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 . . .زیرا بینش یک فرد بالهای خود را به فرد دیگری نمی دهد.
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 1مقدمه
به راهنمای کاربری  MotiveWaveخوش آمدید .اگر در حال این کتاب را مطالعه هستید ،پس پیش از این MotiveWave

را در رایانه خود نصب نمودهاید و برای استفاده از آن آماده هستید و اگر هنوز  MotiveWaveرا نصب نکرده یا آن را به ثبت
نرساندهاید ،لطفاً پیش از مطالعه این کتاب ،راهنمای نصب نرمافزار را از لینک زیر دانلود نموده و مطالعه فرمایید.1
http://www.MotiveWave.com/guides/MotiveWave_Installation_Guide.pdf

1.1

نسخه ها و ماژول های MotiveWave
اگر در حال حاضر با نسخه آزمایشی  MotiveWaveکار میکنید ،پس به احتمال زیاد نسخه  Ultimateاین نرمافزار را

نصب کردهاید .این نسخه از نرمافزار تمامی ویژگیها و قابلیتهای ممکن ،به جز ماژولهای  Partnerو  Studyها را در خود دارد.
اگر روی نسخه آزمایشی کار میکنید و تمایل به استفاده از نسخهی خاصی از نرمافزار  MotiveWaveدارید ،میتوانید با ایمیل زیر
تماس بگیریدsales@MotiveWave.com :
1.1.1

نسخه ها

با توجه به تفاوت نیازها و بودجههای معاملهگران و تحلیلگران بازار نسخههای متعددی از  MotiveWaveارائه گردیده
است .جزئیات و قابلیتهای مربوط به نسخ مختلف این نرمافزار را میتوانید در سایت زیر مورد مطالعه قرار دهید.
http://www.MotiveWave.com/products/products.htm#elliottwavesoftware

 -1نسخه  - Ultimateاگر معاملهگر حرفهای هستید ،این نسخه میتواند نیازهای شما را برآورده کند .این نسخه
 MotiveWaveهمه ابزاری الزم را در خود دارد .از جمله ابزاری مانند  Gann ،Elliott Waveیا .Gartley
 -2نسخه  - Professionalمختص معاملهگران حرفهای است که از ابزار پیشرفتهای مانند  Gann ،Elliott Waveو
 Gartleyاستفاده نمیکنند.
 -3نسخه  - Strategyگسترش یافتهی نسخه  Tradeاست که از آزمون رو به عقب و بهینهسازی استراتژی 2پشتیبانی
میکند.
 -4نسخه  - Tradeگسترش یافتهی نسخه  Chartاست که قابلیتهای معاملهگری به آن اضافه شده است.
 -5نسخه  – Charts Plusنسخهی تکمیلی  Chartsاست و ویژگیهای محبوبی مانند Chart ،Replay Mode

 ،Templateمطالعات ( Multi-Time Frame)Studiesو برخی ویژگیهای دیگر به آن اضافه شده است.
 -6نسخه  – Chartsاین نسخه مناسب تازهکارها بوده و شامل مجموعهی کاملی از Studyها و ابزاری پایهای برای
تحلیل است.

 - 1نسخه کرک شدهی این نرم افزار را می توانید از سایت فراچارت به نشانی زیر دانلود و نصب کنید .نحوه کرک کردن و نیز آموزش انتقال داده سازمان
بورس تهران نیز در لینک زیر موجود استhttps://farachart.com/6340 .
- Strategy Back Testing And Optimization
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ماژول ها

ماژولها را میتوان به منظور افزایش قابلیتها به نسخ مختلف  MotiveWaveاضافه نمود .مجموعه ماژولها در حال
حاضر تحت عناوین  Education ،Signal Services ،Third Party Add-Ons ،Featuredو  Developersدر MotiveWave

 Marketplaceارائه شده است که برای مطالعه بیشتر در این خصوص میتوانید به نشانی زیر مراجعه کنید:
https://support.MotiveWave.com/marketplace/

1.2

شروع MotiveWave
اگر سیستم عامل شما  Macاست MotiveWave ،را میتوانید در قسمت  Launch Padیا پوشه  Applicationsبیابید.

فقط الزم است روی آیکون  MotiveWaveکلیک کنید تا برنامه اجرا شود .اگر  MotiveWaveرا روی ماشین ویندوز نصب
کردهاید ،روی آیکون  MotiveWaveکه در  Desktopقرار دارد دوبار کلیک کنید .روش دیگر این است که به مسیر زیر رفته و
برنامه را اجرا کنید:
Start -> All Programs -> MotiveWave -> MotiveWave.exe

صفحه نخست که در هنگام راهاندازی  MotiveWaveخواهید دید ،صفحه  Startupنام دارد .به طور معمول ،یک فضایکاری 1را
با استفاده از ای صفحه انتخاب کرده و باز خواهید کرد .فضایکاری خود را از لیست کشویی انتخاب کرده و روی دکمه Continue

کلیک کنید.

شکل  -1-1صفحه  Startupنرم افزار MotiveWave

بسته به کارگزاری 2یا سرویس دادهای که برای فضایکاری خود انتخاب میکنید ،ممکن است با پنجرهای که اطالعات مربوط به ورود
( )Loginرا میپرسد ،مواجه شوید .برای مثال پنجره  Loginزیر مربوط به فضایکاری  CQGاست .در این حالت باید نام کاربری و
کلمه عبور مربوط به حساب  CQGرا باید وارد کنید.
- Workspace

1

- Broker

2
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مجوز
وقتی در سایت ،یک نسخه آزمایشی برای  MotiveWaveایجاد میکنید ،ایمیلی برای شما ارسال میشود که حاوی کلید

مجوز 1است .این کلید از الزمات فرآیند نصب است (به راهنمای نصب مراجعه کنید) .کلید مجوز به طور منحصر به فرد برای پروفایل
شما ایجاد شده است و تغییر نخواهد کرد (حتی وقتی که سفارش خرید نرمافزار را میدهید).
اگر فکر میکنید این کلید پیچیده است ،میتوانید درخواستی برای کلید جدید به تیم پشتیبانی  MotiveWaveبه نشانی
 support@MotiveWave.comارسال کنید .این کلید به ایمیلی که هنگام ثبتنام از آن استفاده کردهاید ارسال خواهد شد.
1.3.1

تغییر کلید مجوز

کلید مجوز را با استفاده از صفحه  Startupمیتوانید تغییر دهید .لیست کشویی  Optionsرا انتخاب کرده و روی گزینهی
 Licenceکلیک کنید.

شکل  -2-1تغییر کلید مجوز

Licence key

4
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کلید مجوز جدید خود را در قسمت  Licence Keyوارد کنید .دکمه  Updateرا برای اعتبار سنجی این کلید و تغیر کلید
مجوز  MotiveWaveکلیک کنید .نکته :برای اجتناب از تایپ اشتباه کلید ،پیشنهاد میشود آن را از ایمیل خود کپی کرده و در قسمت
مربوطه الصاق کنید.

شکل  -3-1پنجره به روز رسانی مجوز

1.3.2

وضعیت مجوز

به آسانی میتوانید با انتخاب  Help->Aboutاز نوار منوی باالی  ،Consoleنسخه و ماژولهای  MotiveWaveی را که
به مجوز خود منتسب کردهاید مشاهده کنید .پنجره  Aboutکلید مجوز ،آدرس ایمیل ،نسخه ،ماژولها و تاریخ انقضای پشتیبانی را
نمایش میدهد.

شکل  -4-1بررسی اطالعات مجوز

شکل  -5-1پنجره About
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 2کنسول
بعد از نصب  MotiveWaveو پیکربندی فضایکاری ،نخستین پنجرهای که با باز شدن  Workspaceمشاهده خواهید کرد،

کنسول1

است .کنسول دسترسی به تمامی ابزار و قابلیتهای  MotiveWaveفراهم میکند و چیدمان 2پیشفرض آن از قبل پیکربندی شده است.

شکل  -1-2چیدمان پیشفرض کنسول

کنسول در صفحات مختلفی سازماندهی شده است (شکل  .)1-2توجه داشته باشید که صفحات فقط در نسخههای  Professionalو
 Ultimateدر دسترس هستند .برای مشاهده صفحات مختلف ،به سادگی روی برگه ( )Tabمربوط به هر صفحه در پایین پنجره کنسول کلیک
کنید .مجموعه پیشفرض صفحات به شرح زیر هستند
 – Home .1صفحه  Homeشامل یک چیدمان ساده است که یک چارت و دو موقعیت در پایین برای .Watch List
 – Charts .2چیدمانی ساده از  6نمودار.
 – Account .3شامل اطالعاتی درباره حساب ،سفارشها ،وضعیت سفارشات (باز یا بسته بودن آنها) و تاریخچه معامالت است.
 – Options .4چیدمانی ساده از زنجیرههای آپشن .3این صفحه فقط برای کارگزاریهایی که از آپشنهای معامالتی پشتیبانی میکنند
موجود میباشد.
- Console

1

- Layout

2

 - Option 3آپشن نوعی قرارداد فرعی است که به مالک اختیار میدهد (نه تعهد) خرید یا فروش دارایی را با قیمت مشخص (قیمت اصابت یا اعمال) در یک زمان از پیش
تعیین شده (تاریخ انقضاء) انجام دهد .اصطالح «قرارداد فرعی» به طور معمول ایدهای با ابزار پیچیده مالی است که در آزمایشگاه وال استریت ساخته شده است .در سطح
فردی ،معامالت آپشن به تریدرها در بازار اجازه میدهند تا درآمد کسب کنند ،معامالت سوداگرانه انجام داده و از پوزیشنهای خود به ویژه در نوسانهای بازار محافظت
کنند.
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 – Scan .5چیدمانی برای استفاده از قابلیت اسکن درون  MotiveWaveمیباشد.
 – Optimize .6شامل قاب بهینهساز استراتژی 1برای آزمایش رو به عقب ،بهینهسازی و آزمایش رو به جلو 2استراتژیهای

خودکار3

میباشد.
 – News .7اگر کارگزار یا سرویس دادهی شما از انتشار اخبار پشتیبانی کند ،شما قادر به مشاهده صفحه اخبار خواهید بود.
تصاویر زیر مجموعه پیشفرضی از صفحات موجود در کنسول را نشان میدهند:

شکل  -2-2صفحهی Charts

8

- Strategy optimizer panel

1

- Walk Forward testing

2

- Automated strategies
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Account  صفحهی-3-2 شکل

Options  صفحه-4-2 شکل
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شکل  -5-2صفحه Scan

شکل  -6-2صفحه Optimize
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شکل -7-2صفحه News

2.1

Preferences
پنجره ( Preferencesروی گزینه  Configure ->Preferencesرا از نوار منوی کنسول کلیک کنید) ،مکانی متمرکز برای پیکربندی

 MotiveWaveرا فراهم ساختهاست .این پنجره شامل بسیاری از قابهای پیکربندی است که در برگهها و زیربرگههای 1مختلفی سازماندهی
شده اند.

