
 و ابزار های آن (Tradingview) کار با سایت تریدینگ ویوآموزش 

 TradingViewبه آدرس اینترنتی tradingview.com  یک پلتفرم نمودار مبتنی بر مرورگر ارزهای رمزپایه و سایر دارایی های مالی است. به غیر
ای از نمودار، شما همچنین می توانید استراتژی های ترید خود را به اشتراک بگذارید و تجزیه و تحلیل خود را به صورت مستقیم پخش کنید. بر

 .نت در وب سایت تریدینگ ویو را فرا بگیریدکار با تریدینگ ویو ابتدا باید نحوه ساخت اکا

  Tradingviewتاریخچه

 Tradingview  هشت میلیون  ٢٠٢٠راه اندازی شد و اکنون دارای تعداد زیادی کاربر است و فقط در سال  ٢٠١١در وسترویل، اوهایو، در سال
رسیم حساب ایجاد کرده است. کاربران می توانند سهام، کاالها و ارزهای رمزنگاری شده مختلف مانند بیت کوین را با یک حساب رایگان یا پولی ت

 .جزیه و تحلیل کنندو ت

 آموزش کار با سایت تریدینگ ویو

همراه  می تواند کمی گیج کننده به نظر برسد اما با آموزش مرحله به مرحله  TradingView اگر قبال هرگز از ابزار نمودار استفاده نکرده اید، 
 .باشید تا به سادگی آن ها را فرا بگیرید

نام در نام کنید. ثبتبتوانید استفاده کنید، باید در این سایت ثبت ویوتریدینگ که از تمامی امکاناتقبل از هرچیز باید بگوییم که برای این
 نام ساده از امکانات این سایت تا حد زیادی استفاده کنید.د با یک ثبتتوانیکامال رایگان است و شما می Tradingviewسایت 

نام کنید و اصطالحا ثبت ویوسایت تریدینگ های پولیاما برای استفاده از تمامی امکانات و همچنین تمامی ابزارهای تحلیلی، باید در یکی از پالن
وی های خوبی را رتخفیف Tradingviewهای خاص مثل کریسمس یا بلک فرایدی و... معموال اشتراک (ماهیانه یا سالیانه) بخرید. در مناسبت

های مجازی برای ایرانیان و گیفت کارت ارزهای دیجیتال با پرداخت ویوتریدینگ کند. همچنین خرید و شارژ اکانتهای پولی خود اعمال میاکانت
 نیز ممکن است.



 بررسی نوار ابزارها

 

 ١نوار ابزار 

ستند. از خطوط ساده گرفته تا موقعیت این نوار ابزار شامل کلیه ابزارهای نمودارسازی و ترسیم است که مستقیماً در ناحیه نمودار قابل استفاده ه
 .، اما مجموعه پیش فرض شامل اصول کافی برای شروع کار استlong/short های

ید آن را در همه ابزارها را می توانید به نوار ابزار مورد عالقه خود اضافه کنید. در صورتیکه نوار ابزار مورد عالقه را در باال ندارید، می توان
 .را کلیک کنید Favorite Drawings  رفته و نوار ابزار Drawing Tools پیدا کنید. به راست کلیک فهرست

قرار دارد. با این کار می توانید مکان نما را به یک نقطه، یک پیکان یا یک خط متقاطع طبق عالیق خود  ”crosshair“ در زیر دکمه پروفایل دکمه
خطوط روند، خطوط عمودی و  ها را پیدا کنید. مواردی مانند Linetools ، محلی است که می توانید تمامcrosshair تغییر دهید. سپس، زیر دکمه

 .ازیهمچنین خطوط افقی و کانال های مو

 Flat Top خط افقی دقیقاً همان چیزی را که از نامش پیداست انجام می دهد و یک خط افقی را روی نمودار شما قرار می دهد. کانال موازی و ابزار
/ Bottom به شما امکان می دهد یک کانال برجسته را روی نمودار خود قرار دهید. 

