میکنید .این تنظیمات برای ارسال پیغام توسط مشاور
خبره ( )Expert Advisorو یا توسط یک هشدار ( )alertفعال شده ،استفاده میشود.

پارامترهای ذیل باید در این سربرگ تنظیم گردند:
 ( :Enableفعالسـازی)؛ فعال/غیر فعال سـازی استفاده از میل باکس میباشد .اگر این گزینه
غیرفعال باشد ،تمامیتنظیمات دیگر عمل نخواهند کرد.
  :SMTP serverآدرس مورد اسـتفاده  SMTP Serverو پورت آن .این سـرور برای ارسـال ایمیل
استفاده میشود .آدرس را باید به فرمت زیر وارد کنید .به عنوان مثال«smtp@mail.com:25« :
  :SMTP Loginاطالعات برای تعیین هویت و دسترسی در سرور .به عنوان مثال:
Your_name@mail.com
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 :SMTP Passwordکلمه عبوری که برای ورود به سیستم ارسال ایمیل مورد نیاز است.
 :Fromآدرس ایمیلی اسـت که از آن پیام فرسـتاده میشـود  ،که در این فیلد بایستی نام و آدرس
ایمیل بر روی سرور  SMTPارائه شود .به عنوان مثال:
معامالت در کـالس جهانـی
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Your_name, Your_name@mail. com


 :Toآدرس ایمیلی است که پیغام به آن فرستاده میشود .در اینجا نیز نام و آدرس میبایست نوشته
شود ،اما نام ممکن است حذف شود .به عنوان مثال:
)Example: any_name, your_mail.ir, (any_name, your_email. com

توجه کنید که فقط یک ایمیل برای هر دو فیلد «ارسـالی از» ( )Fromو «ارسـالی به» ( )Toمیتوان
وارد کرد ،تعداد ایمیل بیشتر چه با ویرگول و چه بدون آن ،قابل قبول نیست.
یک پیغام «تسـت» ( )Testبرای راه اندازی ایمیل ارسـال میشـود ،اگر تست موفقیت آمیز بود  ،باید
دکمه « »OKرا برای تأیید تنظیمات کلیک کنید ،اگر موفقیت آمیز نبود باید کل تنظیمات دوباره چک
شده و سامانه را دوباره راه اندازی نموده و پیغام تست را مجدد ًا فعال کنید.
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7ـ Publisher .5

سـامانه این اجازه را میدهد که به صورت خودکار گزارشهایی درباره وضعیت حسـاب و تاریخچه
آن ،در اینترنت منتشـر شـود .برای این منظور بایسـتی پارامترهای ارتباطی سیستم را در پروتکل FTP
تنظیم نمائید.

پارامترهای ذیل در این پنجره موجود میباشند:
  :Enableفعال/غیرفعالسازی انتشار گزارشها .اگر این فیلد انتخاب نشده باشد ،دیگر فیلدها
غیرقابل دسترس هستند.
 ( :Accountحسـاب)؛ شـماره حسـاب کاربری که گزارش باید برای آن چاپ شود .برای انتشار
گزارشات ،ارتباط باید از طریق این حساب شکل گیرد.
  :Refresh everyدوره ارسال گزارشات به وبسرور به دقیقه
  :FTP–Serverآدرس  Ftpسـروری اسـت کـه گـزارش بـه آن ارسـال میشـود .به عنـوان مثال:
ftp . company . com
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 :FTP Pathآدرس یک  Directoryبر روی سرور  FTPبرای ذخیره گزارشات .این نکته مهم است
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که آدرس از  Root directoryمشخص گردد .به عنوان مثال/Inetpub/statements :













 :FTP Log inورود به سیستم در سرور FTP

 :FTP Passwordکلمه عبور برای ورود به سرور FTP

 :Passive modeقابلیت تغییر بین حالت  Activeو  .Passiveدر حالت  ،Activeسامانه مشتری
ارتباط با سـرور  FTPرا میپذیرد ،در حالت  Passiveکام ً
ال برعکس اسـت و سـرور ارتباط را از
سامانه میپذیرد.
 :Testاین گزینه برای ارسال گزارشات از حساب فعال با پارامترهای مشخص شده برای بررسی
صحـت آن اسـت .نتیجه تسـت در پنجـرهای دیگر نمایـش داده میشـود .اگر ارسـال گزارش
موفقیتآمیز باشد ،تنظیمات باید توسط کلیک بر دکمه « »OKتأیید گردند.
گزارشـات فقط برای حسابهای فعال ایجاد میشوند .اگر شماره حساب کاربری که در این
سربرگ مشخص شده نتواند به سیستم متصل گردد ،گزارش انتشار نمییابد.
در حالـت  ، activeیک پورت آزاد در سـامانه مشـتری تخصیص داده میشـود که سـرور از
طریق آن وصل میشود .سرور  FTPبه پورت مشتری متصل شده و با استفاده از شماره از قبل
داده شـده و پورت  20پروتکل  ،tcpاقدام به ارسـال دادهها میکند .در حالت  Passiveسرور
به مشـتری درباره پورت  tcpاطالع داده و میگوید که از طریق کدام پورت مشـتری میتواند
متصل شده و تنظیمات مربوط به انتقال دادهها را انجام دهد.
قالبهای گزارشات در پوشه  /Templatesسامانه مشتری قرار دارد.
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 8ـ  .5رویدادهـا

سـیگنالهای رویدادهای سیسـتم (مانند برقراری ارتباط  ،قطع ارتباط  ،هشـدار ایمیل و )...در این
قسـمت تنظیم میگردند .این ابزار بسـیار راحتی اسـت که درباره تغییرات در وضعیت سامانه اطالع
رسانی میکند .برای این مطلب حتم ًا باید تیک Enableخورده باشد.

تمامیهشدارها در اینجا به صورت جدولی حاوی نامها ،فایلهای  waveپیش فرض که رویدادهای
مختلف به صدا در میآیند ،وجود دارد .نام این رویدادها به شرح زیر است:
  :Connectسیگنال ارتباط موفق با سرور
  :Disconnectسیگنال قطع ارتباط از سرور
  :Email Notifyسیگنال دریافت نامه جدید
  :Timeoutسیگنال خروج از یک دوره زمانی مشخص
  :Okسیگنال انجام معامله موفق
  :Newsسیگنال دریافت اخبار و پیغامهای جدید
  :Expert Advisorسیگنال عملیات معامله توسط یک مشاور خبره ()Expert Advisor
مفیدتریـدر 5
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 :Alertسیگنال اجرای تابع  Alertتوسط مشاور خبره
 :Requoteسیگنال وقوع حالت Requote
 :Trailing Stopسیگنال تغییر سطح توقف ضرر متحرک

اگر نیاز به غیر فعال سازی یکی از سیگنالها باشد ،مهم است که روی آیکون آن ( ) یا بر روی اسم
آن دبل کلیک نمایید .بعد از آن آیکون به این شکل ( ) تغییر خواهد کرد .برای فعال سازی مجدد،
همین کار را انجام دهید.

برای تغییر فایلی که در فعال سازی سیگنالها پخش میشود  ،بر روی اسم آن دبل کلیک نموده
و یا آنرا انتخاب کرده و بر روی آن  Enterکنید .بعد از کلیک ،گزینه « »Choose otherرا در لیسـت
ظاهر شده انتخاب نموده و فایل مورد نظر را انتخاب کنید.

بـه صـورت پیشفرض فایلی با پسـوند  wavانتخاب شـده اسـت .در لحظهای که رویـداد اتفاق
میافتـد ،فایـل پخش میگردد .اگر فایل دیگری انتخاب شـود ،آن فایل توسـط برنامه مربوطه باز
شده و پخش میگردد.

World Class Trading

MofidTrader 5

162

راهنمـای مفیدتریـدر “MofidTrader 5” 5

9ـ  . 5انجمن MQL5

این سـربرگ برای تنظیمات حساب مشتری در انجمن  (MQL5. community) MQL5طراحی شده
اسـت .این حسـاب برای خرید کدها از قسـمت افزونهها کاربرد دارد .اگر اطالعات حسـاب شـما
مشخص نباشد ،زمانی که شما بخواهید برنامه ای را دانلود و یا خریداری کنید ،باید به صورت دستی
آنرا مشخص کنید.

این سربرگ شامل فیلدهای زیر است:
  :Loginاطالعات حساب کاربری شما برای ورود به انجمن
  :Passwordکلمه عبور شما در انجمن
کلمه عبور به صورت رمزگذاری شده درهارددیسک شما ذخیره میشود.

مفیدتریـدر 5
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فصـل ششـم

نمودارها

نمـودار ،تغییـرات قیمت یک نماد را در طول زمان گذشـته به تصویر میکشـد .در سـامانه مشـتری
«مفیدتریدر »5میتوانید:
 ظاهر و نحوه نمایش اطالعات آنها را تنظیم ( )Setupکنید.
 آنها را ذخیره و چاپ کنید.
 ابزارهای رسم متعدد و اندیکاتورهای متنوعی راروی آن رسم کرده یا حذف کنید.
 نمودارهای پاک شده ( )Deleted chartsرا بازیابی کنید.
 از قالب برای نمودار خود استفاده کنید.
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1ـ .6باز کردن نمودار

ذیـل منوی فایل ( )Fileدسـتور نمودار جدیـد ( )New Chartرا انتخاب کنید .یا کلید « » را از نوار
ابزار اسـتاندارد ( )Standardانتخاب کنید .با اجرای هر کدام از این دو دسـتور ،فهرسـت نمادهای
جاری نمایش داده میشود .یک نماد را از فهرست انتخاب کنید تا نمودار آنرا مشاهده کنید.
نمودارهای جدید همچنین میتوانند از پنجره دیدهبان بازار ( )Market Watchباز شوند .برای

این کار نام نماد را داخل محیط رسم چارت کلیک-درگ کنید یا روی نماد راست کلیک کرده و گزینه
« » Chart Windowرا انتخـاب کنیـد .اگـر نماد را داخـل یک نمودار باز بکشـید (یا به اصطالح
کلیک-درگ کنید) ،نماد به جای نمودار قبلی رسم میشود و نمودار قبلی پاک میشود.در این حالت
تمامی تنظیمات نمودار قبلی برای این نماد نیز جاری میشود .اگر هنگام کشیدن نماد ،کلید کنترل را
نگه دارید ،نمودار جدید در پنجره مجزایی باز میشود .در این حالت (و برای تمام نمودارهای تازه باز
شده) قالب پیشفرض (فایل  )DEFAULT.TPLبرای نمودار به کار میرود .این قالب حذف نمیشود
اما میتواند تغییر کند.