شکل  -8-2مشاهده پنجره Preferences

- Tabs and Sub tabs

11
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شکل  -9-2پنجره Preferences

با مراجعه به برگهها و زیربرگههای موجود در این پنجره ،در صورت تمایل می توانید گزینه های پیکربندی  MotiveWaveرا بررسی
کنید و آنها را تغییر دهید .جزئیات بیشتر در مورد گزینه های خاص پیکربندی را می توانید در قسمت های مختلف این کتاب مطالعه فرمایید.

2.2

فضاهای کاری
ارتباط میان کارگزاریها و سرویسهای داده از طریق فضاهای کاری یا  Workspaceها مدیریت میشود .هر فضایکاری نمونهای

جداگانه از  MotiveWaveبوده و پایگاه داده محلی مختص خود را دارد .همه دادهها ،تنظیمات و تحلیلها بین هر فضایکاری به صورت
جداگانه ذخیره و مورد استفاده قرار میگیرد (به غیر از تمها و دادهها تاریخی.)1
فضایکاری را میتوان از طریق کنسول یا به وسیله صفحه  Startupنرمافزار ،با کلیک کردن روی لیست کشویی  Optionsو انتخاب
 Workspaceمدیریت کرد.

شکل  -10-2مدیریت  Workspaceاز صفحه Startup

 - Historical Data - 1منظور داده پیشین است .به خصوص دادهای تیک پیشین که مهمترین آنها قیمتهای بازشدن ،بسته شدن ،کمترین و بیشترین قیمت است.
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شکل  -11-2مدیریت  Workspaceاز طریق نوار ابزار Console

در پنجره  Manage Workspacesمیتوانید فضایکاری جدیدی ایجاد کرده یا فضاهایکاری موجود را ویرایش یا حذف کنید.
ترتیب نمایش آنها را در لیست کشویی مربوط به صفحه  Startupرا نیز میتوانید با استفاده از این پنجره تغییر دهید .برای ایجاد یک فضایکاری
جدید روی دکمه  New Workspaceکلیک کنید.

شکل  -12-2پنجره Manage Workspaces

2.2.1

نسخه های Professional/Ultimate
از نسخه  Professional 4و  Ultimateبه بعد امکان ارتباط با چندین کارگزاری یا اتصالهای سرویس داده درون یک فضایکاری

فراهم شده است.
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شکل  -13-2پنجره ایجاد Workspace

با استفاده از از پنجره ( Connectionشکل  )14-2میتوانید کارگزاری یا سرویس دادهای را که قصد دارید به فضایکاری اضافه کنید،
انتخاب کنید .اطالعات مربوط به  Connectionبستگی به کارگزاری یا سرویس دادهای دارد که انتخاب می کنید.

شکل  -14-2پنچره Add Connection

پنجره زیر نمونهای از فضایکاری با سه اتصال ( )TradeStation, OANDA and TD Ameritradeرا نشان میدهد.
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شکل  -15-2سه اتصال در یک فضایکاری

2.2.2

نسخه های Single/Broker
در سایر نسخههای  Charts, Charts Plus, Trade( MotiveWaveو  )Strategyامکان ایجاد فقط یک اتصال به یک کارگزاری یا

سرویس داده در داخل یک فضایکاری وجود دارد .شکل  16-2پنجرهی ایجاد فضایکاری را برای این نسخهها نمایش میدهد .نامی را برای
فضایکاری تایپ کرده و نوع اتصال را از لیست کشویی  Servicesانتخاب کنید.

شکل  -16-2ایجاد فضایکاری در نسخههای تک کارگزاری
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تغییر چیدمان پیش فرض
چیدمان کنسول قابلیت تنظیم باالیی دارد .همه صفحات میتوانند چیدمان مختص خود را داشته و میتوان صفحاتی را به کنسول

اضافه کرده یا صفحات موجود را حذف کرد .تصویر زیر ناحیه صفحه و بعضی از گزینههای موجود را نمایش میدهد:

شکل  -17-2ناحیه Page

2.3.1

ایجاد یک صفحه جدید

برای افزودن صفحهای جدید به کنسول ،روی دکمه  New Pageکلیک کنید (تصویر باالشکل  .)17-2نامی را برای صفحه انتخاب
کنید .این نام ،هنگامی که صفحه را به کنسول اضافه میکنید روی برگه صفحه نمایش داده میشود.
چیدمانهای متفاوتی برای صفحات وجود دارد .فقط الزم است یکی از چیدمانهای مورد نظر خود را انتخاب کنید .در باالی پنجره
( New Pageتصویر زیرشکل  )18-2چندین دستهبندی وجود دارد .آیکونی مطابق با دسته روی برگه صفحهای ایجاد میکنید نمایش داده شده
است .این آیکونها شناسایی نوع دسته را آسانتر میکند.

شکل  -18-2پنجره New Page

2.3.2

تغییر یک صفحه

امکان تغییر نام صفحه و نیز چیدمان آن وجود دارد .برای تغییر صفحه جاری روی دکمه  Edit Pageواقع در پایین سمت راست
صفحه کلیک کنید.
16
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شکل  -19-2تغییر نام و چیدمان صفحه جاری

با این کار پنجره  Edit Pageباز شده و امکان اعمال تغییرات ذکر شده فراهم خواهد شد .در پایین پنجره  Edit Pageدکمهای با عنوان
 Reset Layoutقرار دارد .این دکمه برای بازنشانی چیدمان کنسول به تنظیمات پیشفرض تعبیه شدهاست .با کلیک روی این دکمه تمام صفحات
از جمله چیدمان آنها به حالت اولیه خود ،زمانی که برای اولین بار فضایکاری را ایجاد کردید ،تغییر خواهد یافت (شکل .)1-2

شکل  -20-2صفحه Edit Page

2.3.3

تغییر ترتیب صفحات

در صورت تمایل میتوانید صرفاً با عمل کشیدن و رها کردن ماوس بر روی برگه صفحات ،تریب آنها را تغییر دهید.

شکل  -21-2تغییر ترتیب صفحات
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تغییر سایز قاب ها

اندازه قابهای ( )Panelنمایش داده شده در یک صفحه را میتوانید با کلیک کردن و کشیدن ناحیهی بین دو قاب تغییر دهید .توجه
داشتهباشید که نشانگر ماوس وقتی که روی این ناحیه قرار میگیرد تغییر شکل میدهد .تصویر زیرشکل  22-2تغییر فضای عمودی میان ناحیه
نمودار و ناحیه  Watch Listدر صفحه  Homeرا نشان میدهد:

شکل  -22-2تغییر اندازه دادن  Panelها

2.3.5

افزودن برگه های جدید

میتوان برگههای جدیدی به قاب موجود اضافه کرد .برای این کار روی دکمه  New Tabدر سمت راست برگهها کلیک کنید .شکل
 ،23-2توالی افزودن یک نمودار جدید به قاب اصلی موجود در صفحه  Homeرا نشان میدهند .در این مثال ،سه نمودار در باالی صفحه در
کنار هم قرار گرفتهاند .نمودار فعال به صورت برگه برجستهشده 1نمایش داده میشود (به رنگ سفید).

شکل -23-2افزودن برگه جدید به قاب جاری

- highlighted tab
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شکل  -24-2پنجره New Chart Tab

شکل  -25-2برگه جدید افزوده شد

2.3.6

ایجاد یک چیدمان سفارشی

 MotiveWaveهنگامی که صفحهای را ایجاد یا ویرایش میکنید ،تعدادی از چیدمانهای درون ساخت را در اختیار شما میگذارد .با
این حال میتوانید قابها موجود در صفحه را به شکلی که دوست دارید ،با کلیک در اطراف برگهها و کشیدن آن به هر سو سازماندهی کنید.
وقتی در حال جابجا کردن برگه هستید ،خواهید دید که یک ناحیه برجسته آبی رنگ در مکانی که قصد رها کردن قاب را دارید ایجاد میشود.
این ویژگی به شما این امکان را میدهد که هر چیدمانی را به هر تعداد قاب ایجاد کنید .دو تصویر زیر جابجایی برگه نموداری را که در مرحله
قبلی (نماد  )MSFTایجاد کرده بودیم را نمایش میدهد .این جابجایی موجب ایجاد یک ناحیه قاب جدید با تقسیم عمودی قاب موجود به دو
ناحیه میشود.