را روی نمودار شما قرار می دهند یا به شما امکان می دهند روی نمودار خود ترسیم  اندیکاتور ها چند دکمه بعدی همه دکمه هایی هستند که
مجموعه ای از ابزارهای مختلف فیبوناچی را برای کاوش شما در اختیار  چنگال مثال، دکمه همراه با کنید و اشکال مختلف را قرار دهید. به عنوان

 .می گذارد

 .دکمه ای که در تصویر باال مشاهده می کنید به شما امکان دسترسی به موقعیت های بلند و کوتاه را می دهد

ودار خود با کمک ویژگی های دیداری عالی، تعیین کنید. عالوه بر این، مقدار پیپ این به شما امکان می دهد ضرر توقف، ورود و سود خود را در نم
 .را به شما می گوید (RR) های ضرر متوقف شده و میزان سود شما و همچنین نسبت خطر به پاداش

روبروی شماست. پس از قرار دادن آن،  خود ندارید به این دلیل که دقیقاً همان RR با استفاده از این ابزار، نیازی به اتالف وقت برای محاسبه
د و به می توانید روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره ای با تمام اطالعات مربوط به ترید باز شود. این ابزار باعث صرفه جویی در وقت شما می شو

 .عنوان یک تریدر می دانید که زمان برابر پول است

 .شما امکان می دهد میزان پیپ ها و روزهای یک منطقه خاص را تحت پوشش قرار دهیددکمه خط کش نیز یک ابزار کوچک مفید است. به 

 .در انتهای نوار ابزار سمت چپ دکمه حذف است. این گزینه برای حذف همه ابزارهای طراحی، حذف همه اندیکاتور ها یا حذف هر دو گزینه است



 ٢نوار ابزار 

پیدا خواهید کرد. می توانید از بین آنها کندل شمعی، نمودار خط، نمودار منطقه و موارد دیگر را در اینجا گزینه هایی برای تغییر شکل نمودار 
کمه انتخاب کنید. همچنین یک نوار جستجو در سمت چپ برای تغییر دارایی نمایش داده شده وجود دارد. ابزار دیگری که باید به آن توجه شود، د

 .الگوهای تجزیه و تحلیل مانند یک میانگین متحرک است [اندیکاتور ها و استراتژی ها] برای درج

 ٣نوار ابزار 

TradingView  خدمات کارگزاری ارائه نمی دهد، اما شما می توانید با استفاده از تب [صفحه ترید] در وب سایت ترید کنید. اگر از قبل حساب
مبادله کنید خواهید یافت. همچنین می توانید با استفاده از عملکرد [تستر باز با آنها داشته باشید، لیستی از شرکایی را که می توانید با آنها 

 .استراتژی] استراتژی های خود را محک بزنید

 ٤نوار ابزار 

را پوشش می دهد. می توانید لیست تماشای خود، پیام خصوصی کاربران دیگر را  TradingView این بخش به طور عمده عناصر اجتماعی اخبار و
ید، ایده ها و جریان ها را کاوش کنید و به یک تقویم شخصی دسترسی پیدا کنید. اگر شما نیاز به یافتن هرگونه داده، لیست یا سفارشی کن

 .اطالعات دارید، این منطقه برای این کار ایجاد شده است

 

 قسمت نمودار

یا شاخصی را قرار می دهید، می توانید آن را در قسمت نمودار  وقتی دارایی را که نگاه می کنید تغییر می دهید ، از هر ابزاری استفاده می کنید
 .اصلی نمایش دهید. همچنین می توانید تقریباً همه مواردی را که می بینید، سفارشی کنید که در بخش بعدی به توضیح آن ها می پردازیم

 TradingView شخصی سازی نمودارهای

زیده خود را دارد. سفارشی کردن رنگ ها، خطوط و محورها، خواندن و درک سریع نمودارهای شما هر فرد در مورد طرح بندی نمودار، تنظیمات برگ
 .می توانید تمام گزینه های مورد نیاز خود را پیدا کنید…] را آسان می کند. با کلیک راست روی ناحیه نمودار و کلیک روی [تنظیمات

 .مجدد کنید در صورت بهم ریختن نمودار خود می توانید آن را تنظیم

 

 .وقتی روی [تنظیمات] کلیک کردید، در پنجره [تنظیمات نمودار] قرار می گیرید که می توانید با طیف وسیعی از گزینه ها کار کنید



 آموزش کار با چارت تریدینگ ویو

 نماد‑١

 با استفاده از این قسمت می توانید شکل ظاهری نمودارهای کندل شمعی خود را تغییر دهید. هر قسمت از کندل شمعی می تواند دقیقاً به رنگ
 .دلخواه شما کدگذاری شود