سـری زمانی دادهها برای رسم یک نمودار ،روی هارد دیسک رایانه شما ذخیره میشود .هنگام
بازکـردن نمـودار ،دادهها از هارددیسـک دریافت شـده و دادههایی که وجود ندارد از سـرور دریافت
میشـود .اگر هیچ دادهای از قبل برای رسـم نمودار وجود نداشـته باشـد ،دادههای آخرین  512میله
چارت از سـرور دریافت میشـود .برای دریافـت دادههای قبلی (قبلتر از ایـن  512میله) باید زمان
نمودار را به عقبتر منتقل کنید .بعد از اینکه نمودار رسـم شـد ،دادههای مربوط به تغییر قیمتهای
جـاری دریافت میشـود .این اطالعات نیز ذخیره شـده و بـرای باز کردن بعدی نمودار نیز اسـتفاده
میشود.
پارامتـر «حداکثـر میلههـا» در نمـودار ( ،)Max. bars in chartدر تنظیمـات «مفیدتریـدر»5
) )Terminal settingsتعریف میشـود .این پارامتر کنترل طول سـری زمانی که باید روی نمودار
درج شود را امکان پذیر میکند.
مفیدتریـدر 5
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ظاهـر نمـودار و ویژگیهــای آن میتوانـد بـه طـور جداگانـه تنظیــم شــود .بـرای ایـن کار
دسـتـور« » Propertiesرا از منـوی نمودارهـا ( )Chartsاجـرا کنیـد یـا کلیـد  F8را فشـار دهیـد.
پنجره ویژگیهای نمودار که حاوی سـه سـربرگ اسـت نمایش داده میشـود .سـربرگهای عمومی
) ،)Commonنمایش ( )Showو رنگها ( .)Colorsقسمت تنظیمات این پنجره میتواند با استفاده
از منوی «نمودارها» ( ،)Chartsنوار ابزار استاندارد ( )Standardیا کلیدهای میانبر ( )Hot keysنیز
فراخوانی شود.

سربرگ عمومی )(Common
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در این سربرگ ویژگیهای عمومییک نمودار میتواند تنظیم شود:
  :Barنمایش نمودار به صورت میلهای
  :Candlesticksنمایش نمودار به صورت شمعی
  :Lineنمایش نمودار به صورت خطی
  :Chart on foregroundنمایش نمودار در جلو تمامیابزارهای تحلیلی (.)Analytical objects
  :Chart shiftانتقـال نمـودار از مـرز سـمت راسـت پنجـره به نشـانگر انتقال (نشـانگر ،مثلث
خاکستری رنگی است که بعد از فعالسازی این امکان در قسمت باالی سمت راست مشاهده
خواهید کرد).
  :Chart auto scrollفعـال یـا غیرفعالسـازی انتقـال نمـودار به صـورت خودکار .بعـد از اینکه
میلههای جدید رسم میشود .اگر این امکان فعال باشد میلههای جدید نمایش داده میشود.
  :Scaleتغییـر مقیاس نمودار ،با کلیک و درگ مـاوس روی نمودار قیمت نیز میتوانید مقیاس را
تغییر دهید.
  :Scale fix one to oneثابـت کـردن مقیـاس نمودار به صورت «یک به یک»( .سـایز یک  Pipیا
یک ریال ،روی محور عمودی مساوی فاصله دو میله زمانی نمودار خواهد شد ).در این حالت
امکان مقیاس خودکار فعال میشود و اسکرول نیز در سمت راست پنجره ظاهر خواهد شد که
به شما این امکان را میدهد که نمودار را به صورت عمودی انتقال دهید.
  :Scale fixثابـت کـردن مقیاس فعلی نمـودار .بعد از فعال کردن این امـکان ،فیلدهای حداکثر
ثابت شده ( )Fixed maximumو حداقل ثابت شده ( )Fixed minimumنیز فعال میشوند.
  :Scale points per barثابت کردن مقیاس نمودار برحسب نسبت نقاط روی نمودار عمودی به
یک میله .در این حالت نقاط هر نمودار برای تعیین تعداد میلهها فعال میشود.

مفیدتریـدر 5
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این سربرگ حاوی کنترلهایی برای اطالعات مختلف برای نمایش روی یک نمودار است.
  :Show OHLSنمایـش  OHLSنمایش/عـدم نمایـش خط ( OHLSقیمت باز شـدن ،بیشـترین،
کمترین و بسـته شدن) .با فعالسـازی این امکان ،خط اضافهای در قسمت باالی سمت چپ
پنجره نمایش داد خواهد شـد .به غیر از نام نماد و تناوب زمانی نمودار ،آخرین قیمتهای میله
در این قسمت فهرست میشود .این امکان برای نمایش دادههای اندیکاتورها نیز صادق است.
  :Show Bid price lineنمایش/عدم نمایش آخرین سطوح قیمتی خرید (تقاضا) .با فعالسازی
این امکان خط افقی آخرین قیمتهای خرید نشان داده میشود.
  :Show Ask price lineنمایش/عـدم نمایـش آخریـن سـطوح قیمتـی فـروش (عرضـه) .بـا
فعالسـازی ایـن امکان خـط افقی آخرین قیمتهـای فروش نشـان داده میشـود .الزم به ذکر
اسـت که تمامینمودارها براساس قیمتهای خرید ( )bidرسم میشوند با این حال برای اتخاد
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موقعیت معامالتی ،قیمتهای فروش ( )askمد نظر هستند که هیچگاه نشان داده نمیشوند .با
فعالسازی این امکان میتوانید این قیمتها را ببینید.
 :Show last price lineنمایش/عدم نمایش آخرین قیمت معامله
 :Show period separatorsنمایش/عـدم نمایـش جداکننـده دوره زمانـی .نمایـش خطهـای
عمـودی بـرای نشـان دادن دورههـای زمانی بزرگتـر .برای مثال ،خطـوط جداکننـده روزانه برای
نمودارهای یک دقیقه تا یکسـاعته ،و خطوط جداکننده هفتگی برای نمودارهای چهارسـاعته و
خطوط جداکننده ماهانه برای نمودار یک روزه رسم میشود.
 :Show gridنمایش/عدم نمایش گرید.
 :Show tick volumesنمایش/عدم نمایش تعداد معامالت در قسمت زیرین نمودار.
 :Show real volumesنمایش/عدم نمایش حجم معامالت برای سهام
 :Show object descriptionsتوضیحات ابزار رسم
 :Show trade levelsنمایش/عدم نمایش سـطوح قیمت سـفارشها بـرای موقعیتهای باز و
سفارشهای شرطی و همچنین نقاط توقف ضرر و برداشت سود.

معامالت در کـالس جهانـی
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ابزار رسـم ((Colors
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 :Schemeانتخاب طرح از قبل تعریف شـده .چهار طرح به طور پیش فرض در سیسـتم تعریف
شـدهاند :زرد روی سـیاه ( ،)Yellow on Blackسبز روی سیاه ( )Green on Blackو سیاه روی
سفید ( .)Black on Whiteطرح رنگ انتخابی شما نیز میتواند با استفاده از قالبها ذخیره شود.
 :Backgroundرنگ پس زمینه
 :Foregroundرنگ روی زمینه ،رنگ محورها و رنگ قیمتهای OHLC
 :Gridرنگ گرید
 :Bull candleرنگ بدنه شمعهای صعودی
 :Bear candleرنگ بدنه شمعهای نزولی
 :Line chartرنگ نمودار خطی
 :Volumesرنگ حجمها و سطوح قیمتی موقعیتهای باز
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 :Bid price lineرنگ خط قیمت خرید (تقاضا)
 :Ask price lineرنگ خط قیمت فروش (عرضه)
 :Last price lineخط آخرین قیمت معامله انجام شده
 :Stop levelsرنگ خط قیمت سطوح توقفی (برداشت سود و توقف ضرر)

معامالت در کـالس جهانـی

3ـ .6مدیریت نمودار
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نمودارها برای تحلیل تغییرات قیمت بازار و برای تحلیل تکنیکال ،رسم اندیکاتورها ( )indicatorsو
ابزار رسم ( )objectsکاربرد دارند ،مدیریت نمودارها به بخشهای مختلفی تقسیم میشوند:

مدیریت دستورات منوی کلیک راست و منوی نمودار

دسـتورات در ایـن دو منـو تقریبـا مشـابه اسـت( .بـه غیـر از گزینـه «ذخیـره در فرمـت تصویـر
) »)Save As Pictureو «حذف پنجره اندیکاتور ( »)Delete Indicator Windowکه فقط در منوی
کلیک راست وجود دارند ).که در ذیل توضیح داده خواهند شد:
دستـورات
Trading

توضیحـات

بـاز کردن منوی ارسـال سـفارش برای نمـاد جاری :به همـراه تنظیم سـطوح توقفی (stop
 )levelsو سفارشهای شرطی ()pending orders

Depth Of Market

باز کردن پنجره عمق بازار برای نماد نمودار جاری

Indicators List

بازکـردن پنجـره فهرسـت اندیکاتورها بـرای مدیریـت اندیکاتورهایی که روی نمودار رسـم
شدهاند یا باید رسم شوند.

Objects

باز کردن زیرمنوی مدیریت ابزار رسم

Objects List

فهرسـت ابزارهای رسـم ،باز کردن پنجره فهرست ابزار رسم برای مدیریت اشکال رسم شده
روی نمودار

Delete Last

پاک کردن آخرین شکل رسم شده روی نمودار

Delete All Selected

پاک کردن تمام اشکال انتخاب شده روی نمودار

Delete All Arrows

پاک کردم تمامیابزارهای رسمیکه در گروه عالئمها ( )Arrowsقرار دارند

Delete All

پاک کردن تمامیابزار رسم شده روی نمودار

Unselect All

رفع انتخاب از تمامیابزارهای رسم

Unselect

رفع انتخاب از روی ابزار رسم
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دستـورات

توضیحـات

Undo Delete

خنثی کردن آخرین حذف و بازگشت به حالت قبلی ()undo

Experts List

باز کردن پنجره «فهرسـت مشاوران» برای مدیریت مشـاوران خبرهای ( )EAکه روی نمودار
به کار برده شدهاند.

Bar Chart

نشان دادن نمودار به صورت میلهای

Candlesticks

نشان دادن نمودار به صورت شمعی

Line Chart

نشان دادن نمودار به صورت خطی

Periodicity

تناوب زمانی؛ تنظیم تناوب زمانی نمودار با استفاده از زیرمنوی باز شده

Templates

مدیریت قالب نمودار

Refresh

بهروز رسانی نمودار

Grid

نمایش خطوط شبکه ای پشت نمودار (یا گرید)

Auto Scroll

فعال یا غیرفعالسازی اسکرول خودکار

Chart Shift

فعال یا غیرفعالسازی انتقال نمودار

Volumes

نشان دادن /عدم نمایش حجم معامالت برای نماد سهام

Tick Volumes

نشان دادن/عدم نمایش حجم سفارشهای عرضه و تقاضا (برای بازار سهام طراحی نشده
است).

Zoom In

بزرگنمایی

Zoom Out

کوچکنمایی

Delete Indicators
Window

پاک کردن زیر-پنجره یک اندیکاتور ،این دستور تنها وقتی در منوی کلیک راست وجود دارد
که اندیکاتور باز است.