شکل  -26-2مرحله اول سفارشی سازی چیدمان
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شکل  -27-2مرحله دوم تغییر چیدمان

2.4

تغییر Look and Feel
 MotiveWaveبه منظور تغییر

Feel1

 Look andدکوراسیون پنجره ،چارچوب

اتصال،2

رنگ جداول و نمودارها گزینههای بسیاری

را فراهم کرده است .از پنجره  Preferencesبرای تغییر این صفات و بسیاری از صفات دیگر استفاده کنید .این پنجره را با کلیک روی دکمه
 Preferencesدر قسمت پایین سمت راست پنجره کنسول یا انتخاب  Configure -> Preferencesدر نوار منوی باال باز کنید.

شکل  -28-2دکمه Preferences

در صورت تمایل به تغییر اولویتهای مربوط به  ،Docking frameworkبه برگه  Generalو زیربرگه  Dockمراجعه کنید .گزینههای
بسیاری در این پنجره در اختیار شما قرار میگیرد .در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:

شکل Dock Preferences -29-2

 - 1در طراحی نرم افزار Look and Feel ،اشاره به مشخصههای رابط کاربری دارد که شامل مواردی مانند طراحی المانها مانند رنگ ،شکل ،چیدمان ،سبک حروف و نیز
رفتار پویای سایر آیتمها مانند دکمهها ،جعبه متنها ،منوها و  ...میشود.
 – Docking framework - 2این قابلیت امکان سازماندهی انواع زیرپنجرهها ( )subwindowsرا درون سایر پنجرهها فراهم میکند (چارچوبهای داخلی با انعطاف
بیشتر) .رابط گرافیکی کاربر در این حالت بسیار انعطافپذیر بوده و کاربر نهایی میتواند آنها را به آسانی سازماندهی کند .در حال حاضر بسیاری از نرمافزارهای کاربردی
از این قابلیت پشتیبانی میکنند.
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برگه  Themesگزینههای متعددی برای تغییر  Look and Feelدکوراسیون پنجره و نیز رنگ نمودار ،جداول و جعبه های Buy/Sell
دارد .تغییرات مربوط به تِم  Chartو  Barرا میتوانید در برگههای مرتبط به آنها تغییر دهید:

شکل  -30-2برگه Theme

تصویر زیر نمونهای از این تغییرات را نمایش میدهد:

شکل  -31-2نمونهای از تغییرات Theme

اندازه فونتها و آیکونها را میتوانید در برگه  Fontsتغییر دهید .با تغییر گزینهی  General Font/Icon Sizeاندازه آیکونها و
فونتها در تمامی پنجرهها تغییر خواهد یافت .این گزینه به طور ویژه میتواند در یک صفحهنمایش با وضوح باال مفید واقع شود.
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شکل  -32-2تنظیمات فونتها

شکل  -33-2تنظیمات آیکونها

2.5

ابزارمالی

1

در  MotiveWaveسهام ،جفتارزهای  ،FOREXقراردادهای آتی ،شاخصها و غیره اشاره به ابزارمالی دارند .ابزارمالی موجود به
کارگزاری یا سرویس دادهی انتخابی شما برای فضایکاری بستگی دارد .در وهلهی اول بعد از ایجاد فضایکاری در  MotiveWaveمجموعهای
پیشفرض از ابزارمالی در پایگاه داده محلی جمعآوری میشود .ابزارمالی دیگری را میتوانید با جستجو یا تغریف آنها به فضایکاری اضافه
کنید.
تمامی ابزارهایمالی را میتوانید به صورت مرکزی از طریق پنجره  )Configure -> Instruments( Manage Instrumentsمدیریت
کنید.

- Instruments

22

1

فصل دوم – کنسول

PiroozTrader

شکل  -34-2مدیریت  Instrumentها

پنجره  Manage Instrumentsهمه ابزارهای مالی تعریف شده در پایگاه داده محلی را نمایش میدهد .امکان فیلتر نمودن آنها با
تایپ نماد (یا قسمتی از آن) وجود دارد .نوع یا صرافی 1خاصی از ابزارمالی را نیز میتوانید انتخاب کنید.

شکل  -35-2پنجره .Manage Instruments

میتوانید ابزارمالی دیگری را با کلیک روی دکمههای  Define ،Import ،Searchبه پایگاه داده محلی اضافه کنید (نکته :امکان
دسترسی به دکمههای  Defineو  Importبرای همه کارگزاریها یا سرویسهای داده وجود ندارد).
دکمه  Searchامکان جستجوی قابلیتهای کارگزاری یا سرویس داده را برای کشف ابزارهای جدیدی که می توانید به پایگاه داده
محلی اضافه کنید ،فراهم میسازد.

- Exchange

23

1

فصل دوم – کنسول
2.5.1

PiroozTrader

وارد کردن ابزارمالی

برای راحتی کار ،دکمه  Importشما را قادر میسازد تا مجموعهای از ابزارمالی را از فایلهای  CSVبه داخل پایگاه داده محلی وارد
کنید .این فایل را میتوانید با اکسل تولید کرده و با فرمت فایل  CSVذخیره کنید .برای جزئیات بیشتر در این خصوص به لینک زیر مراجعه
فرمایید:
http://www.MotiveWave.com/data/import_instruments.htm

شکل  -36-2پنجره Import Instruments

2.5.2

ساعات معامالتی

 Trading Hoursروزها و ساعات روز را که یک ابزارمالی معامله میشود را تعریف میکند .در اکثر ابزارمالی ،ساعات معامالتی به
صورت خودکار در  MotiveWaveشناسایی میشود .در هنگام ایجاد فضایکاری MotiveWave ،مجموعهای پشفرض از Trading Hours

را ایجاد میکند .با این حال میتوانید ساعت معاملهگری مختص خود را ایجاد و ذخیره کنید .ساعات معاملهگری را میتوانید در پنجره
 Preferencesایجاد یا تغییر دهید .برای اینکار باید مسیر زیر را بپیمایید:
Configure -> Preferences -> General -> Trading Hours

شکل Trading Hour Preferences -37-2
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با کلیک روی دکمه ( )+پنجرهی  Trading Hoursپدیدار میشود .اگر ارزی انتخاب شده باشد ،ساعات تعریف شده در این گفتگو به
عنوان ساعات معامله پیشفرض برای ابزارمالی مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل Trading Hours -38-2

 Trading Hoursبرای یک ابزارمالی را میتوانید با مراجعه به برگه  Advancedدر پنجره  ،Instrumentتغییر دهید .برای دسترسی
به این پنجره مسیر ( )Configure -> Instrumentsرا طی کنید یا در منوی محتوی 1یک نمودار (با کلیک راست کردن روی یک نمودار) روی
گزینهی  Edit Instrumentکلیک کنید.

شکل  -39-2دسترسی به  Edit Instrumentدر منوی محتوی یک نمودار

- Context Menu
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شکل  -40-2ویرایش  Trading Hoursدر پنجره Edit Instrument

2.6

 Watch Listها
 Watch Listها روشی ساده برای سازماندهی مجموعهای مرتبط از ابزارمالی در کنار یکدیگر در یک مکان فراهم میسازند.

 MotiveWaveدر هنگام ساخت فضایکاری مجموعهای پیشفرض از  Watch Listها را ایجاد میکند.
دو شیوه برای نمایش یک  Watch Listوجود دارد:
 – Table View .1در نمای جدولی هر ردیف یک ابزارمالی را نمایش میدهد .نمای جدول مجموعهای از ستونهای پیشفرض را
دارد که میتوان آنها بر حسب سلیقه کاربر نمایش داد یا مخفی کرد .در صورت تمایل میتوانید این نمای جدول را بر اساس هر
کدام از ستونها به ترتیب صعودی یا نزولی مرتب کنید.
 – Buy/Sell View .2این نما جعبه  Buy/Sellرا برای هر ابزارمالی نمایش میدهد .مقادیر بهترین پیشنهاد عرضه و تقاضای جاری
را همراه با آخرین قیمت ،آخرین بار ،کمترین و بشترین قیمت روزانه و اسپرد 1را نشان میدهد .سفارشات بازار را میتوان به
صورت مستقیم با کلیک روی نواحی  Buyیا  Sellانجام داد.
تصویر زیر  Watch Listهای پیشفرض نمایش داده شده در صفحه  Homeرا نشان میدهد:

شکل  Watch List -41-2های پیشفرض

 - Spread 1اسپرد تفاوت قیمت خرید و فروش هست که در حقیقت درآمد کارگزار حساب میشود .کارگزاریها درآمدشون از اسپرد و کمسیون حاصل میشود.
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نوار ابزار Watch List
در نوار ابزار باال سمت راست قاب  Watch Listچندین دکمه قرار گرفته است .عملکرد این دکمهها به شرح زیر است:
 :Link With Chart .1اگر این دکمه فعال باشد (پس زمینه سایه دار) با کلیک روی یک ردیف در  ،Watch Listابزارمالی مرتبط با
نمودار فعال روی این صفحه ،تنظیم میشود.
 :Table/Buy Sell View .2نمای  Watch Listرا بین دو حالت جدولی و جعبههای  Buy/Sellتغییر وضعیت میدهد.
 – Search/Add Instrument .3پنجره جستجو را برای یافتن یک ابزارمالی و افزودن آن به  Watch Listباز میکند.
 – Import Instruments .4برای وارد کردن مجموعهای از ابزارمالی از یک فایل  CSVروی این گزینه کلیک کنید (در همه
فضاهایکاری وجود ندارد).
 – Edit Watch List .5امکان ویرایش خصوصیات  Watch Listرا فراهم میسازد.
 Watch List – Open in Window .6جاری را در یک پنجرهی جداگانه باز میکند.
 - Maximize .7قاب  Watch Listرا به منظور استفاده از همه فضای موجود در صفحه به حالت ماکزیمم در میآورد.
تصویر زیر دکمهها تشریحشده را در نوار ابزار نمایش میدهد.