٢‑Status line 

و دکمه های خرید و  OHLC ه هایی برای تغییر اطالعاتی است که آن را می توانید در باال سمت چپ نمودار پیدا کنید، مانند داده هایشامل گزین
 .) نشان داده شده است٣٨٫٣٤٥٫٩٧) و در جعبه آبی بیشترین پیشنهاد (٣٨٫٣٤٥٫٩٦فروش. در جعبه قرمز کمترین قیمت درخواست (

٣‑Scales 

قیمت این قسمت گزینه ها را برای تغییر ردیاب هایی که می توانید در محور سمت راست مشاهده کنید، ارائه می دهد. به عنوان مثال، می توانید 
 .های باال و پایین روز یا شمارش معکوس را برای بسته شدن نوار اضافه کنید



 

 شکل ظاهری‑٤

 .با استفاده از این قسمت می توانید خطوط شبکه، رنگ پس زمینه، محورها و سایر ویژگی های ابزار های خود را تغییر دهید

 معامالت‑٥

 .به شما امکان می دهد در صورت ورود به حساب بروکر، عناصر بصری را شخصی سازی کنید

٦‑ Events 

Events قسیم و سایر رویدادها در قسمت نمودار به شما می دهدگزینه هایی را برای نمایش سود سهام، ت. 

د و دکمه همراه با تنظیم نمای نمودار، ممکن است بخواهید کندل های شمعی یا نمادهای دیگر را نیز تغییر دهید. برای این کار، به نوار باال بروی
اه، پیدا خواهید کرد. همچنین می توانید برخی از فواصل را مورد سمت چپ را کلیک کنید. اکنون یک لیست طوالنی از فواصل مختلف، از ثانیه تا م

 .عالقه خود قرار دهید تا در نوار باالیی شما نشان داده شوند

 

 

تمام ویرایش های شما را در بالدرنگ ذخیره می کند،  TradingView .پس از سفارشی کردن نمودار خود، دیگر نیازی به ذخیره دستی آن نیست
 .بنابراین می توانید از سیستم خارج شوید و بعداً به آنها برگردید

 



 رسم خطوط روند

الگوهای برای اولین نمودار خود، با خط روند نمی توانید اشتباه کنید. این یک روش مبتدیانه برای مدل سازی اقدام قیمت و یکی از پرکاربردترین 
 .نمودار برای ترید روزانه و معامالت نوسان است

 .را از نوار ابزار سمت چپ انتخاب کنید line برای شروع کار، ابزار ‑١

 .را روشن کنید magnet همچنین ممکن است بخواهید ابزار‑٢

) شروع کنید، معروف به باالترین نرخ نوسان قیمت. روی جایی که می خواهید ١برای روند نزولی، قبل از افت قیمت در نقطه اوج محلی (نقطه ‑٣
 خط شروع شود کلیک کنید و سعی کنید تا آنجا که ممکن است اوج ها را در آن بگنجانید. وقتی می خواهید خط روند خود را کامل کنید دوباره

 .کنید کلیک



نقاط مقاومت را نشان می دهد. همیشه بهتر است که حداقل سه نقطه خط روند خود را آزمایش کنید، زیرا دو نقطه می تواند تصادفی  ٣ و ٢ ،١ نقاط
 .یک شکاف از روند را نشان می دهد، به این معنی که بهتر است یک خط روند جدید ترسیم کنید ٤باشد. نقطه 

ستراتژی ممکن این است که وقتی قیمت شما مطابقت دارد و خط شما را آزمایش می کند، فروش هنگامی که روند نزولی تثبیت شده دارید، یک ا
یر را آغاز کنید. اگر تصمیم دارید یک روند صعودی ترسیم کنید، مطمئن شوید که خط خود را با استفاده از قیمت پایین شروع می کنید تا خط ز

 .کندل شمعی قرار گیرد

 (Pitchfork) رسم چنگال

Pitchfork  عه می دهد. اندیکاتور تکنیکال توسط آلن اندرو، سرمایه گذار نمودار پیشرفته تری است که مفهوم خط روند را توس یا چنگال اندروز
 .ایجاد شده است. ترسیم آن آسان است و بینش بیشتری نسبت به یک خط روند ساده فراهم می کند ٢٠و مربی مشهور آمریکایی قرن 

 .انتخاب کنید line را در زیر ابزار pitchforkبرای شروع،  ‑١

 

 .خود را ایجاد کنیم pitchforkقصد داریم با انتخاب سه نقطه در ابتدا و انتهای روند،  ‑٢