Step by Step

انتقال نمودار به اندازه یک میله هنگام اسکرول

Save As Picture

ذخیره در فرمت تصویر در فرمتهای *.gif ،*.bmpو *.psd

مدیریت نمودار با نشانگر ماوس


مفیدتریـدر 5

برای اسـکرول نمودار به سـمت راسـت یا چپ ،روی یک نقطه نمودار کلیک چـپ کرده ،آن را
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نگهدارید و ماوس را به سمت چپ یا راست منتقل کنید.
بـرای تغییـر مقیاس عمودی ،روی یک نقطـه محور عمودی کلیک چپ کنیـد ،آنرا نگهدارید و
ماوس را به باال یا پایین انتقال دهید .برای بازگشت به حالت اولیه روی محور عمودی دبل کلیک
کنید.
برای تغییر مقیاس افقی ،مشابه باال عمل کنید.
برای فراخوانی منوی راسـت کلیک روی نقطه دلخواه خود در نمودار قرار گرفته و راسـت کلیک
کنید.
برای فراخوانی پنجره تنظیمات هر اندیکاتور یا ابزار رسم ،روی آن دبل کلیک کنید.
برای فراخوانی منوی کلیک راست هر ابزار رسم یا اندیکاتور ،روی آن راست کلیک کنید.
برای انتخاب هر ابزار رسم روی آن دبل کلیک کنید.
برای جابجایی هر ابزار رسم ،آنرا انتخاب کرده و با کلیک و درگ ( )Click & Dragشکل را انتقال
دهید.
برای رسم خطوط موازی ،خطی که قب ً
ال رسم کردهاید را انتخاب کنید ،کلید کنترل را نگهدارید و با
کلیک چپ روی آن کلیک-درگ کنید ،خط جدیدی موازی با خط قبلی قابل رسم است ،موس
را به جای مورد نظر انتقال داده و کلیک چپ را رها کنید تا خط جدید رسم شود.
برای فعال سازی حالت  Crosshairروی نمودار کلیک وسط کنید.

مدیریت نمودار با استفاده از صفحه کلید ((Keyboard









 :Homeانتقال نمودار تا اولین میله رسم شده
 :Endانتقال نمودار تا آخرین میله رسم شده
 :Page Upانتقال نمودار به اندازه یک صفحه به سمت جلو
 :Page Downانتقال نمودار به اندازه یک صفحه به سمت عقب
 :Ctrl+Iفراخوانی پنجره فهرست اندیکاتورها
 :Ctrl+Bفراخوانی پنجره فهرست ابزار رسم
 :Alt+1نشان دادن نمودار به صورت میلهای
 :Alt+2نشان دادن نمودار به صورت شمعی
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 :Alt+3نشان دادن نمودار به صورت خطی
 :Ctrl+Gنمایش/عدمنمایش گرید
« :» +بزرگنمایی
« :»-کوچکنمایی
 :F12انتقال نمودار به اندازه یک میله هنگام اسکرول
 :F8فراخوانی پنجره ویژگیهای نمودار
 :Backspaceحذف آخرین ابزار رسم افزوده شده
 :Deleteحذف ابزار رسم انتخاب شده
 :Ctrl+Zلغو آخرین حذف ()Undo

معامالت در کـالس جهانـی

4ـ .6چاپ نمودار

فصـل ششـم — نمودارهـا
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نمودار میتواند در حالت سـیاه و سـفید یا رنگی چاپ شود .برای چاپ رنگی ،در قسمت تنظیمات
سامانه مشتری ( )Optionsباید گزینه «چاپ رنگی» ( )Color printفعال باشد.
برای تنظیم چاپگر ،گزینه « »Print Setupرا از منوی فایل ( )Fileانتخاب کنید .برای اطمینان

از اینکه تمامی اجزای مدنظر شما در چاپ هستند ،دستور پیشنمایش چاپ () Print Preview
را از همان منو انتخاب کنید .چاپ با دستور  Printدر این منو یا با کلیدهای میانبر « »Ctrl+Pانجام
میشود.
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5ـ .6حذف و بازیابی نمودار

برای حذف نمودار ،از منوی  ،Fileگزینه  closeرانتخاب کنید یا کلیدهای میانبر  Ctrl+F4را فشـار
دهید.
اگـر گزینـه «ذخیره کردن نمودارهـای ذخیـره شـده» ( )Save deleted charts to reopenدر

صفحه تنظیمات ( )Optionsفعال باشد ،نمودارها قابلیت بازیابی را خواهند داشت و اضافه بر این
قالبهای این نمودار نیز قابلیت ذخیره شدن و استفاده در آینده را دارند.

برای بازیابی نمودار حذف شده ،از منوی فایل گزینه «بازکردن حذف شده» ()Open Deleted

را انتخاب کنید و نمادی را از لیست کلیک کنید.

به طور کلی تا  100نمودار حذف شده در این نرمافزار قابلیت بازیابی دارند.

مفیدتریـدر 5
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 .6_6_1قالبهـا

قالب ( )Templateمجموعه ای از پارامترهای پنجره نمودار است که میتواند برای دیگر نمودارها نیز
اعمال شود .در یک قالب ،این اجزا میتوانند ذخیره شوند:
 نوع و رنگ نمودار
 طرح رنگها
 مقیاس نمودار
 وضعیت نمایش قیمتهای OHLC
 مشاوران خبره ( )EAبه کارگرفته شده و پارامترهای آنها
 اندیکاتورهای تکنیکال و سفارشی و تنظیمات آنها
 ابزار رسم
 جداکننده دوره زمانی

وقتی یک قالب برای یک نمودار اعمال میشـود ،تنظیمات ذخیره شـده در قالب برای آن نماد نیز در
نظـر گرفته میشـود .برای مثال میتوانید قالبی را ایجاد کنیـد و در آن اندیکاتورهای  MACD ،RSIو
 Moving Averageرا رسم کنید و آنگاه از این  Moving Averageبرای نمودارهای دیگر نیز استفاده
کنید.
دارد:




چند قالب از پیش تعریف شـده روی «مفیدتریدر »5در مسیر « »/Profiles/Templatesوجود

 :default.tplبه طور پیش فرض برای تمامینمودارها اعمال میشود.
 :tester.tplبرای مشاهده نمودار وقتی نتایج آزمونگر نشان داده میشود.
 :debug.tplبـرای مشـاهده نمـودار وقتـی که مشـغول رفع اشـکال برنامـه امکیـوال 5از برنامه
 MetaEditorباشید ،برای ایجاد یک قالب  ،نمودار را در فرمت دلخواه خود قرار دهید و آنرا با نام
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مورد نظر خود ذخیره کنید.

انجام تغییرات با قالبها ((Template

دسـتور قالب را از منوی نمودارها ( )Chartsاجرا کنید یا از منوی راسـت کلیک روی نمودار ،دستور
 Templateرا انتخاب کنید یا کلید را از نوار ابزار اسـتاندار ( )Standardکلیک کنید .دسـتورات
زیر در دسترس خواهند بود:

منوی Template

اجــزا

ایجاد :برای ایجاد یک قالب جدید ،گزینه « » Save templateباید اجرا شود .لذا تنظیمات
چارت جاری در قالب جدید ذخیره میشود.
اعمـال کردن :برای اعمال یک قالـب روی یک نمودار ،دسـتور « »Load template...را اجرا
کنید و از پنجره باز شده فایل مورد نظر را انتخاب کنید.
ویرایـش :بـرای ویرایش یک قالب نیز گزینه « »Save templateرا کلیک کنید اما در پنجره باز
شده آن را روی فایل قالب جاری  overwriteکنید.
حذف :دستور « »Remove templateاز منوی نمودارها ( )Chartsیا از منوی راست کلیک
نمودار را اجرا کنید.

 .6_6_2پروفایل ((Profiles

پروفایلها ،چیدمان حالتهای نمایش و تنظیمات کار با گروهی از نمودارها هستند .در یک پروفایل
این اجزا ذخیره میشوند:
 نمودارهایی که باز هستند
 موقعیت و اندازه این نمودارها
 قالبهایی که روی هر نمودار اعمال شده است

هنگامیکـه یـک پروفایل باز میشـود ،هر نمودار با تنظیمات خودش دقیقـ ًا در همان مکانی که قب ً
ال
در آنجـا قرار گرفته بود باز میشـود .تمامیتغییرات در پنجرههای نمودارهـای باز ،در پروفایل ذخیره
میشود.

فهرست تمامینمودارهای پروفایل جاری در منوی پنجرهها ( )Windowنمایش داده میشود.

بعـد از نصـب نرمافـزار پروفایل  DEFAULTایجاد میشـود و همـه کاربران از آن به طـور پیش فرض
مفیدتریـدر 5
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استفاده میکنند .نام پروفایل جاری در نوار وضعیت ( )Status barذیل پنجره نرمافزار درج میشود.

مدیریت پروفایلها

برای مدیریت پروفایل ،دستور  Profilesرا از منوی فایل ( )Fileاجرا کنید ،یا روی دکمه از نوار ابزار
اسـتاندارد ( )Standardکلیک کنید یا روی نام پروفایل در نوار وضعیت ( )status barکلیک کنید.
دستورات ذیل قابل اجرا خواهند بود:
دستورات منوی Profiles
منوی Template

اجــزا

 :Nextاستفاده از پروفایل بعدی ذخیره شده در سیستم( .یا کلید میانبر )Ctrl+F5
 :Previousاستفاده از پروفایل قبلی ذخیره شده در سیستم( .یا کلید میانبر )Shift+F5
 Save Asذخیره پروفایل جاری با نام دیگر
 Removeحذف پروفایل جاری
قیمت زیرین این منو حاوی فهرسـت پروفایلهای موجود در سیسـتم اسـت .برای به کار بردن
آنان روی آنها کلیک کنید.
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ابـزار تحلیـل

اندیکاتورهای تکنیکال ( )Technical indicatorsو ابزار رسـم ( )objectsبرای تحلیل تکنیکال در
سـامانه مشـتری «مفیدتریدر »5قرار داده شـدهاند .آنها به طور مسـتقیم به نمودار ضمیمه میشـوند
و بـرای پیشبینی تغییـرات قیمت به ما کمک میکنند .اندیکاتورها به صـورت خودکار روی نمودار
محاسـبه و رسـم میشوند در حالی که ابزار رسم را باید به صورت دستی رسم کنید .لذا رسم دقیق و
صحیح آنها هنگام کار با ابزار رسم ،مهم است .از سوی دیگر ،پارامترهای اندیکاتورها نیز میتوانند
به صورت دستی تنظیم شوند .اندیکاتورهای تکنیکال میتوانند تنظیمات مختلفی را برای نمادها یا
دورههای زمانی مختلف داشته باشند.

اسـتفاده از اندیکاتور تکنیکال و دیگر ابزار رسـم ،به شـما در انتخاب موقعیت مناسب و قرار
دادن سفارش شرطی مناسب ،کمک خواهند کرد .عالوه بر این برای انجام معامالت سیستماتیک و
کاهش تأثیر احساسـات انسـانی ،در انتخاب استراتژی ،مفید خواهند بود .در کنار اندیکاتورهای از
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پیش تعریف شده ،اندیکاتورهای سفارشی با استفاده از زبان برنامهنویسی امکیوالMetaQuotes( 5

 )Language 5نیز میتواند برای تحلیل مناسب به شما کمک کند.
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ابزارهای رسم باید به صورت دستی بر روی نمودار رسم شوند .این ابزار شامل:
  :Linesخطوط مختلف (روندی ،افقی ،سیکلی و)...
  :Channelsکانالها (همفاصله ،رگرسیونی و)...
  :Gann Toolsابزار گان (برخی ابزار تحلیل تکنیکال که توسط  W. D. Gannمعرفی شد).
  :Fibonacci Toolsابزار فیبوناچی (ابزار تحلیل که براسـاس سـری اعداد و نظریه L. Fibonacci
توسعه یافت).
  :Elliott Toolsابزار الیوت (ابزار تحلیلی که براساس تئوری موج الیوت توسعه یافته است).
  :Shapesاشکال (مثلث ،مربع ،دایره و)...
  :Arrowsعالئم
  :Graphical objectsاشکال گرافیکی

تمامیایـن ابزار رسـم در منـوی درج ( )Insertذیل ابزار رسـم ( )Line Studiesقرار گرفته اسـت .با
انتخاب این ابزار ،با ماوس روی نقطه مورد نظر کلیک کرده ،کلیک را نگهدارید و آن را در ابعاد و در
جهت مورد نظر بکشید تا شکل رسم شود.
برای انتخاب هر شـکل رسـم شـده روی نمودار ،روی آن دبل کلیک کنید .وقتی یک ابزار رسـم
انتخاب شده است که نقاط نشانگر (نقاط کنترلی) یا قابی در اطراف آن ظاهر شود.
برای تغییر میتوانید آن را انتخاب کنید ،با ماوس روی یک نقطه کنترلی رفته با کلیک و درگ آنرا جابجا
کنید یا با استفاده از نقاط ابتدا و انتها و نقاط مشخص شده روی شکل ،با ماوس آن را  resizeکنید.