شکل  -42-2نوار ابزار Watch List

2.6.2

مرتب سازی

نمای جدول  Watch Listمی تواند در دو حال مرتب شده یا نامرتب باشد .جابجایی بین این دو حالت با کلیک روی سرستونهای
درون نمای جدولی  Watch Listامکانپذیر است .کلیک اول موجب مرتب سازی صعودی میشود .کلیک دوم ترتیب را به حالت نزولی تغییر
میدهد و سومین کلیک جدول را به حالت نامرتب و به وضعیت معمولی قبلی آن برمیگرداند.
2.6.2.1

نمای نامرتب

در نمادی نامرتب ،میتوانید ابزارمالی را با کلیک و کشیدن آنها به مکان مورد نظر جابجا کرد .یا این که روی ردیف مورد نظر کلیک
راست کرده و با استفاده از دستورات  Move Up/Move Downمکان آنها را تغییر دهید.

شکل  Watch List-43-2نامرتب
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جعبه های Buy/Sell
یک جعبه  Buy/Sellبهترین قیمت عرضه و تقاضای جاری یک ابزارمالی را نشان داده و سفارش سریعِ خرید یا فروش یک ابزارمالی

را ساده میسازد .شکل زیر عناصر یک جعبه  Buy/Sellرا نشان میدهد:

شکل  -44-2جعبه Buy/Sell

رنگ جعبه با تغییر قیمتها تغییر میکند .اگر قیمت افزایش یابد ،برچسب آن به رنگ آبی (یا سبز که بستگی به تنظیمات آن دارد)
جلوه خواهد کرد .اگر قیمت کاهش یابد ،برچسب به رنگ قرمز درخواهد آمد .تنظیمات جعبههای  Buy/Sellرا میتوانید با مراجعه به پنجره
 )Configure -> Preferences( Preferencesتغییر دهید.

شکل  -45-2تغییر تنظیمات جعبههای Buy/Sell
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ایجاد Watch List
در نوار منوی  Consoleبا کلیک روی گزینهی  File -> New -> New Watch Listمیتوان یک  Watch Listجدید ساخت.

شکل  -46-2ایجاد New Watch List

در صفحهی نخست پنجرهی  ،New Watch Listنامی را برای نمایش  Watch Listدر فیلد  Nameتایپ کنید.

شکل  -47-2مرحله اول -تعیین نام New Watch List

در صفحهی بعدی ،باید ستونها را تعیین کنید .اگر تمایل به افزودن یک یا چند ستون به فهرست دارید ،آنها را از فهرست Available
 Columnsانتخاب کنید (از کلید  Ctrlیا  Cmdبسته به نوع سیستم عامل ،میتوانید ردیفهای مختلفی را انتخاب کنید) و برای انتقال آنها به فهرست
 Selected Columnsروی دکمه ’>‘ کلیک کنید .اگر بخواهید یک یا چند ستون را حذف کنید ،آنها را به همان ترتیب ذکر شده انتخاب کرده و
روی دکمه ’<‘ کلیک کنید.
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شکل  -48-2مرحله دوم -انتخاب یا حذف ستونهای New Watch List

مرحله آخر انتخاب مجموعه ابزارمالی برای نمایش در  Watch Listاست .نام نماد را در قسمت  Choose Symbolتایپ کرده و برای
افزودن آن به لیست کلید  Enterرا فشار دهید یا این که نام نمادی را از لیست کشویی انتخاب کنید .امکان جستجوی نماد خاصی با کلیک روی دکمه
 Search/Addمهیا است .درصورت پشتیبانی از سوی کارگزاری یا سرویس داده میتوانید مجموعهای از نمادها را با کلیک روی دکمه  Importرا
به  Watch Listاضافه کنید.

شکل  -49-2انتخاب ابزارمالی برای  New Watch Listو ذخیره نمودن آن

2.6.5

ویرایش Watch List
با کلیک روی ( Edit Watch Listآیکون مداد) در نوار ابزار  ،Watch Listپنجره  Edit Watch Listباز خواهد شد .در این پنجره،

میتوان نام ،ستونهای موجود یا ابزارمالی را تغییر داد.
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شکل  -50-2ویرایش و تغییر  - Watch Listبرگه Configuration

شکل  -51-2ویرایش و تغییر  - Watch Listبرگه Instruments

برای راحتی کار ،ستونها را میتوانید به صورت مستقم از طریق  Watch Listتغییر دهید .روی سر ستون کلیک کرده و آنها را بکشید یا
این که ترتیب آن را تغییر دهید .سمت راست سر ستون ،دکمهای به شکل ’ ‘+وجود دارد که برای نمایش یا مخفی نمودن ستونها مورد استفاده قرار
میگیرد.
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شکل  -52-2ویرایش ستونهای Watch List

2.7

Quote Sheets
یک  Quote Sheetنسخهای به خصوص از یک  Watch Listاست که میتواند به زیرگروهها تقسیم شود .بدین منظور ،در هنگام

ایجاد  ،Watch Listدر صفحه اول پنجره ایجاد  Watch Listگزینه  Quote Sheetرا انتخاب کنید.
روی صفحه نخست پنجره  ،Watch Listنامی را برای  Quote Sheetتایپ کنید .همانند  ،Watch Listاین نام در برگهی Quote

 Sheet Panelنمایش داده خواهد شد .گزینه ” “Quote Sheetزیر قسمتی که  Nameرا وارد میکنید باید در حالت انتخاب باشد.

شکل  -53-2نمونهای از Quote Sheet

2.8

Backup/Restore
برای خروجی گرفتن از تنظیمات ،تحلیلها ،ابزارهای مالی Watch List ،ها ،پویشها ،پنجره و موقعیتهای باز به شکل یک فایل،

میتوانید از ویژگی  Backup/Restoreاستفاده کنید .اگر اتفاقی برای رایانهی شما بیافتد ،میتوانید از این فایل برای برگردان تمامی آنچه که
خروجی گرفتهاید استفاده کنید .یا این که میتوانید با استفاده از این ویژگی فضایکاری خود را به کامپیوتری دیگر منتقل کنید.
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ایجاد یک فایل پشتیبان

در نوار منوی کنسول ،گزینه  File -> Backupرا برای ایجاد یک فایل

پشتیبان1

کلیک کنید .با کلیک روی این گزینه ،پنجره Backup

 Workspaceباز خواهد شد.

شکل  -54-2منوی ایجاد Backup

شکل  -55-2پنجره Backup Workspace

با کلیک روی دکمه  ،Createیک فایل پشتیبان در مسیری که تعیین کردهاید ایجاد خواهد شد .این فایل به صورت
 <Workspace Name><Date>.zipنام گذاری خواهد شد (به جای > <Workspace Nameنام فضایکاری شما و به جای > <Dateنیز
تاریخ جاری جایگزین خواهد شد) .در صورت تمایل به تغییر مسیر ذخیرهسازی فایل ،روی  Browseکنید.
این فایل را میتوانید در یک فضای امن (مانند  Drop Boxیا  )Google Driveذخیره کنید یا آن را برای استفاده مجدد به کامپیوتر
دیگری منتقل و بازگردانی 2کنید.
2.8.2

بازگردانی فایل پشتیبان

برای بازگردانی یک فایل پشتیبان که در قبالً ایجاد شده است روی  File -> Restoreدر نوار منوی کنسول کلیک کنید.
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شکل  Restore -56-2کردن فایل پشتیبان

شکل  -57-2پنجره Restore Workspace

با کلیک روی  ،Browseفایل پشتیبانی را که در مرحله پیشین ایجاد کردید را انتخاب کنید .گزینههای زیر برای بازگردانی یک فایل
وجود دارد:
 – Restore Console/Windows .1چیدمان و صفحات کنسول و نیز پنجرههای باز را از فایل پشتیبان بر میگرداند.
 – Restore Preferences .2تنظیمات موجود در پنجره  Preferencesرا بر میگرداند.
 – Restore Watch List .3همه  Watch Listها و  Quote Sheetها را بر میگرداند.
 – Restore Scans .4معیارهای اسکن ذخیره شده در فایل پشتیبان را بر میگرداند.
 – Restore Strategy Analyses .5اقدامات آزمون رو به عقب و بهینهسازی را بر میگرداند.
 – Delete Existing Analyses .6اگر این گزینه را انتخاب کنید ،همه تحلیلهایی که در فضایکاری داشتید را حذف خواهد کرد.
برای شروع فرایند بازگردانی روی دکمه  Restoreکلیک کنید .یک نشاگر پیشرفت وضیعت بازگردانی را نشان خواهد داد .بسته به
رایانهی شما و اندازه فایل پشتیبان ،این عملیات میتواند بین یک تا دو دقیقه به طول بیانجامد.
نکته :فرمت فایل برای پشتیبان در نسخه  5به فایل فشرده با پسوند  zipتغییر یافته است.
2.8.2.1

بازگردانی به یک سرویس فضای کاری متفاوت

به طور معمول ،سرویس فضایکاری (یعنی کارگزاری یا سرویس داده) با سرویس موجود در فایل پشتیبان تطبیق داده میشود.
بازگردانی از فایل پشتیبانی که با یک سرویس متفاوت ایجاده شده است امکان پذیر است ولی ممکن است با برخی مشکالت مواجه شوید .هر
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سرویس نمادشناسی متفاوتی برای ابزارهای مالی که پشتبانی میکند داشته و ممکن است سرویس هدف همه ابزارهای مالی را که در فایل پشتیبان
قرار دارند پشتیبانی نکند.
 MotiveWaveسعی خواهد کرد نمادهای سرویس فایل پشتیبان را با سرویس هدف نگاشت کند .با این حال اگر MotiveWave

نتواند نگاشتی را بیابد ،ممکن است متوجه شوید که در فضایکاری جدید برخی تحلیلها وجود ندارند.