، باالی نوسان یک روند صعودی و ٢خ روند نزولی است. سپس بر روی نقطه شروع کردیم که پایین ترین نر ١در مثال زیر می بینید که با نقطه  ‑٣
 .، پایین ترین نرخ روند نزولی بعدی کلیک کردیم٣سپس بر روی نقطه 

 

گسترش می یابد، سطح مقاومت را نشان می دهد و خط پایین که از نقطه  ٢این نقاط یک شکل چنگال مانند ایجاد می کنند، خط باال که از نقطه  ‑٤
 .ت آن افزایش یابدجایی است که انتظار می رود قیمت به سمگسترش می یابد، سطح حمایت را نشان می دهد. خط متوسط  ٣

مانند مثال خط روند گفته شده، خط حمایت مناطق احتمالی برای خرید و خط مقاومت را در جایی که می توانید بفروشید نشان می دهد. شما ‑٥
قرار دهید. توجه داشته باشید که  روش مدیریت ریسک همچنین می توانید یک سفارش استاپ الس درست زیر خط روند پایین به عنوان یک

زارها و استراتژی ها را برای کاهش ریسک در همیشه مطابق انتظار عمل نخواهد کرد. ترکیب آن با سایر اب pitchforkمانند هر اندیکاتور دیگر، 
 .نظر بگیرید

 



 مزایا و معایب تریدینگ ویو

آن ها می  سایت تریدینگ ویو مجموعه مشابهی از ابزارهای نمودار و معامالت را ارائه می دهند، اما مطمئناً نقاط ضعفی دارد که در ادامه به بررسی
 .پردازیم

 مزایا

دسترسی پیدا کند. شما نیازی به نصب هیچ نرم افزاری ندارید  TradingView هر دستگاهی با مرورگر اینترنت می تواند به :HTML5 نمودار •
 .و می توانید نمودارهای خود را در هر کجا مشاهده کنید

 .هر کسی می تواند به اکثر ویژگی های موجود دسترسی پیدا کند :عضویت رایگان •

این موضوع را در سرورهای خود پیگیری می کند. برای دریافت اعالن های  TradingViewاگر هشدار تنظیم کنید،  :سیستم هشدار سمت سرور •
 .ندارید TradingView هشدار نیازی به باز کردن

 در TradingView دسترسی پیدا کنید، اما می توانید از Binance به TradingView انید از وب سایتاگرچه نمی تو :Binance سازگاری با •
UI ترید Binance استفاده کنید. شما به راحتی می توانید رمز ارز را با Binance خریداری و بفروشید. 

را ایجاد کنند. این ویژگی با  TradingView ر سرورهایکاربران پیشرفته تر می توانند اندیکاتورهای سفارشی ذخیره شده د :اسکریپت ها •
 .که برای استفاده آسان است، ارائه می شود Pine Script ،TradingView استفاده از زبان رمزگذاری سفارشی

 .مقدار قابل توجهی سهام، اوراق بهادار، کاالها و اطالعات فارکس برای نمودار موجود است :انتخاب دارایی •

 .هنگامی که یک استراتژی را ایجاد کردید، امتحان مجدد با استفاده از ویژگی داخلی ساده است :( Backtesting)ددامتحان مج •

 معایب

در حالی که مفهوم برگه جریان ها و ایده ها جالب است، کیفیت آنچه پیدا خواهید کرد بسیار متفاوت است. بسیاری از توصیه  :مسائل جامعه •
 .ست و برای کاربران جدید چندان مفید نیست. قسمت نظرات نیز دارای ترول گاه به گاه استها بسیار سوداگرانه ا

را گزارش می کند. این در حالی است که پشتیبانی  TradingView معموال مشکالت پشتیبانی مشتری TradingView انجمن :پشتیبانی مشتری •
 .ن تقریبا هیچ پشتیبانی خاصی ندارندفقط برای کاربران پرمیوم ارائه می شود و کاربران رایگا

هنوز کامال محدود  (options) برخی از بروکر ها و پلتفرم های ترید را در خود گنجانده است، اما گزینه ها TradingView :ادغام بروکر ها •
 .هستند

رتبط آنها حاصل نمی شود. به عنوان مثال برای سهام ایاالت متحده مستقیماً از بازارهای سهام م TradingView قیمت :Cboe BZX داده های•
دریافت می کنند که این می تواند کمی با قیمت واقعی متفاوت باشد. داده های بی  Cboe BZX قیمت خود را از صرافی NASDAQ سهام

 .درنگ از صرافی با پرداخت هزینه در دسترس است