در این سـامانه امکان کپی کردن سـریع از هر ابزار رسـم فراهم شده است .برای اینکار کلید کنترل را
نگهدارید و روی نقاط کنترلی ابزار رسم مورد نظر کلیک-درگ کنید.

هر شکلی روی نمودار دیر یا زود غیرقابل استفاده میشود .برای حذف آنرا انتخاب کنید و کلید Del
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را فشار دهید یا روی گزینه حذف از منوی راست کلیک آن اقدام کنید.
ویژگیهای ( )Propertiesهر شکل

هر ابزار رسم ویژگیهای خاص خود را دارد .برای مشاهده و مدیریت ویژگیهای هر ابزار رسم ،روی
آن راست کلیک کرده و گزینه « » Propertiesرا انتخاب کنید .همچنین میتوانید از منوی نمودارها

) )Chartsگزینه « »Objects-Objects Listرا انتخاب کرده یا  Ctrl+Bرا فشار دهید .پس از آن پنجره
ای به همان نام باز میشـود .در این پنجره باید ابزار مورد نظر خود را (با دبل کلیک) انتخاب کرده و
گزینه  propertiesرا انتخاب کنید .در هر دو مورد پنجرهای از ویژگیهای اشکال حاوی سربرگهای
متعددی نشان داده خواهد شد.

سربرگ عمومی((Common







مفیدتریـدر 5

 :Nameنام یکتای مختص این شکل
 :Descriptionتوضیحات
 :Styleطرح شکل مثل رنگ ،فرم خط ،ضخامت و...
 :Draw object as backgroundرسم شکل در پسزمینه
 :Disable selectionعـدم امـکان انتخاب شـکل ،ایـن امکان برای کار با اشـکال کنترلی (مثل
« »Entry field« ،»Graphical labelو« )»Buttonطراحی شده است.
معامالت در کـالس جهانـی

185

فصـل هفتـم — ابـزار تحلیـل

سربـرگ پارامترهـا

در سربرگ پارامترها میتوانید مختصات نقاط کنترلی هر شکل را مشاهده و تغییر دهید .در فیلد تاریخ
) )Dateمختصـات نقطـه روی محور افقی (زمان) و در فیلـد ارزش ( )Valueمختصات نقطه روی
محور عمودی (قیمت) را مشاهده میکنید.

برای تغییر عدد زاویه ،توجه داشته باشید که این عدد پادساعتگرد و در واحد درجه است.
سربرگ Visualization

حالت رسم شکل برای دورههای زمانی مختلف در این سربرگ قابل تنظیم است.

با انتخاب تناوب زمانی مورد نظر در شـکل ،اندیکاتور فقط برای دورههای زمانی انتخاب شده قابل
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مشاهده خواهد بود.

1ـ1ـ . 7کار با ابزار رسم

برای قرار دادن ابزار رسـم روی نمودار از زیرمنوی « »Objectsدر منوی درج ( )Insertاسـتفاده کنید.
قسمت باالی این زیرمنو پنج ابزار رسم اخیر ًا استفاده شده را نشان میدهد .ذیل آن ،گروه بندیهای
ابزار رسـم وجود دارد .روی این آیتمها رفته و آنها را انتخاب کنید یا به طور مسـتقیم از نوار ابزار رسم
) )Line Studiesاقدام کنید.

رسم شکل






نقاط کنترلی :بر حسب نوع ابزار رسم ،هر کدام از آنها دارای نقاط کنترلی خواهند بود .تغییر این
نقاط به طور کلی رسـم کل شـکل را در حالت مورد نظر امکانپذیر میکند .برای تغییر این نقاط
میتوانید با نشانگر ماوس روی آنها رفته و آنها را کلیک-درگ کنید یا از منوی  Propertiesسربرگ
پارامترها ،مختصات نقاط کنترلی را به شکل دستی تغییر دهید.
حساسـیت آهنربایـی )Magnet Sensitivity( :ایـن امکان در بخش تنظیمات سـامانه مشـتری
) )terminal settingsقابـل تنظیـم اسـت .ایـن امکان حالتـی را مهیا میکند کـه در فاصله ای
مشـخص ،ابزار رسم خاصیت چسـبندگی به یکی از قیمتهای ( OHLCباز ،بیشترین ،کمترین
و بسته) برای هر میله را داشته باشد .یعنی هنگام رسم اگر ابزار رسم در فاصله مشخصی از این
نقاط قرار گرفت به صورت خودکار به آنها جذب شود .این امکان شما را در رسم هر چه دقیقتر
کمک خواهد کرد.
بازکـردن خودکار پنجره ویژگیها :اگر گزینـه « »Show properties after creationدر تنظیمات
سامانه ( )Optionsفعال شود ،بالفاصله بعد از رسم هر ابزار رسم ،پنجره ویژگیها ()properties
باز میشود.

هنگام درگ کردن و انتقال یک ابزار رسم ،خاصیت آهنربایی عمل نمیکند

مفیدتریـدر 5

معامالت در کـالس جهانـی

فصـل هفتـم — ابـزار تحلیـل

کارکردن با ابزار رسم در یک نمودار





187

گرفتن کپی از ابزار رسم :کلید کنترل را گرفته و آیتم را درگ کنید.
انتقـال دادن بـه صـورت گروهـی :اشـکالی را کـه میخواهیـد آنهـا را با هـم جابجا کنیـد را (با
دبل -کلیک) انتخاب کنید  ،کلید  Altرا گرفته و روی نقاط کنترلی یکی از آنها کلیک درگ کنید. .
انتخاب با یک کلیک :در حال حاضر برای انتخاب ابزار رسـم ،باید روی آن دبل-کلیک کنید.
برای اینکه قادر باشـید تا با یک کلیک (به جای دبل-کلیک) ابزار رسـم را انتخاب کنید ،گزینه
« »Select object by single mouse clickرا از صفحـه تنظیمـات سـامانه ( )Optionsانتخاب
کنید.

2ـ1ـ . 7خطـوط

خطوط مختلفی برای رسم روی نمودار در این نرمافزار وجود دارد که فهرست آنها را در ذیل مشاهده
میکنید .برای رسم این اشکال میتوانید از مسیرهای زیر اقدام کنید:



Insert --> Objects --> Lines



Line Studies --> Toolbar

انواع

توضیحات

:Horizontal Line
خط افقی

این خط برای نشان دادن خطوط حمایت و خطوط مقاومت و مشخص کردن سطوح قیمتی
دلخواه کاربرد دارد .برای رسم ،نقطه دلخواه را انتخاب کرده و کلید چپ را نگهدارید ،ماوس
را به طور دقیق در محل مورد نظر جابجا کرده و رها کنید.

:Trendline
خط روند

این خط برای نشـان دادن روندهای قیمتی کاربرد دارد .رسـم این ابزار به تنظیم دو نقطه نیاز
دارد .بـرای رسـم ،نقطه دلخواه را انتخاب کـرده و کلید چپ را نگهدارید ،برای رسـم نقطه
دوم ،مـاوس را بـه طـور دقیق در محـل و در جهت مورد نظر جابجا کـرده و رها کنید .برای
تنظیم دقیق تر روی آن کلیک راسـت ،کرده گزینه  propertiesرا انتخاب کنید و از سـربرگ
پارامترها ،مختصات دو نقطه را به صورت دستی تغییر دهید .برای تغییر با ماوس کافیست
نقاط کنترلی را با ماوس جابجا کنید.

:Vertical Line
خط عمودی

این خط برای نشان دادن مرزهای دورههای زمانی و مقایسه سیگنال اندیکاتورها بر تغییرات
قیمت است .برای رسم ،نقطه دلخواه را انتخاب کرده و کلید چپ را نگهدارید ،ماوس را به
طور دقیق در محل مورد نظر جابجا کرده و رها کنید.
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انواع

توضیحات

:Trendline by Angle
خط روندی برحسب زاویه

ایـن خـط برای نشـان دادن روندهای قیمتـی کاربرد دارد با این تفاوت که رسـم ایـن ابزار به
تنظیم یک نقطه و یک زاویه نیاز دارد .برای رسم نقطه دلخواه را انتخاب کرده و کلید چپ را
نگهدارید ،ماوس را به طور دقیق در محل و در جهت مورد نظر جابجا کرده و رها کنید .برای
تنظیم دقیق تر روی آن کلیک راسـت کرده گزینه  propertiesرا انتخاب کنید و از سـربرگ
پارامترهـا ،مختصات دو نقطه و زاویه را به صورت دسـتی تغییـر دهید .برای تغییر با ماوس
کافیست نقاط کنترلی را با ماوس جابجا کنید.

:Arrowed Line
خط پیکاندار

همان خط روندی با وجود یک پیکان روی آن که نشان دهنده جهت است.

ایـن ابـزار ردیـف خطوط مـوازی عمودی را با فواصل مشـخص رسـم میکنـد .این فاصله
مشخص همان سیکل مد نظر است .لذا تغییرات قیمت در هر سیکل میتواند به پیش بینی
در آینده کمک کند .برای رسـم این ابزار باید دو نقطه که مشـخص کننده فاصله سـیکلها
باشند را مشخص کرد.

:Cycle Lines
خط سیکلی

3ـ1ـ . 7کانالها

انواع کانالهای موجود برای رسم روی نمودار:

انواع

توضیحات

:Equidistant Channel
کانالهای هم فاصله

خطوط روندی ،موازی و هم فاصله برای تعیین کانال تغییر قیمت .تنها دو نقطه برای
رسم این ابزار رسم باید تنظیم شود.

:Regression Channel
کانال رگرسیونی

این ابزار برای پیشبینی تغییرات قیمت در آینده بر اساس دادههای قبلی کاربرد دارد.
تنها دو نقطه برای رسـم این کانال باید تنظیم شـود .این ابزار رسم خود زاویه کانال را
برای پیش بینی محاسبه میکند.