2.9

مخزن

1

 MotiveWaveپایگاه دادهای برای هر فضایکاری نگهداری میکند .ین پایگاه داده دارای اطالعات زیر است:
 .1ابزارهایمالی/بازارهایمالی/ساعات معاملهگری/پیش تنظیمات سفارش
 .2تنظیمات/کلیدهای میانبر
 Watch List .3ها Quote Sheet/ها
 .4تاریخچه اخبار
.5

تحلیلها

 .6هشدارها
 .7الگوهای نمودار
 .8معیارهای اسکن
.9

تحلیل استراتژی

 .10تاریخچه معامالت
 .11تاریخچه دادهها – تاریخچه دادهها در میلههای  30 ،5 ،1و روزانه ذخیره میشود .از این دادهها برای کاهش بارگذاری روی سرورها
و نیز دسترسی در حالت آفالین استفاده میشود.
در صورت تمایل میتوانید دادهها را ،که به طور معمول در پایگاه داده محلی ذخیره میشوند ،در یک فایل ذخیره کنید .اگر بخواهید
این دادهها را (با استفاده از  Google Driveیا  )Drop Boxبا رایانهی دیگری همگامسازی کنید یا این که به عنوان روشی جایگزین برای ایجاد
فایلهای پشتیبان استفاده کنید ،این کار میتواند بسیار مفید باشد.
از نوار منوی کنسول دستور  Configure -> Repositoryجهت دسترسی به تنطیمات مخزن اجرا کنید.

شکل  -58-2تنظیمات Repository

- Repository
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شکل  -59-2پنجره Repository

برای ذخیرهسازی اطالعات در سیستم فایل به جای پایگاه داده ،گزینه  Use Local Databaseرا غیرفعال کنید .سپس نیاز خواهد بود با
کلیک روی دکمه  Browseمسیری را برای ذخیرهسازی این اطالعات انتخاب کنید.

اگر تمایل به اشتراک گذاری این اطالعات با استفاده از  Google Driveیا  Drop Boxدارید ،مطمئن شوید که مکانی درون پوشهای
به اشتراک گذاشته شده را انتخاب کنید.
در ضمن میتوانید انواع اطالعات زیر را با تیک زدن جعبههای زیر در فایل ذخیره کنید:
 – Include Preferences .1شامل تنظیمات  Preferencesو سایر تنظیمات پیکربندی است.
 – Include Watch List .2شامل  Watch Listها و  Quote Sheetها است.
 – Include Chart Templates .3شامل همه الگوهای مطالعاتی 1که در سیستم خود تنظیم کردهاید.
 – Include Windows & Layouts .4اطالعات و مکانهای پنجره باز و نیز چیدمان کنسول را شامل میشود.
 – Include Scans .5حاوی معیارهای اسکن است.
 – Include Global Alerts .6این مودر برای هشدارهای قیمت به کار میرود.
2.9.1

به اشتراک گذاری با استفاده از  Google Driveیا Drop Box
ذخیره سازی دادهها درون سیستم فایل موجب انعطافپذیری بیشتر برای به اشتراکگذاری این اطالعات با سایر رایانهها با بهرهبرداری

از فضاهای ابری مانند  Google Driveیا  Drop Boxمیشود.

- Study templates
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نکته :این ویژگی محدود به این دو سرویس نمیشود .هر سرویس مبتنی بر ابر که با سیستم فایل محلی شما در تعامل است میتواند
برای به اشتراکگذاری سیستم فایل شما مورد استفاده قرار گیرد.
برای اطالعات بیشتر در خصوص این دو سرویس به آدرسهای زیر مراجعه فرمایید:
1. https://www.dropbox.com
2. https://drive.google.com

نکته :برخی مسائل در مورد استفاده از فضای ابری  Google Driveوجود دارد که به رفتار  Google Driveبا فایلهای اشتراکی مرتبط
میشود .برای اطالعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه فرمایید:
http://www.techrepublic.com/blog/google-in-the-enterprise/steering-around-the-potholes-with-google-drive
2.9.2

ساختار پوشه

اگر به پوشه ریشه مربوط به مخزن نگاهی بیاندازید ،دو پوشه خواهید دید:
 – Analysis .1شامل فایلهای تحلیل .این پوشه حاوی چندین زیر پوشهی دیگر است که تحلیل را بر اساس نوع و نماد
ابزارمالی دستهبندی کردهاست.
 – Config .2حاوی فایلهای پیکربندی است.
شکل زیر نمونهای از ساختار مخزن برای یک فضایکاری  FXCMاست:

شکل  -60-2ساختار پوشه Repository
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Analysis Sources
 Analysis Sourcesشیوهای برای به اشتراک گذاری تحلیل های معین برای دسترسی سایر تحلیلگرانی است که از MotiveWave

استفاده میکنند Analysis sources .به وسیله پوشهای که در سیستم فایل محلی شما موجود است تعریف میشود .برای به اشتراک گذاری و
همگام سازی نیاز است که از سرویسهای ابری مانند  Google Driveو  Drop Boxاستفاده کنید.
 Analysis sourceها در پنجره  Repositoryتعریف میشوند (.)Configure -> Repository

شکل  -61-2پنجره Analysis Sources – Repository

برای تعریف یک  Analysis Sourceروی دکمه  Addکلیک کنید .میتوانید چندین  Analysis Sourceداشته باشید و اگر تضادی
مابین  Repositoryمحلی شما با  Analysis Sourceهای انتخابی وجود دارد ،گزینه  Override Repositoryرا انتخاب کنید.
برای مثال ،اگر تحلیلی به نام ” “Wave 3 Intradayبرای جفت ارز  EUR/USDاایجاده کرده باشید و یکی از  Analysis Sourceهای
شما همین نام را برای  EUR/USDداشته باشد MotiveWave ،نیاز خواهد داشت که تعیین کند کدام یک باید نمایش داده شود .اگر Override
 Repositoryانتخاب شده باشد MotiveWave ،به جای مخزن محلی Analysis Source ،انتخابی را نمایش خواهد داد.
بعد از کلیک روی دکمه  Addپنجره زیر ظاهر میشود .هر  Analysis Sourceبه یک نام نیاز دارد .این نام میتواند هر آنچه که دوست
دارید باشد ،ولی بهتر است بازگو کننده منبع تحلیلها باشد .در مثال زیر ،نام ” “Trading Analysisانتخاب شده است (یکی از شرکای
 .)MotiveWaveبا کلیک روی دکمه  Browseپوشهای را برای منبع انتخاب کنید (نکته :پوشهای باشد که با استفاده از Google Drive/Drop
 Boxهمگام سازی میشود).
اگر قصد دارید امکان تغییر تحلیل ها فراهم گردد صفت  Read Onlyرا انتخاب کنید یا این که اگر میخواهید منبع مورد نظر فقط قابلیت
مشاهده داشته باشد آن را از حالت انتخاب خارج کنید .در صورت تمایل به انتشار تحلیل به این منبع ،گزینه  Read Onlyرا غیر فعال کنید.
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شکل  -62-2پنجره Add Analysis Source

2.9.3.1

انتشار تحلیل ها

اگر قصد به اشتراک گذاری تحلیلهای خود با دیگر کاربران دارید ،باید یک  Analysis Sourceایجاد کرده و گزینه  Read Onlyرا
غیر فعال کنید .تحلیلهایی که در مخزن شما وجود دارند به صورت خودکار به اشتراک گذاشته نمیشوند و نیاز است که به صورت صریح هر
تحلیل را به این منبع جدید منتشر کنید .اگر دوست دارید یک تحلیل را به یک  Analysis Sourceمنتشر کنید ،دستور >File -> Save To -
> <Analysis Source Nameرا از نوار منوی  Chartاجرا کنید (< >Analysis Source Nameنامی است که در پنجره Add Analysis

 Sourceانتخاب کرده¬اید) (نکته :در کنسول مسیر> File -> Chart -> Save To -> <Analysis Source Nameرا طی کنید).
این اقدام این تحلیل را (به عنوان یک کپی) در زیر پوشهای در پوشهی  Analysis Sourceکه پیش از این تعریف کردهاید ذخیره
خواهد کرد.
نرمافزار همگام سازی (مانند  Drop Boxیا غیره) سعی در همگام سازی آن پوشه با پوشههای سایر کاربران خواهد کرد.
در مثال زیر ،یک  Analysis Sourceبا نام  My Groupایجاد شده است .صفت  Read Onlyغیر فعال است تا به MotiveWave

بگوید که آن میتواند به این مکان منتشر شود .اکنون این  Analysis Sourceدر منوی  Save Toدر دسترس خواهد بود (تصویر زیر را ببینید).

شکل  -63-2تنظیمات My Group
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شکل  -64-2انتشار به My Group

 2.10تنظیم ایمیل
 MotiveWaveرا میتوان برای ارسال پیامهای ایمیل به عنوان بخشی از هشدارها یا سیگنالهای تولید شده به وسیله مطالعات
پیکربندی کرد .برای فعال سازی این ویژگی نیاز است تنظیمات ( SMTPپروتکلی برای انتقال ایمیل) را در پنجره  Preferencesانجام دهید.
این تنظیمات را باید در برگه  Emailو با اجرای دستور  Configure -> Preferencesدر نوار منوی  Consoleو مشاهده پنجره Preferences

انجام دهید.