 :Standard Deviation Channelکانالی که در آن فاصله دو خط براساس انحراف معیار دادههای تغییر قیمت نمودار
تعیین میشود .تنها دو نقطه برای رسم این کانال باید تنظیم شود.
کانال انحراف معیار

:Andrews' Pitchfork
چنگک اندرو

مفیدتریـدر 5

برای این ابزار رسـم باید سـه نقطه تنظیم شود .این ابزار خطوط روندی موازی را رسم
میکنـد .بـرای اینکار باید برای تعییـن نقطه اول با ماوس روی نقطـه مورد نظر کلید
کنید ،نقطه دوم را نیز به همین شـکل مشـخص کنید تا خطی بین این دو رسم شود،
این خط دسته چنگک ( )helveنامیده میشود .پس از آن روی نقطه دوم کلیک کنید
و ماوس را در جهت و به اندازه مورد نظر بکشید تا دندانه ()teethهای این چنگک
نیز رسم شود.
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انواع ابزار گن موجود برای رسم روی نمودار:

انواع

توضیحات

:Gann Line
خط گن

این یک خط روندی با زاویه  45درجه است .مشابه حالتهای پیشین یک نقطه روی نمودار
را کلیک کرده ،کلیک را نگهدارید و آنرا به اندازه مورد نیاز بکشید تا شکل رسم شود .تنها دو
نقطه برای رسم این ابزار رسم باید تنظیم شود.

:Gann Grid
شبکه گن

خطوط شـبکه گان به صورت خطهای  45درجه رسم میشود .تنها دو نقطه برای رسم این
شبکه باید تنظیم شود.

:Gann Fan
گن فن

گن فن مجموعهای از خطوط روندی را رسـم میکند که از یک نقطه آغاز شـده و زاویههای
مختلفـی دارنـد .گن ،خط روندی یک در یک (یـا  45درجه) را به عنوان خط اصلی در نظر
میگیرد ،اگر تغییرات قیمت باالی این خط بود ،بازار مثبت و اگر غیر آن بود ،بازار منفی در
نظر گرفته میشود .گن این خط را قوی ترین خط حمایت میداند به نحوی که اگر این خط
شکسته شود ،خط روندی بعدی بیشترین قدرت را خواهد داشت .تنها تنظیم یک نقطه برای
این ابزار رسم کفایت میکند.

5ـ1ـ .7ابـزار فیبوناچـی

انواع ابزار فیبوناچی موجود برای رسم روی نمودار:

انواع

توضیحات

:Fibonacci Time Zones
نواحی زمانی فیبوناچی

ردیفهایی از خطوط عمودی روی محور زمان رسم میشود این خطوط به این معنی است
که تغییرات معنی دار قیمت انتظار میرود در نزدیکی یکی از این خطوط رخ دهد .تنها دو
نقطه برای رسم این ابزار رسم باید تنظیم شود.

 :Fibonacci Retracementلئوناردو فیبوناچی دنباله اعددی را کشـف کرد که مشـابه آن رفتار ،در بسیاری از روندهای
طبیعی و انسانی وجود دارد .این سری اعداد به شکل1 :و  1و  2و  3و  5و  8و 13و  21و
خطوط فیبوناچی
 34و  55و  89و  144و . . .است .هر عدد تقریب ًا  1/618برابر عدد قبلی است .این ابزار
این نسبتها را روی یک روند افزایش یا کاهش قیمت رسم میکند تا پیش بینی آینده آن را
آسان کند .خطوط موازی  %0و  23/6درصد و  38/2درصد و  50درصد و  61/8درصد
و  100درصد و  161/8درصد و  261/8درصد روی خط روند رسم میشود .تنها دو نقطه
برای رسم این ابزار رسم باید تنظیم شود.
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توضیحات

انواع

این ابزار روی دو نقطه ای که خط روندی را شـکل میدهند رسـم میشوند .خطی عمودی
و نامرئی از نقطه دوم رسـم میشـود آنگاه سه خط روندی با زاویههای مختلف از نقطه اول
رسـم میشـوند که با خط عمودی در سـطوح فیبوناچـی  %38/2و  % 50و  61/8درصد
تقاطـع دارد .ایـن به این معناسـت که انتظار میرود تغییرات قابـل توجه قیمت که در کنار
این خطوط رخ دهد.

:Fibonacci Fan
بادبزن فیبوناچی

:Fibonacci Arcs
کمانهای فیبوناچی
:Fibonacci Channel
کانال فیبوناچی

Fibonacci Expansion

این ابزار بر اسـاس دونقطه برای ترسیم خط روندی ایجاد میشود .آنگاه سه کمان که مرکز
آنها نقطه دوم اسـت رسـم میشـوند که با روندی در سـطوح فیبوناچی  %38/2و  % 50و
 %61/8درصـد تقاطـع دارند .این به این معناسـت که انتظار میرود تغییـرات قابل توجه
قیمت در کنار این خطوط رخ دهد.

برای رسم این ابزار ،فاصله دو خط موازی در کانالی که رسم میشود به عنوان واحد فرض
میشـود .در فاصلههایی که توسـط نسـبت فیبوناچی تعریف میشـود ،خطوط موازی این
کانال رسـم میشـود .دو نقطه و مقدار عرض اولیه کانال برای کشـیدن این ابزار رسـم باید
تنظیم شود.
این ابزار روی سه نقطه کنترلی که نشانگر دو موج باشند رسم میشود .آنگاه سه خط با موج
فرضی سـوم بر اساس نسـبتهای فیبوناچی تقاطع ایجاد میکنند .این نشانگر اینست که
تغییرات قیمت در کنار این سه خط رخ دهد.

 6ـ1ـ . 7ابـزار الیـوت

انواع ابزار الیوت موجود برای رسم روی نمودار:
توضیحات

انواع

:Impulse Wave
موج تکانشی
:Corrective Wave
موج اصالحی

براساس تئوری الیوت ،موجهای تکانشی ،موجب ایجاد روندهای مستقیم صعودی یا نزولی
در بازار میشـوند و موجب میگردند تا بازار به صورت فعال به حرکت خود در این روندها
ادامه دهد .برای رسم این ابزار ،تنظیم  5نقطه ضروری است.
موج اصالحی (یا عقب گرد) حرکت در خالف جهت روند را نشان میدهد.

7ـ1ـ .7اشکال

انواع ابزار الیوت موجود برای رسم روی نمودار:

مفیدتریـدر 5
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انواع

توضیحات

 :Rectangleمستطیل

باید دو نقطه را برای رسم این شکل تنظیم کنید.

 :Ellipseبیضی

برای رسم این شکل باید سه نقطه را تنظیم کنید.

 :Triangleمثلث
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برای رسم این شکل باید سه نقطه را تنظیم کنید.

8ـ1ـ . 7عالئـم

بـا اسـتفاده از دکمـه در نـوار ابزار رسـم میتوانید این اشـکال را فراخوانی کنید .این اشـکال برای
نشـانگذاری امکان افزایش/کاهش قیمت و عالئم مورد اسـتفاده اسـت و برای رسم آن تنظیم یک
نقطه ضروری است .فهرست آنها را در ذیل مشاهده میکنید.

انـواع
Thumbs Up
Thumbs Down
Arrow Up
Arrow Down
Stop Sign
Check Sign
Left Price Label
Right Price Label
Buy Sign
Sell Sign
Arrow
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پارامترهـای عالئـم

در فیلد تاریخ و ارزش ،مختصات نقطه ای که این نشـانگر روی آن رسـم شـده قابل تنظیم اسـت.
همچنیـن فیلـد  Symbolدر صورتی که فیلـد  Arrow typeدر حالت  Otherقرار گرفته باشـد فعال
میشـود .بـا کلیک روی آیکـون پنجره ای حاوی عالئم موجود باز میشـود .از ایـن فیلد یکی را
انتخاب کنید.

9ـ1ـ  . 7اشکـال گرافیکـی

بسـیاری از این اشـکال برای برنامهنویسی مورد استفاده اند و ارزش تحلیلی ندارند .با این حال برای
اینکه جزء ابزار رسم هستند در اینجا فهرست وار ذکر میشوند .توضیحات تکمیلی در نسخه بعدی
راهنمای نرمافزار «مفیدتریدر »5ذکر خواهد شد.
انواع توضیحات

انواع

 :Textمتن

:Text label
برچسب متنی

مفیدتریـدر 5

توضیحات

افزودن توضیحات دلخواه روی نمودار

افـزودن توضیحات دلخواه روی نمودار در یک مختصات ثابت .در این حالت با اسـکرول
نمودار این متن حرکت نمیکند.
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توضیحات

:Button
دکمه

ایـن ابـزار بـرای پـردازش رویدادهـا از اندیکاتورهـای سفارشـی ،مشـاوران خبـره ( )EAو
اسـکریپتها طراحی شـده اسـت .این ابزار به ابعاد پنجره مرتبط شـده و با اسکرول نمودار
حرکت نمیکند.

:Bitmap
تصویر

الحاق یک تصویر دلخواه در روی نمودار .این تصویر به نمودار متصل شـده و با اسـکرول
نمودار حرکت میکند.

:Chart
نمودار

:Bitmap Label
برچسب تصویری
Edit

 :Eventرویداد

:Rectangle Label
برچسب مستطیل

نشان دادن پنجره یک نمودار داخل پنجره نمودار جاری با قابلیت تنظیم نماد و تناوب زمانی

الحـاق یـک تصویر دلخـواه در پنجره نمودار .ایـن تصویر به موقعیت مشـخصی در پنجره
متصل شده و با اسکرول نمودار حرکت نمیکند.

قرار دادن یک فیلد متنی قابل اصالح .این فیلد به موقعیت مشخصی در پنجره متصل شده
و با اسکرول نمودار حرکت نمیکند.
قرار دادن فیلد برای نمایش یک رویداد روی محور افقی چارت

قرار دادن یک برچسب مستطیل برای فراخوانی آن توسط برنامهنویس
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2ـ  .7اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهـای تکنیکال ،شـاخصهای آماری هسـتند که با اسـتفاده از دادههـای تغییرات قیمت و
حجم ،عددی را محاسـبه میکند و برای پیش بینی روند تغییرات قیمت سـودمند اسـت .معاملهگر
میتواند با استفاده از سیگنالهای اندیکاتورها در مورد زمان و چگونگی باز و بسته کردن یک موقعیت
تصمیم بگیرد .بر اسـاس عملکرد آنها ،دو نوع اندیکاتور وجـود دارد :اندیکاتورهای روندی (trend
 )indicatorsو نوسانگرنما ()oscillatorsها .اندیکاتورهای روندی ،به تشخیص روند حرکتی قیمت
و پیش بینی بازگشت قیمت به طور همزمان یا با تأخیر میپردازند در حالی که نوسانگرنماها به یافتن
تمایل بازگشتهای قیمتی در آینده میپردازند.
 اندیکاتورهای روندی)Trend Indicators( :
 نوسانگرنماها)Oscillators( :
 اندیکاتورهای حجمی)Volume Indicators( :


اندیکاتورهای بیل ویلیامز)Bill Williams' Indicators( :

اندیکاتورها از طریق پنجره راهبر ( )Navigatorبوسیله کلیک درگ ( ، )Click&Drogاز طریق اجرای
دسـتور اندیکاتورها ( )Indicatorsاز منوی درج ( )Insertیا با فشردن کلید از نوار ابزار استاندارد
فراخوان میشـوند .اندیکاتور میتواند در پنجره مجزایی که یک محور افقی مجزا نیز دارد رسـم شود
(مثـل  )MACDیا اینکه مسـتقیم ًا در نمودار قیمت رسـم شـود (برای مثـال  )Moving Averageهر
اندیکاتور تنظیمات از پیش تعیین شدهای دارد .پنجره تنظیمات هر اندیکاتور قبل از رسم آنها نشان
داده میشود .پنجره تنظیمات اندیکاتورها چند سربرگ دارد که تعداد آن بسته به نوع اندیکاتور تغییر
میکند.
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اندیکاتورها نه تنها برای دادههای قیمتی و مشـتقات آن (میانه قیمت ،وزنی و )...رسـم میشـوند،
بلکـه بـرای اندیکاتورهـای دیگـر هم قابل رسـم هسـتند .بـرای مثـال ( Moving Averageیا )MA
بـرای ( Awesome Oscillatorیـا  )AOقابـل رسـم اسـت .برای ایـن کار باید اول  AOرا رسـم کنید
و سـپس بـا اسـتفاده از کلیـک درگ  MAرا به آن الصـاق کنید و گزینـه «دادههـای اندیکاتور قبلی»
) )Previous Indicator's Dataرا انتخاب کنید.










 9متغیر برای رسم هر اندیکاتور وجود دارد:
 :Closeرسم بر حسب قیمتهای بسته شده

 :Openرسم بر حسب قیمتهای باز شده
 :Highرسم بر حسب باالترین قیمت
 :Lowرسم بر حسب پایینترین قیمت
 :(Median Price/2( HLرسم بر حسب قیمت میانه با فرمول
( ÷ 2کمترین قیمت  +بیشترین قیمت)
 :(Typical Price/3( HLCرسم بر حسب قیمت عرف با فرمول
( ÷ 3بیشترین قیمت  +کمترین قیمت  +قیمت بسته شدن)
 :(Weighted Close/4( HLCCرسم بر حسب قیمت وزنی بسته شدن با فرمول
 × 2( ÷ 4بیشترین قیمت  +کمترین قیمت  +قیمت بسته شدن)
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 :First Indicator's Dataرسم بر حسب دادههای اولین اندیکاتور الصاق شده
 :Previous Indicator's Dataرسم بر حسب دادههای آخرین اندیکاتور الصاق شده

سربرگ رنگها ((Colors

بـرای اندیکاتورهـای  Ichimoku Kinko Hyo، Alligatorو اندیکاتورهـای سفارشـی (custom

 )indicatorsامکان تنظیمات مجزایی برای شکل و طرح مؤلفههای آنها وجود دارد.

سربرگ سطوح ((Levels

بـرای برخی اندیکاتورها امکان تنظیم رسـم سـطوح اضافه نیـز وجود دارد .در این سـربرگ باید کلید
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« »Addرا کلیـک کنیـد و عدد سـطح ارزش و توضیحات آنرا وارد کنیـد .در قیمت زیرین صفحه نیز
امکان تعریف قیمت ،عرض و نوع خطوط وجود دارد .برای اصالح کلید  Editرا فشـار دهید یا روی
سطح مورد نظر دبل کلیک کنید.

سربرگ مقیاس ((Scale

این قسمت حاوی اجزای زیر برای تنظیم است:
  :Inherit Scaleفعال/غیرفعالسازی ارث بری مقیاس از اولین اندیکاتور پنجره .اگر این گزینه
فعال باشد ،اندیکاتورهای بعدی مقیاسی مشابه اندیکاتور قبلی خواهند داشت.
  :Scale by Lineفعال/غیرفعالسـازی ثابـت کـردن ارزش یـک اندیکاتور خـاص در زیر پنجره
خود .با فعالسـازی این گزینه ،فیلدهای «درصد مقیاس» ( )Scale percentو «ارزش مقیاس»
) )Scale valueفعال میشـود .ارزش ثابتسـازی اندیکاتور در این قسمت تنظیم میشود .بعد
از تنظیم مقدار و فشـار کلید  ،OKخطی ظاهر میشـود که با اسـتفاده از آن مقیاس روی محور
عمودی قابل تنظیم است.
  :Fixed Minimumفعال/غیرفعالسازی ثابت کردن مینیمم
  :Fixed Maximumفعال/غیرفعالسازی ثابت کردن ماکزیمم
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سربرگ Visualization

با تنظیم این پارامترها ،مشـاهده اندیکاتور فقط برای دورههای زمانی ( )periodsانتخاب شـده قابل
مشاهده است.

بعـد از الصـاق اندیکاتور به نمودار ،تنظیمات آن میتواند تغییر کند .برای انجام این کار ،باید
اندیکاتور مدنظر را از فهرسـت اندیکاتورها انتخاب کنید و کلید ویرایش ( )Editرا کلیک کرده یا از

منوی کلیک راست دستور « » Propertiesرا اجرا کنید.

منوی کلیک راست

منوی سمت راست اندیکاتور با راست کلیک روی خط اندیکاتور نمایش داده میشود.
توضیحات

دستورات
Indicator Properties

ویژگیهای اندیکاتور؛ باز کردن پنجره ویژگیهای اندیکاتور ()Indicator properties

Delete Indicator

حذف اندیکاتور

Indicators List

باز کردن پنجره فهرست اندیکاتورها

 Delete Indicators Windowبستن پنجره اندیکاتور؛ این گزینه در صورتی فعال خواهد بود که اندیکاتور در زیر پنجره
مجزایی باز شود.
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 میتوانیـد دقیق ًا ارزش این اندیکاتور در، نماد یا نمودار یک شـاخص،بـا حرکت ماوس روی خط
.این نقطه را مشاهده کنید

 اندیکاتورهای روندی. 7 ـ2ـ1

 توضیحات در مورد هـر اندیکاتور در،فهرسـت اندیکاتورهـای روندی را در ذیل مشـاهده میکنیـد
.نسخه بعدی راهنما ارائه میشود
Adaptive Moving Average



Average Directional Movement Index



Average Directional Movement Index Wilder



Bollinger Bands



Double Exponential Moving Average



Envelopes



Fractal Adaptive Moving Average



Ichimoku Kinko Hyo



Moving Average



Parabolic SAR



Standard Deviation



Triple Exponential Moving Average



Variable Index Dynamic Average



 اندیکاتورهای نوسانگرنما.7 ـ2ـ2

MofidTrader 5

World Class Trading

Average True Range



Bears Power



Bulls Power
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Chaikin Oscillator



Commodity Channel Index



DeMarker



Force Index



MACD



Momentum



Moving Average of Oscillator



Relative Strength Index



Relative Vigor Index



Stochastic Oscillator



Triple Exponential Average



Williams’ Percent Range



 اندیکاتورهای حجمی. 7 ـ2ـ3

 توضیحات در مـورد هر اندیکاتور در،فهرسـت اندیکاتورهـای حجمی را در ذیل مشـاهده میکنید
.نسخه بعدی راهنما ارائه میشود
Accumulation/Distribution



Money Flow Index



On Balance Volume



Volumes



 اندیکاتورهای بیل ویلیامز.7 ـ2ـ4

 توضیحات در مورد هر اندیکاتور در،فهرست اندیکاتورهای بیل ویلیامز را در ذیل مشاهده میکنید
.نسخه بعدی راهنما ارائه میشود
Accelerator Oscillator



Alligator
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Awesome Oscillator



Fractals



Gator Oscillator



Market Facilitation Index



فصـل هشتـم

معاملـه

در این فصل بخشهای زیر مرور خواهد شد:
 اصول عمومی ((Common Principles
 انواع سفارشها ((Types of Orders
 وضعیت سفارش ((Order State
 توقف ضرر متحرک ((Trailing Stop
 فعالیتهای معامالتی ((Trading Activity
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 .8-1اصول عمومی

قبل از مطالعه کارکرد معامله در سامانه مشتری «مفیدتریدر ،»5باید سه مفهوم اساسی را مرور کنیم:
سفارش ،معامله و موقعیت.
 سـفارش ( :(Orderسـفارش ،درخواسـت مشـتری به کارگزار برای خرید یا فروش اوراق بهادار
است .دو نوع اصلی سفارش وجود دارند :سفارش در قیمت بازار ( )Marketیا سفارش شرطی
) . )Pendingدر کنـار آنهـا ،دو نوع سـفارش تخصصـی نیز وجود دارد که عبارتند از :سـفارش
برداشت سود ( )Take Profitو توقف ضرر (.)Stop Loss
 معاملـه ( :(Dealمعامله به معنای رد و بدل شـدن پول برای خرید و فروش اوراق بهادار اسـت.
خرید ،انجام شدن معامله در قیمت تقاضا ( )Bidو فروش ،انجام معامله در قیمت عرضه ()Ask
اسـت .معامله میتواند در نتیجه ارسال سفارش در قیمتهای بازار ( )Marketیا برقراری شرط
سـفارش شرطی ( )Pendingباشد .الزم به ذکر است که در برخی موارد انجام سفارش میتواند
منجر به معامالت متعددی شود.
 موقعیت ( :(Positionموقعیت ،یک تعهد معامالتی برای اوراق بهاداری است که برآن مالکیت
دارید یا بدهکار هسـتید .موقعیت خرید ( ،)Longاوراق بهادار خریداری شـدهای اسـت که به
انتظـار افزایـش قیمت ،آن را تملک کردهایـم .موقعیت فروش ( ،)Shortتعهدی اسـت که برای
عرضـه اوراق بهـاداری که به انتظار افت قیمت آن را فروختهایم( .از آن جایی که در بازار سـهام
ایران ،فروش اوراقی که در مالکیت فرد نیسـت امکان پذیر نیسـت ،عم ً
ال موقعیت فروش وجود
ندارد).

رویه عمومیانجام معامالت

از «مفیدتریدر ،»5یک سـفارش به کارگزار برای اجرای معامله در پارامترهای تعریف شـده ،ارسـال
میشود .در سمت سرور ،صحت پارامترها بررسی میشود (وجود اعتبار در حساب ،صحت قیمتی
و محدودیتهای ناظر بازار و)...
سـفارشهایی که کنترلها روی آنها انجام شـده اسـت و پارامترهای آنان برای معامله صحت
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دارد ،برای انجام در سیستم معامالت منتظر میمانند .آنگاه سفارش میتواند:
 اجرا شود (یا توسط معاملهگر یا توسط حالتهای اتوماتیک سیستم «)»Automatic modes
 برحسب برقراری شرایط انقضا ،لغو شود.
 رد شـود( .برای مثال وقتی پول برای انجام سـفارشها در بازار کافی نباشد یا توسط معاملهگر رد
شود).
 توسط خود مشتری لغو شود.
اجرای سفارش خرید در قیمتهای بازار یا فعال شدن یک سفارش شرطی به انجام یک معامله
منتج میشود.

اگر هیچ موقعیتی برای یک نماد وجود نداشـته باشـد ،انجام معامله به باز شـدن یک موقعیت
منجر میشود .اگر یک موقعیت برای نماد وجود داشته باشد ،معامله منجر به افزایش یا کاهش حجم
موقعیت خواهد شد.