شکل  -65-2پنجره Email Preferences

اگر از ایمیل سازمانی استفاده میکنید نیاز است که با مدیر شبکه تماس گرفته و تنظیمات مخصوص  SMTPرا دریافت کنید.
تنظیمات مربوط به انتشار آدرسهای ایمیل را میتوانید به صورت آنالین پیدا کنید ،فقط نیاز است که در وب جستجویی را انجام
دهید .بعضی از ارائه کنندگان ایمیل معروف و مفید به شرح زیر هستند:
Gmail 2.10.1
تنظیمات مربوط به  Gmailرا میتوانید در نشانی زیر مطالعه کنید:
40
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http://email.about.com/od/accessinggmail/f/Gmail_SMTP_Settings.htm

در برخی حساب های کاربری نیاز است کلمه عبور به خصوصی برای برنامه کاربردی ایجاد کنید .برای اطالعات بیشتر به نشانی
 https://support.google.com/mail/answer/1173270?hl=enمراجعه کنید.

Yahoo Mail 2.10.2
تنظیمات ایمیل  Yahooرا در نشانی زیر مطالعه کنید:
http://email.about.com/od/accessingyahoomail/f/Yahoo_Mail_SMTP_Settings.htm

همانند  Gmailاگر مجبور به تایید دو مرحله برای گذر از سیستم باشید ،شاید نیاز به ایجاد کلمه عبور به خصوصی برای برنامه کاربردی
داشته باشید .برای مطالعه بیشتر به نشانی زیر مراجعه کنید:
https://help.yahoo.com/kb/yahoo-account/SLN5013.html?impressions=true

Windows Live / Hotmail 2.10.3
لینک زیر تنظیمات  SMTPدر سرویس ایمیل  Hotmailرا توضیح میدهد:
http://email.about.com/od/accessinghotmail/f/Windows_Live_Hotmail_SMTP_Settings.htm

برای  Hotmailنیز فرآیند اعتبارسنجی دو مرحلهای وجود دارد .برای مطالعه بیشتر به نشانی زیر مراجعه کنید:
http://windows.microsoft.com/en-ca/windows/two-step-verification-faq
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 3نمودارها
در میان برنامههای مختلفی که قابلیت نمایش نمودارهای قیمت با امکانات خاص خود را دارند ،میتوان به یقین اذعان
داشت که  MotiveWaveیکی از پیشرفته ترین قابلیت های نموداری در این زمینه برخوارد میباشد .در این بخش برخی از صول کار
با نمودارها در  MotiveWaveرا خواهید آموخت.

میتوانید با نمودارها در پنجره کنسول کار کنید یا این که پنجرههای جداگانه نمودار را باز کرده و به صورت مستقل با
نمودارها کار کنید .سادهترین شیوه برای باز کردن پنجره نمودار کلیک روی دکمه  Open Chart Windowباال سمت راست قاب
نمودار است .یا این که از نوار منو دستور  File -> New -> New Chart Windowرا اجرا کنید.

شکل  -1-3باز کردن پنجره نمودار

این عمل پنجره نمودار را مشابه با تصویر زیر باز خواهد کرد .صرف نظر از این که کدام حالت را انتخاب کرده باشید (باز کردن
نمودارها در کنسول یا به صورت جداگانه) ،ویژگیهای تشریح شده در زیر برای هر دو حالت یکسان هستند:

شکل  -2-3پنجره نمودار
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تنظیمات
تنظیمات و گزینه های پیش فرض نمودار

تنظیمات پیشفرض نمودار را میتوان در پنجره  )Configure -> Preferences( Preferencesتغییر داد .این تنظیمات
در برگههای ذیل برگه  Chartقرار دارند.

شکل  -3-3پنجره تنظیمات سراسری نمودار

عملکرد گزینههایی که در برگه  Chart Settingsمشاهده میکنید به شرح زیر است:
 – Default Tool .1ابزار پیشفرض مورد استفاده روی نمودار را تعیین میکند.
 – Revert to Default Tool .2هنگام تکمیل اقدامی با ابزار انتخاب شده ،نمودار به طور خودکار به ابزار پیشفرض
باز می گردد (به تصویر فوق نگاه کنید).
 – Bar Type .3وقتی نموداری را باز میکنید ،نوع پیشفرض نمایش میله قیمت را تعیین میکند.
 – Bar Scheme .4شامل طرح1های مختلفی است که رنگ میلهها را تعیین میکنند .طرح  Normalبر اساس این که
قیمت بسته شدن کمتر یا بیشتر از قیمت باز شدن است ،رنگ میله¬ها را تعیین میکند Bar Scheme .های موجود
به شرح زیر هستند:
 – Normal .aرنگ متفاوتی را بر اساس قیمت بسته شدن باالتر/پایینتر از قیمت باز شدن نمایش میدهد.
- Scheme
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 – Inside/Outside .bاگر قیمت بسته شدن باالتر/پایینتر از قیمت باز شدن باشد رنگها تغییر میکنند .اگر
میله یک  lower high/higher lowنسبت به میله قبلی داشته باشد ( insideیا درونی) و اگر میله یک
 higher high/lower lowنسبت به میله قبلی داشته باشد ( outsideیا بیرونی) خواهد بود.
 – Day of Week .cرنگ میلهها براساس ایام هفته تغییر میکند.
 - Alternate Day .dرنگ میله هر روز نسبت به روز دیگر متفاوت است.
 – Alternate Hour .eرنگ میله هر ساعت نسبت به ساعتی دیگر متفاوت است.
 – Bar Size .5اندازه پیشفرض میله را در هنگام باز کردن نمودار جدید تعیین میکند.
 – Bar Thickness .6ضخامت پیشفرض برای خط بیرونی میله را تعیین میکند (مقدار پیشفرض  1پیکسل است).
 – Axis Style .7سبک محورهای قیمت و زمان را مشخص میکند .در حالت  Insideدندانههای محور قیمت رو به
داخل و درحالت  Outsideدندانههای محور قیمت به سمت بیرون ترسیم میشوند .در حالت  Simpleدندانههای
خط عمودی کنار محور قیمت ،محو میشود.
 – Shade .8مناطق سایهداری بر حسب فواصل زمانی (عمودی) یا قیمتی (افقی) بر روی نمودار ترسیم میکند.
 – Shift + Click .9با انتخاب یک شیء از لیست کشویی ،وقتی کاربر کلید  Shiftرا نگه داشته و دکمه چپ ماوس را
کلیک میکند ،شیء انتخابی روی نمودار ترسیم میشود.
 – Ctrl + Click .10با انتخاب یک شیء از لیست کشویی ،وقتی کاربر دکمه  Ctrlرا نگه داشته و دکمه چپ ماوس را
کلیک میکند ،شیء انتخابی روی نمودار ترسیم میشود.
 – Ctrl + Alt + Click .11با انتخاب یک شیء از لیست کشویی ،هنگامی که کاربر کلیدهای  Ctrlو  Altرا نگه داشته و
دکمه چپ ماوس را کلیک میکند ،شیء انتخابی روی نمودار ترسیم میشود.
 – Line Method .12روش محاسباتی برای خطوط تشکیل دهندهی یک گوه.1
 – Fill Area .13اگر انتخاب شده باشد ،ناحیه مابین یک گوه را پر خواهد کرد.
 – Fill Alpha .14مقدار  Alphaبرای رنگ پر شده را تعیین میکند.
 – Max Linear Bars .15حداکثر تعداد میلههای خطی برای بارگذاری هنگام باز کردن یک نمودار.
 – Max Non Linear Bars .16حداکثر تعداد میلههای غیر خطی (به طور مثال 3Renko ،2Rangeو غیره) برای بارگذاری
هنگام باز کردن یک نمودار.
 – Minimum Bars .17حداقل تعداد میلهها برای بارگذاری هنگام باز کردن یک نمودار.
 – Bar Width (pixels) .18پهنای میلهها را مشخص میکند.
 – Price Axis Spacing .19فضای پیشفرض میان اعدادی که روی نمودار قیمت نمایش داده میشوند.
 – Wedge - 1گوه ،الگوی قیمتی حاصل از همگرایی خطوط روند روی نمودار قیمت میباشد (همانند یک مثلث همگرا).
 - 2تغییر قیمت در آجر (به جای شمع یا کندل) بر اساس یک دامنه قیمت بدون در نظر گرفتن زمان تشکیل آجر.
 - 3یک نمودار  Renkoبه طور کامل زمان را نادیده می گیرد و فقط به تغییرات قیمت تمرکز می کند .به عنوان مثال ،شما می توانید مقدار آجر (به جای
کندل) را در  10پیپ تنظیم کنید ،و بنابراین نمودار تا زمانی که در قیمت ابزارمالی ،یک حرکت از  10امتیاز یا بیشتر رخ ندهد ،بدون در نظر گرفتن زمان ،آجر
جدیدی در نمودار تشکیل نخواهد شد.
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 – Time Axis Spacing .20فضای پیشفرض میان برچسبهایی که روی محور زمان نمایش داده میشوند.
 – Top Inset (pixels) .21فضای پیشفرض برای اضافه شدن به باالی پالت قیمت ،هنگامی که مقیاس خودکار( 1بند
 18همین لیست) فعال است.
 – Bottom Inset (pixels) .22فضای پیشفرض برای اضافه شدن به پایین پالت قیمت هنگامی که مقیاس خودکار فعال
است.
 – Display Bars .23هنگام باز کردن نمودار میزان نمایش میلهها در پالت نمودار را بر حسب درصد مشخص میکند
(به طول مثال  %90ناحیه نمودار را پر کند).
 – Study Height (pixels) .24ارتفاع پیشفرض برای پالتهای مطالعه (مانند اندیکاتور حجم یا  MACDو .)...
 – Study Layout .25تنظیم چیدمان برای برچسبهای مطالعه نمایش داده شده در ناحیه راهنما( 2افقی یا عمودی).
 – Time Zone .26زمان پیشفرض نمودار.
 – Calendar Days .27اگر فعال باشد ،هنگام نمایش میلههای روزانه ،فضا بری روزهای تعطیل (بدون معامله) حفظ
خواهد شد (به طور معمول این فضا حذف میشود).
سایر تنظیمات نمودار در برگه  Optionبخش  Chartدر پنجره  Preferencesقرار دارند که به شرح زیر هستند:

شکل  -4-3گزینههای سراسری نمودار

- Auto scale

1

 - Legend area -2مشخصههای از نمودار شامل نام شرکت ،نام نماد ،مطالعاتی که به نمودار اضافه شدهاند (منظور همان اندیکاتورهاست) در قسمت باال
سمت چپ پنجره نمودار که به ترتیب وقوع آنها در نمودار نمایش داده میشوند.
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 – Show Extended Data .1در صورت انتخاب ،در هنگام باز کردن یک نمودار ،به طور پیشفرض دادههای بعد از
ساعت کار را نمایش میدهد (نمایش نمودار در حال تعدیل شده).
 – Show Instrument Title .2عنوان ابزارمالی در گوشهی باال سمت چپ نمودار نمایش داده میشود.
 – Snap Open/Close .3اگر فعال باشد ابزار ماوس به طور خودکار به نقاط حاصل از  Openو  Closeمیلههای قیمت
میچسبد.
 – Show Components Panel .4در هنگام باز کردن نمودار جدید ،به طور پیشفرض قاب ابزارها 1را نمایش میدهد.
 – Show Trade Panel .5در هنگام باز کردن یک نمودار جدید ،به طور پیش¬فرض قاب معامله 2را نمایش میدهد.
 – Show DOM Panel .6وقتی نمودار جدیدی باز میکنید به طور پیشفرض قاب عمق بازار 3را نمایش میدهد.
 – Show Grid .7خطوط افقی و عمودی را روی نمودار نمایش میدهد.
 – Show Major Times .8خطوط چیندار را بر روی زمانهای اصلی در نمودار نشان میدهد.
– Show Chart Buttons .9دکمههایی را روی نمودار جهت تنظیم فضای عمودی و پهنای میله نمایش میدهد .در
ضمن جهت حذف دکمه مطالعه روی پالتهای مطالعه به کار میرود.
 - Show P/L Ladder .10نردبان سود/زیان را در روی محور قیمتِ نمودار نشان میدهد.
 – Show Exchange .11نمایش یا عدم نمایش نام بازار (صرافی) به عنوان بخشی از عنوان ابزارمالی روی نمودار.
 – Show Symbol .12نماد ابزارمالی را روی نمودار نمایش دهید.
 – Show Bar Size .13اندازه میله 4جاری (بازه زمانی )5را روی نمودار نمایش دهید.
 - Show Cross Hair .14نمایش یا عدم نمایش خطوط متقاطع 6به مرکزیت نشانگر ماوس.
 – Global Cross Hair .15در صورت فعال بودن ،خطوط متقاطع (که فعال شده است) در چندین نموداری که ابزارمالی
مشابهای را در کنار هم نمایش میدهند به طور همزمان مشاهده خواهد شد و با حرکت ماوس حرکت خواهند کرد.
 – Double Cross Hair .16دو خط عمودی را نمایش میدهد که شامل میلهای است که نشانگر ماوس روی آن قرار
دارد (به جای یک تک خط عمودی).
 – Solid Cross Hair .17به جای نمایش خطوط متقاطع به صورت خط چین روی نمودار ،آنها را به شکل خطوط ممتد
نمایش میدهد.
 – Auto Scale .18تنظیمات پیشفرض مقیاس نمودار وقتی نمودار جدیدی باز میکنید.
 – Auto Scale Price Only .19تو رفتگی باال و پایین نمودار قیمت به صورت خودکار تعیین میشود (به  Scalingدر
 Chart settingsمراجعه کنید).
- Components panel

1

- Trade panel

2

- DOM (Depth of Market) panel

3

 - 4منظور بازه زمانی جاری نمودار است.
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 – Semi-Log Scale .20نمایش پیشفرض نمودار در مقیاس نیمه لگاریتمی.
 – Lock Scroll .21حالت پیشفرض قفل پیمایش (به  Lock Scrollدر بخش  3.25با عنوان قفل کردن نوار پیمایش
مراجعه کنید).
 – Lock Studies .22حالت پیشفرض قفل مطالعات (به  Lock Studiesدر بخش  3.24با عنوان قفل کردن مطالعات
مراجعه کنید).
 – Show Info on Select .23نمایش اطالعات ویژگی ،در هنگام انتخاب یک ابزار.
 – Show Info .24نمایش ویژگی در هنگام ایجاد یک ابزار جدید.
 – Show Range Outline .25خط پیرامونی 1را روی میلهی بعدیِ میلههای  Range/Renkoفعال میکند.
 - Show Middle Line .26نمایش خط میانی در ابزار کانال.
 – Show Menu Bar .27نمایش نوار منو در پنجره.
 – Show Tool Bar .28نمایش نوار ابزار در پنجره.
 – Show Status Bar .29نمایش نوار وضعیت در پایین پنجره.
 – Confirm on Close .30نمایش پیغام هشدار در هنگام بستن پنجره نمودار.
 – Link Minimize/Restore .31اگر این گزینه فعال باشد ،با کمینه کردن یک پنجره ،تمامی پنجرههای لینک شده در
یک گروه نیز کمینه میشوند و برعکس وقتی یکی از آنها به حالت بیشینه درآید ،همه پنجرههای داخل گروه نیز به
حالت بیشنه در میآیند.
 – Expand Status Bar Link .32حالت توسعه یافتهی کنترل لینک رنگی در نوار وضعیت.
 – Show Bar Size Selector .33نمایش پیشفرض انتخابگر انداز میله روی نمودار.
 – Show Bird’s Eye View .34نمایش پیشفرض نمای چشم پرنده هنگام باز کردن نمودار.
 – Show Bird’s Eye Lines .35نمایش خطوط عمودی روی پالت چشم پرنده.
 – Show Properties on Double Click .36با دوبار کلیک روی ابزار یا مولفهها ،پنجره خصوصیات آن شیء باز
میشود.
 – Resolve Trend Lines .37اگر فعال شود MotiveWave ،سعی خواهد کرد دادهها را تا حدی بارگذاری کند که تمام
خطوط روند در یک نمودار به درستی نمایش داده شوند MotiveWave .به طور پیشفرض ،نقطه شروع خط روند
را بر اساس دادههای موجود برآورد میکند .این گزینه ،جهت بهبود دقت پالت ،همه دادهها را با برگشت به عقب و
به ابتدای خطوط روند بارگذاری میکند تا دقت پالت افزایش یابد .هشدار :این گزینه باعث بارگذاری حجم زیادی
داده از کارگزاری یا سرویس داده در رایانه میشود .پیشنهاد میشود این گزینه را غیر فعال بماند و در صورت تمایل
آن را در تنظیمات نمودار فعال کنید (بخش بعدی را مطالعه کنید).
 – Group Studies .38اگر فعال باشد ،پالتهای مطالعه در کنار یکدیگر در پایین نمودار به صورت برگههای جداگانه
در کنار هم قرار گرفته و فضای اشغالی روی پنجره نمودار کاهش مییابد.
- Outline
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 – Show Study Labels .39نمایش برچسبهای مطالعه در راهنما نمودار.
 – Study Bar Updates .40در صورت فعال بودن این گزینه ،مطالعات درج شده در نمودار ،با هر بار تغییر در قیمت
بسته شدن یک نماد ،تغییر خواهند کرد .پیشنهاد میشود این گزینه غیرفعال باشد ،زیرا باعث افزایش بار محاسباتی
نرمافزارمیشود.
 – Study Dock Long Name .41در صورت فعال بودن ،نام برگههای مطالعه در پایین نمودار به صورت کامل مشاهده
خواهد شد (فضای بیشتری اشغال خواهد شد).
 -Use Account Position .42در صورت فعال بودن این گزینه ،گزینهی معادل آن در تنظیمات مربوط به استراتژیها به
صورت پیشفرض فعال خواهد شد.
 -Show Values in Legend .43اگر فعال باشد ،مقادیر مطالعه اخیر کنار برچسب مطالعه در راهنمای مطالعه نمایش داده
میشود.
 – Simple Study Title .44نمایش سادهشدهی عنوان در ناحیه راهنما.
– Overlay Volume .45اطالعات حجم را به جای یک پالت جداگانه ،در درون و زیر نمودار نمایش میدهد.
 – Draw Candle Outline .46خط پیرامونی مستطیلهای شمع را ترسیم میکند.
3.1.2

تنظیمات نموداری خاص

با کلیک راست روی نمودار و انتخاب دستور  Chart Settingsمیتوان به تنظیمات نمودار که فقط در نمودار انتخاب
شده اعمال می شود  ،دسترسی پیدا کرد یا این که روی نمودار دوبار کلیک کنید .تنظیمات پیکربندی شده در این حالت را میتوان
با کلیک روی دکمه  Save Defaultsبه عنوان تنظیمات پیشفرض ذخیره نمود .تشریح گزینههای زیر را میتوانید در بخش قبلی
مطالعه کنید.