1ـ1ـ  .8انواع سفارشها

«مفیدتریدر »5آمادهسـازی درخواسـتهای مشـتری و کارگزار را برای ارسال به سیستم معامالت بر
عهـده دارد .اضافه بر این ،این نرمافـزار کنترل و مدیریت موقعیتهای باز را فراهم میکند .برای این
اهـداف ،انوع مختلف سـفارشهای معامالتی قابل اسـتفاده اسـت .در این نرمافـزار دو نوع اصلی
سفارش وجود دارد .سفارش لحظهای (یا سفارش در قیمت بازار « )»Market Exchangeیا سفارش
شرطی ( .)Pending Orderدر کنار این دو نوع سفارش ،توقف ضرر ( )Stop Lossو برداشت سود
) )Take Profitنیز موجود هستند.
سفارش در قیمت بازار ((Market Order

این سـفارش دسـتور به کارگزار برای خرید اوراق بهادار در قیمت مظنه بازار اسـت .در حال حاضر
براسـاس دستور العمل سازمان بورس ،سفارش مشتری مستقیم ًا در سامانه معامالت قرار میگیرد.
لذا در حالت فعلی ،اصطالح ًا سـفارش مسـتقیم ( )Exchangeبه جای سـفارش بـازار ()Market
استفاده میشود.
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سفارش شرطی ((Pending Order

سفارش شرطی ،اجازه مشتری به کارگزار است که خرید و فروش را در شرایط از پیش تعیین شدهای
انجام دهد .برای معامالت شرطی انواع زیر وجود دارد:
 خرید محدود ( :(Buy Limitسفارش برای خرید اوراق در قیمت عرضه که مساوی یا بهتر از آنچه
در سفارش تعیین شده است ،باشد .در این حالت ،سطح قیمت فعلی ،باالتر از قیمت سفارش
است .معموالً وقتی این سفارش گذاشته میشود که انتظار میرود قیمت تا سطح سفارش ،افت
کرده و پس از آن صعودی شود.
 خرید توقفی ( :(Buy Stopدستور ایجاد سفارش خرید در قیمت عرضه ،زمانی که قیمت بازار به
آنچه در سـفارش تعیین شده است ،برسد .در این حالت ،سطح قیمت فعلی ،پایینتر از قیمت
سـفارش اسـت .معموالً وقتی این سـفارش گذاشـته میشـود که انتظار میرود قیمت تا سطح
سفارش افزایش پیدا کرده و پس از آن نیز به صعود خود ادامه دهد.
 فروش محدود ( :(Sell Limitسـفارش برای فروش اوراق در قیمت تقاضا که مسـاوی یا بهتر از
آنچه در سـفارش تعیین شده است ،باشد .در این حالت ،سطح قیمت فعلی ،پایینتر از قیمت
سـفارش اسـت .معموالً وقتی این سـفارش گذاشـته میشـود که انتظار میرود قیمت تا سطح
سفارش باال آمده و پس از آن افت کند.
 فروش توقفی ( :(Sell Stopدسـتور ایجاد سـفارش برای فروش اوراق در قیمت تقاضا زمانی که
قیمت بازار به آنچه در سفارش تعیین شده است ،برسد .در این حالت ،سطح قیمت فعلی باالتر
از قیمت سـفارش اسـت .معموالً وقتی این سفارش گذاشـته میشود که انتظار میرود قیمت تا
سطح سفارش نزول کرده و پس از آن نیز به افت خود ادامه دهد.
 خرید توقفی محدود ( :(Buy Stop Limitاین سـفارش ترکیبی از دو نوع سـفارش خرید ذکر شده
اسـت .در این حالت به محض رسـیدن قیمت بازار به قیمت وارد شـده در سـفارش ،سـفارش
محدود در قیمت دیگری گذاشته میشود .در این حالت قیمت بازار ،پایین تر از قیمت سفارش
است.
 فروش توقفی محدود ( :(Sell Stop Limitاین سفارش ترکیبی از دو نوع سفارش فروش ذکر شده
اسـت .در این حالت به محض رسـیدن قیمت بازار به قیمت وارد شـده در سـفارش ،سـفارش
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محدود در قیمت دیگری گذاشـته میشـود .در این حالت قیمت بازار ،باالتر از قیمت سفارش
است.

وضعیت فعلی بازار

پیش بینی

قیمت جاری

قیمت سفارش

قیمتی که در آن سفارش شرطی قرار داده میشود.
افزایش انتظاری بازار

نزول انتظاری بازار

برداشت سود ((Take Profit

این آیتم برای این طراحی شده است که پس از دریافت سود مشخصی ،بعد از رسیدن قیمت بازار به
حد مورد نیاز ،سـهام خریده شـده فروش رود .اجرای این دسـتور به بسته شدن کامل موقعیت منجر
میشـود .این دسـتور همیشـه به یک موقعیت باز یا یک سفارش شـرطی ( )Pendingمتصل است.
تعریف نقاط توقفی ( )Stop Levelsدر سـفارش فـروش تنها برای نمادهایی معنیدار خواهد بود که
World Class Trading

MofidTrader 5

208

راهنمـای مفیدتریـدر “MofidTrader 5” 5

امکان فروش استقراضی وجود داشته باشد .در بازار بورس تهران ،چنین امکانی فراهم نیست.
توقف ضرر ((Stop Loss

این سفارش برای حداقل کردن ضرر طراحی شده است ،وقتی که سهام وارد منطقه ضرر شده است.
اگر قیمت اوراق بهادار مورد نظر پس از نزول به این سـطح برسـد ،فروخته خواهد شد و موقعیت به
طور خودکار بسـته میشـود .در بازار بورس تهران ،امکان فروختن سهامیکه در مالکیت فرد نیست
وجود ندارد و امکان  short sellبه طور کلی امکانپذیر نیست .لذا نقطه توقف ضرر برای سفارشهای
فروش کاربردی ندارد.





سـطوح برداشـت سود و توقف ضرر برای یک موقعیت براسـاس آخرین سفارش آن موقعیت
قرار داده میشود .به بیان بهتر ،در هر سفارش جدید ،سفارشهای قبلی آن موقعیت ویرایش
میشوند.
برای خودکار سـازی حرکت سـفارش توقف ضرر براسـاس قیمت بـازار ،میتوانید از امکان
 Trailing Stopاسـتفاده کنید .فعالسـازی نقاط توقف ضرر و برداشـت سود ،منجر به بسته
شدن کامل موقعیت خواهد شد.

2ـ1ـ  .8وضعیت سفارشها

هر سفارش بعد از شکلگیری و ارسال به سرور «مفیدتریدر ،»5ممکن است دستخوش وضعیتهای
زیر شود:
 شـروع شـده )Started( :صحت سفارش بررسـی میشود ولی هنوز توسـط کارگزار تأیید نشده
است.
 قرار گرفته )Placed( :معاملهگر (کارگزار) سفارش را پذیرفته است.
 تا قسمتی انجام شده )Partial( :قسمتی از سفارش انجام شده است.
 انجام شده )Filled( :سفارش کام ً
ال انجام شده است.
 لغو شده )Canceled( :سفارش توسط مشتری لغو شده است.
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رد شده )Rejected( :سفارش از سوی معاملهگر (کارگزار) رد شده است.
منقضی شده )Expired( :سفارش منقضی شده است.

میتوانید وضعیت سـفارشهای خود را در سـربرگ تاریخچه ( )Historyو در فیلد وضعیت ()State
مشاهده کنید.
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2ـ  .8توقـف ضـرر متحـرک ((Trailing Stop
امـکان توقـف ضرر ( )Stop Lossبرای کاهش ضرر روی یک نماد ،وقتی که نماد در منطقه ضرر به
سـقوط خود ادامه میدهد طراحی شده اسـت .اما اگر روند صعودی شد ،نقطه توقف ضرر به نقطه
سر به سر منتقل میشود .برای خودکار کردن این فرآیند Trailing Stop ،یا نقطه توقف ضرر متحرک
طراحی شده است .این ابزار خصوص ًا وقتی کاربردی است که قیمت با قدرت ،امکان نوسان دارد یا
به هر دلیلی نیاز باشد تا بازار را به طور منظم پایش کرد.

 Trailing Stopهمیشـه بـه موقعیـت بـاز ( )Open positionیـا بـه سـفارش شـرطی
) )Pending orderمتصل اسـت و روی سـامانه مشـتری کار میکند و مثل نقطه توقف ضرر روی
سرور نیست .برای فراخوانی آن ،دستور « »Trailing Stopرا از منوی کلیک راست سربرگ معامالت
) )Tradeانتخاب کنید.

در پنجره ظاهر شده فاصله ریالی مورد نظر خود را بین سطح توقف ضرر و قیمت بازار انتخاب کنید.
اگر روی کلید « » Customکلیک کنید پنجره زیر باز میشود:
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در پنجره مورد نظر به صورت دستی فاصله  Trailing Stopرا وارد کنید.
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3ـ  .8فعالیتهای معامالتی

در سـامانه مشـتری ،فعالیت معامالتی به شـکل گیری ،ارسال سـفارشها و مدیریت موقعیتها و
بستن آنها اطالق میشود .این سامانه امکانات متعددی را برای مدیریت معامالت فراهم میکند.
 باز کردن و بستن موقعیتها
 ویرایش موقعیتها
 قراردادن سفارش شرطی
 مدیریت و حذف سفارشهای شرطی

1ـ3ـ  .8باز کردن و بستن موقعیتهـا

باز کردن یک موقعیت ( ،)Positionخرید و فروش مقدار مشخصی از سهام (یا اوراق بهادار) است
که توسـط سـفارشها در قیمت بازار ( )Market orderیا سـفارشهای شـرطی ()Pending order
انجام میشود.
پس از آن ،برای کسب سود ،الزم است تا موقعیت را ببندید .برای بستن موقعیت ،یک معامله
دیگر ،باید انجام پذیرد .برای مثال اگر معامله اول شما خرید بوده است ،برای بستن موقعیت باید به
همان میزان فروش را انجام دهید.

راههای مختلفی برای ایجاد یک سفارش وجود دارد:


در پنجره دیدهبان بازار ( )Market Watchنماد مورد نظر را انتخاب کرده و از منوی کلیک



کلید  F9را فشـار دهید .ارسـال سـفارش برای نمادی که نمودار آن فعال اسـت فراخوانی



راست دستور سفارش جدید (  )New Orderرا ارسال کنید.

میشود.

دستور سفارش جدید ( ) New orderرا از منوی ابزارها ( )Toolsدر نوار ابزار استاندارد
) )Standardاجرا کنید.

بعد از اجرای یکی از دستورات فوق ،پنجره ارسال سفارش در حالت موردنظر و روی نماد مد
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نظر فراخوانی میشـود .برای کسـب اطالعات بیشـتر به حالت انجام مستقیم سفارش (Exchange

 )Executionمراجعه کنید.




برای ویرایش قیمتها و یا سطوح برداشت سود یا توقف ضرر ،میتوانید از سربرگ معامالت
) )Tradeروی سـفارش مورد نظر راسـت کلیک کـرده گزینه ویرایـش ()Modify or Delete
را انتخـاب کنیـد .بـرای لغـو معاملـه از پنجره بـاز شـده روی گزینـه « »Deleteکلیک کنید.
سفارشهای انجام شده در سربرگ تاریخچه ( )Historyقرار میگیرند.
نمودار عرضه و تقاضا ( )Tick chartمیتواند در هر پنجره ارسال سفارش قرار داده شود .برای
نمایش آن روی نقاط خالی پنجره ارسال سفارش ،دابل کلیک کنید.

 .8-3-1-1روش انجام مستقیم

در حالـت انجـام مسـتقیم ( ،)Exchangeسـفارشها بعد از کنترلهای الزم ،مسـتقیم ًا به سیسـتم
معامالت ارسال میشود.
بازکردن یک موقعیت ((Position Opening

بـرای بـاز کردن موقعیت در این حالـت ،ابزار مالی دلخواه خود را از فیلد نمـاد ( )Symbolدر پنجره
ارسال سفارش انتخاب کنید .در فیلد «نوع» ( )Typeگزینه انجام مستقیم ()Exchange Execution
را انتخاب کنید.
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در این پنجره پارامترهای زیر قابل تنظیم است:
  :Volumeحجم درخواستی برای سفارش
 ( :Fill policyرویه تکمیل سفارش) به معنای اجازه کاربر به تکمیل قسمتی از سفارش میباشد.
اگر این فیلد فعال نبود ،انتخاب از سمت سرور محدود شده است.
  :Commentمتن اختیاری توضیحات برای سـفارش به میزان حداکثر  31کاراکتر را میتوانید در
اینجا وارد کنید.
کلیک روی گزینه خرید یا فروش در این پنجره به منزله ایجاد سفارش به کارگزار برای معامله است.

برای اطالعات بیشـتر برای انجام معامله در حالت انجام مسـتقیم بـه صفحه عمق بازار ،معامله
) )Depth of Market — Tradingمراجعه کنید.
( Position Closingبستن موقعیت)

برای بستن کامل موقعیت ،روی گزینه «بستن موقعیت» ( ) Close Positionاز منوی کلیک راست
در سربرگ «معامله» ( )Tradeکلیک کنید .پنجره بستن موقعیت باز میشود .این پنجره مشابه پنجره
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بعد از کلیک روی این دکمه ،موقعیت به طور کلی بسته میشود.

2ـ3ـ .8ویرایش موقعیتها

اصالح یک موقعیت به معنای ویرایش تغییر نقاط «برداشـت سـود» ( )Take Profitیا «توقف ضرر»
) )Stop Lossآن است.

چند راه برای انجام این کار وجود دارد:
 اگر موقعیت باز برای سـهامیوجود داشـت و سـفارش جدیدی برای همان سـهام تنظیم شـد،




سطوح توقف ضرر و برداشت سود جایگزین آن سفارش جدید میشوند( .یعنی سفارش جدید
در قالب نقاط توقف ضرر و برداشت سود برای موقعیت باز قبلی دیده میشود).
سطوح توقف ضرر یا برداشت سود با ویرایش یک موقعیت ،میتوانند تغییر کنند.
سـطح توقف ضرر یا برداشت سـود میتواند در نمودار با کلیک و درگ ویرایش شود( .کافیست
این خطوط روی نمودار را با ماوس جا به جا کنید).

ویرایش موقعیت

در جعبه ابزار ( )Toolboxاز سربرگ معامله ( ،)Tradeگزینه ویرایش یا حذف ( ) Modify or deleteرا
انتخاب کنید ،پنجره زیر نمایش داده میشود:
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به طور مستقیم اعداد برداشت سود یا توقف ضرر را در این پنجره تغییر دهید.




اگـر روی ایـن پنجره دوبـار کلیک کنید ،نمـودار عرضه و تقاضـا ( )Chart Ticksرا مشـاهده
خواهید کرد.
دکمه ویرایش ( )Modifyغیرفعال خواهد بود تا وقتی که اعداد وارد شـده برای ویرایش در این
پنجره صحیح باشند.

مدیریت سطوح توقفی روی نمودار

برای ویرایش این سطوح کافیست خطوط نمایش داده شده را با ماوس انتخاب کنید ،آنها را نگهدارید
و به قیمت مورد نظر انتقال دهید( .کلیک و درگ کنید).
بـرای انجام این کار باید گزینه «نمایش سـطوح معاملـه» ( )Show trade levelsدر تنظیمات

سفارش ( )Terminal optionsفعال باشد.
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بعد از انجام این کار پنجره ویرایش موقعیت ( )Position modifyingرا مشاهده خواهید کرد.
اگر با اعداد موافق بودید آنرا تأیید کنید.

ویرایش و قراردادن سطوح توقفی با استفاده از کلیک راست

اگر برای نمادی موقعیت بازی وجود داشت ،سطح توقفی آن در زیر منوی معامله ( )Tradeدر منوی
کلیک راست قابل تغییر است .این زیر منو به شکل زیر است:

قیمت پیشـنهادی سفارش در این زیرمنو براسـاس مکان فعلی نشانگر ماوس شما که روی آن
نقطه راست کلیک کردید نشان داده میشود .براساس موقعیت ،دستورات پیشنهادی توقف ضرر و
برداشت سود به شما نشان داده میشود.
پـس از اجرای دسـتور ،پنجـره ویرایـش سـفارش ( )order modifyingباز میشـود که در آن

صفحه نیز میتوانید قیمتها را به شکل دستی و دقیق تغییر دهید.

World Class Trading

MofidTrader 5

218

راهنمـای مفیدتریـدر “MofidTrader 5” 5

 3ـ3ـ  8قرار دادن سفارشهای شرطی

برای قراردادن سفارشهای شرطی ،باید یکی از دستورالعملهای زیر را انجام دهید:
 در پنجره «دیدهبان بازار» ،نماد مورد نظر خود را انتخاب کرده و گزینه سفارش جدید (New Order
) را انتخاب کنید.
 کلیـد  F9را فشـار دهید .پنجره ارسـال سـفارش برای نمـادی که نمودار آن فعال اسـت ،نمایش
داده میشـود .بـرای تغییـر در پیـش فـرض عملکـرد کلیـد  F9بـه صفحـه تنطیمـات سـامانه
) )Terminal settingsمراجعه کنید.
 گزینه سـفارش جدیـد ( ) New Orderرا در منـوی ابزارها ( )Toolsیا در نوار ابزار اسـتاندارد
) )Standardانتخاب کنید.
 پس از آن ،در پنجره قرار دادن سـفارش ،گزینه «سـفارش شرطی» ( )Pending orderرا در فیلد
نوع ( )Typeانتخاب کنید و حتم ًا نام نماد را نیز کنترل کنید.

پارامترهای زیر برای سفارش شرطی باید به سامانه ارسال شود:
 ( :Typeنوع) نوع سفارش شرطی مورد نظر ( )Pending order typeرا وارد کنید.
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( :Volumeحجم سفارش در واحد)؛ تعداد سهام یا ابزار مالی مورد معامله
 :Priceقیمتی که در آن سفارش فعال میشود.
( :Order Priceسفارش قیمت)؛ این فیلد برای سفارشهای توقفی محدود ()Stop Limit Order
فعال میشـود .این قیمتی اسـت که در آن سـفارش محدود دیگری پس از فعال شـدن سفارش
ارسال میشود .برای کسب اطالعات بیشتر به صفحه انواع معامالت مراجعه کنید.
 :Stop Lossتوقف ضرر؛ سطح توقف ضرر ( )Stop Lossرا در این فیلد وارد کنید .اگر این فیلد
صفر باشد ،این سفارش ارسال نمیشود.
 :Take Profitبرداشت سود؛ سطح برداشت سود ( )Take Profitرا در این فیلد وارد کنید .اگر این
فیلد صفر باشد ،این سفارش ارسال نمیشود.
 :Expirationشرایط انقضای سفارش
 :(GTC( Good Till Canceledمعتبر تا لغو
 :Todayروز
 :Specifiedتا تاریخ ،با فعال کردن این گزینه ،فیلد تاریخ فعال میشود.
 :Expiration Dateتاریخ انقضا
 :Commentتوضیحات
گزینه «گذاشتن سفارش» ( )Placeتا وقتی که پارامترهای وارد شده ناصحیح باشند ،غیرفعال
است.
سطح توقف ضرر و برداشت سود تنها در موقعیتهای باز فعال ( )Triggerمیشوند و تنها با
قرار دادن سفارشهای شرطی ارسال نمیشوند.
توضیحات ( )Commentیک سفارش میتواند توسط کارگزار در سمت سرور تغییر کند.

گذاشتن سفارش شرطی از روی نمودار

میتوانید سفارشهای شرطی ( )Pending ordersرا از روی نمودار با استفاده از کلیک راست ارسال
کنید.
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زیر منوی معامله ( )Tradeبه شکل زیر است:

الزم اسـت تا نشـانگر ماوس را روی سطح دلخواه خرید یا فروش خود قرار دهید و بعد ًا راست
کلیک کنید تا گزینههای پیشنهادی مطلوب را در این زیرمنو مشاهده کنید .بعد از کلیک روی گزینه
مـورد نظـر ،پنچره ارسـال سـفارش ( )order placingبـاز میشـود و در آن به طور دقیـق میتوانید
پارامترها را تغییر دهید.

 4ـ3ـ .8مدیریت سفارشهای شرطی

گاهی اوقات در بازار ،شـرایطی پیش میآید که ناگزیر از اصالح یک سـفارش شرطی هستیم که این
عمل میتواند تغییر قیمت وارد شـده برای سـفارش ،تغییر سطوح توقفی یا تغییر تاریخ انقضا باشد.
این عمل میتواند مسـتقیم ًا از نمودار یا از پنجره مدیریت سـفارشها باشد .سفارش به همین طریق
میتواند حذف شود.
ویرایش سفارش

برای ویرایش سفارش شرطی ،باید در سربرگ معامله ( ، )Tradeروی سفارش مورد نظر کلیک راست
کرده و گزینه « » Modify or deleteرا از آن منو انتخاب کنید .پنجره زیر نمایش داده میشود.
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در یک سفارش شرطی تقریب ًا تمامیفیلدها برای ویرایش میتوانند تغییر کنند ،غیر از فیلدهای حجم
و توضیحات ( . )commentsبعد از تنظیم تمامیپارامترها ،کلید ویرایش ( )Modifyرا کلیک کنید.
اگر پارامترها نادرست وارد شده باشد ،کلید ویرایش ( )Modifyغیر فعال باقی میماند.

مدیریت یک سفارش از روی نمودار

برای انجام این کار باید امکان «نمایش سطوح معامله» ( )Show trade levelsدر تنظیمات سفارش
) )Terminal optionsفعال باشد.

برای سفارشهای شرطی این امکان وجود دارد تا سطوح برداشت سود و توقف ضرر را جداگانه
ویرایش کنید ،همچنین این امکان وجود دارد که قیمت را به همراه سطوح توقفی آن ویرایش کرد.

بـرای ویرایش این سـطوح کافیسـت خطوط نمایش داده شـده را با ماوس انتخـاب کنید ،آن را
نگهدارید و به قیمت مورد نظر انتقال دهید( .کلیک و درگ کنید).

برای ویرایش کل سفارش به همراه سطح توقفی آن ،خط قیمت را کلیک و درگ ()click&drag
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کنید.

بعـد از انجام ایـن کار پنجره ویرایش موقعیت ( )Order modifyingرا مشـاهده خواهید کرد .اگر با
اعداد موافق بودید آنرا تأیید کنید.
حذف سفارش شرطی

کافیسـت در پنجـره ویرایش کلید «حـذف» ( )Deleteرا کلیک کنید .سـفارشهای شـرطی به طور
خودکار پس از رسـیدن به تاریخ انقضا ( )Expirationی مورد نظر حذف میشـوند .پس از حذف،
سفارش در سربرگ تاریخچه ( )Historyبه عنوان سفارش لغو شده ( )Canceledدرج میشود.
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