شکل  -5-3پنجره Chart Settings
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اندیکاتورهای قیمت

اندیکاتورهای قیمت ،قیمت جاری ،کمترین قیمت ،بیشترین قیمت و غیره را روی محور قیمت نمایش میدهند.
 MotiveWaveبه طور پیشفرض ،آخرین قیمت ،بهترین عرضه ،بهترین تقاضا ،بیشترین و کمترین قیمت روزانه را (در صورت
وجود) نمایش میدهد .در صورت تمایل میتوان اطالعات سایر اندیکاتورها مانند  Moving Averageرا روی محور عمودی
نمایش داد .اگر میخواهید یک خط عمودی که همراه با اندیکاتور حرکت میکند ،به نمایش درآّید فقط الزم است روی آن دوبار
کلیک کنید (این اقدام منجر به نمایش یا عدم نمایش خط عمودی میشود).

شکل Price Indicators -6-3

اندیکاتورهای قیمت را میتوانید در قسمت  Preferences -> Chart -> Indicatorsتغییر دهید.

شکل  -7-3تنظیمات Price Indicator
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فضای نمودار
چندین گزینه برای تنظیم فضای افقی و عمودی روی نمودار وجود دارد .سادهترین شیوه استفاده از ماوس برای کشیدن

محور زمان (فضای افقی) یا محور قیمت (فضای عمودی) است .نکته :به منظور تنظیم فضای عمودی ،نیاز است روی فضای مابین
برچسبهای قیمت و ناحیه نمودار کلیک کرده و آن را بکشید (به تصویر زیر نگاه کنید).

شکل  -8-3فضای نمودار

3.4

اندازه میله
اندازههای میله برای تغییر وضوح نمودار براساس زمان ،قیمت یا حجم حرکات مفید هستند MotiveWave .چندین نوع

مختلف از میلهها را پشتبانی میکند:
( Linear .1خطی) – فاصله زمانی براساس میلهها (مانند  1دقیقه-15 ،دقیقه 1 ،روز-2 ،هفته و غیره).
( Range .2دامنه) – میله براساس میزان حرکت قیمت در یک محدوده خاص ترسیم میشوند.
( Renko/Hybrid Renko .3رنکو /رنکو ترکیبی) – نوعی محدوده قیمت بر اساس میلهها میباشند.
( Tick .4تیک) – این نوع میلهها براساس تعداد خاصی از تیکهای قیمت (یا معامله) ترسیم میشوند.
( Volume .5حجم) – هر یک از این میلهها حجم معینی را بازگو میکنند.
( Point & Figure .6نقطه و شکل)
چندین روش برای تغییر اندازه و نوع میلهها وجود دارد .شاید راحترین روش استفاده از  Bar Size Selectorدر پایین
نمودار است .یا این که میتوانید اندازه میله را از لیست کشویی موجود در نوار ابزار انتخاب کنید یا با راست کلیک روی نمودار و
انتخاب  Bar Sizeدر منوی آبشاری باز شده ،آن را تغییر دهید.
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شکل  -9-3انتخاب اندازه میله

3.4.1

سفارشی کردن اندازه های میله

در  MotiveWaveمیتوانید اندازه میلهها را براساس نیاز خود تغییر دهید (به  Configure -> Preferencesمراجعه
کنید) .مشروط بر اینکه بتوانید به داده های تاریخی تیک دسترسی داشته باشید ،می توانید میله های لحظهای ایجاد کنید.

شکل  -10-3سفارشی نمودن اندازهی میله
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Bar Size Selector
 Bar Size Selectorروشی آسان برای دسترسی به اندازههای معمول میله است .به این منظور فقط الزم است روی یکی

از زبانههای پایین نمودارکلیک کنید Bar Size Selector .به طور پیشفرض روی تمامی نمودارها قابل مشاهده است .برای فعال یا
غیر فعال کردن آن به دستور  View -> Display -> Bar Size Selectorدر نوار منوی باال مراجعه کنید( .نکته :رفتار پیشفرض را
میتوانید با مراجعه به گزینهی  ،Show Bar Size Selectorدر برگهی  Optionsمربوط به زبانهی  Chartدر پنجرهی Preferences

تغییر دهید).
برگههای موجود در  Bar Size Selectorرا میتوانید با کلیک راست روی یکی از برگهها و انتخاب  Configureتغییر
دهید .هر نوع اندازهای را میتوانید قرار دهید .برای مثال میتوانید ) Range(3یا مقدار ثابت ) Volume(500داشتهباشید.

شکل  -11-3پیکربندی Bar Size Selector

شکل  -12-3شیوهی دیگر پیکربندی Bar Size Selector

در ضمن  Bar Size Selectorدکمههایی در سمت راست خود دارد (قابل پیکربندی از طریق  )Preferencesکه این
دکمهها ،به ترتیب از سمت چپ به راست ،موارد زیر را تسهیل میکنند:
 – Semi-Log Scale .1فعال یا غیر فعال نمودن مقیاس نیمه لگاریتمی.
 -Study Template .2امکان انتخاب الگوی مطالعه را فراهم میکند.
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 – Birds Eye View .3نمایش نمای چشم پرنده را فعال یا غیرفعال میکند.
 – Time Frame .4امکان تغییر بازه زمانی را فراهم میکند.
 – Go to Date .5پرش به یک تاریخ خاص را ممکن میسازد.

شکل  -13-3دکمههای Bar Size Selector

3.5

وارد کردن داده ها

1

دادههای تاریخی را میتوان با اجرای دستور  File -> Import Dataدر نوار منوی باال وارد  MotiveWaveکرد (File -

 > Chart -> Import Dataواقع در نوار منوی کنسول) .دو نوع فرمت داده پشتیبانی میشود:
– )Comma Separated Values( CSV .1یکی از عمومی ترین فرمت فایلها در میان سرویسهای داده تاریخی CSV

میباشد .هنگام تعیین فایلهایی از این نوع ،فرمت فایل داده به طور خودکار شناسایی میشود.
 – MetaStock™ Database .2حاوی یک یاچند ابزارمالی است که امکان وارد کردن آنها به پایگاه داده تاریخی
 MotiveWaveوجود دارد.

- Importing Data
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شکل  -14-3پنجره Import Data

پنجرهای که در تصویر باال مشاهده میکنید دارای مشخصههای زیر است:
 – Data Files .1یک یا چند فایل داده را با کلیک روی دکمه  Addدر سمت چپ فهرست  Data Filesتعیین کنید.
 – Time Zone .2ناحیه زمانی را برای فایل ورودی مشخص میکند .به توجه به این که الزم است مقادیر Data/Time

برای هر میلهی قیمت تاریخی در فایل ورودی مشخص باشند ،لذا تنظیم این عنصر با اهمیت میباشد.
 – Exchange .3در صورت تمایل بازارمالی مورد نظر برای ابزارمالی در فایل (های) ورودی را تعیین کنید.
 -Trading Hours .4اگر مقداری برای  Trading Hoursانتخاب شود ،آن مقدار ،هنگام ایجاد از طریق این پنجره ،به
ابزارمالی منتسب خواهد شد.
 – Adjust for Stock Splits .5اگر فایل حاوی مقادیر تنظیم شدهی تقسیمی نباشد ،این قابلیت آنها را کشف کرده و
قیمتهای تاریخی برای این تقسیمات را تنظیم خواهد کرد.
 – Automatically Create Instrument (Do Not Prompt) .6اگر ابزارمالی از قبل در پایگاه داده محلی موجود
نباشد و این گزینه را انتخاب کنید ،ابزارمالی به طور خودکار ساخته خواهد شد.
 – Replace Existing Data .7دادههایی که قبالً در پایگاه داده تاریخی وجود داشتهاند را جایگزین میکند.
 – Monitor Input File For Changes .8در صورت انتخاب این گزینه MotiveWave ،مهرزمان 1را در فایل ورودی
کنترل و ثبت میکند تا متوجه تغییر آن در آینده شود .در صورت تغییر مهرزمان در همان فایل MotiveWave ،در

1

 -Timestampمهرزمان یک توالی از کاراکترها یا اطالعات رمزگذاری شده میباشد که در هنگام وقوع یک رویداد مشخص تعیین و ثبت میشود ،که

معموالً شامل تاریخ و زمان وقوع حادثه میباشد .مانند ثبت تاریخ در نامههای رسیده یا صادره در شرکتها یا ثبت زمان دقیق ایجاد یا تغییر یک فایل.
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هنگام بارگذاری مجدد همان نمودار ،دادههای جدید را به طور خودکار بارگذاری خواهد کرد .برای این کار فقط الزم
است در نوار  Bar Size Selectorروی بازه زمانی دیگری کلیک کرده و دوباره به روی نمودار باز گردید.

3.6

صادر کردن داده ها

1

در  MotiveWaveاین امکان فراهم است که دادههای تاریخی (پیشین) را در چندین فرمت مختلف خروجی بگیرید.
برای این کار از نوار منوی باال  File -> Chart -> Export Dataرا انتخاب کنید .با این کار پنجرهای با مشخصههای زیر باز خواهد
شد:
– Symbol .1در این قسمت ابزارمالی مودر نظر خود را انتخاب کنید .به طور پیشفرض در این قسمت نام ابزارمالی را
خواهید دید که در حال حاضر نمودار آن باز است.
 – Bar Size .2اندازه میله را برای دادههای تاریخی انتخاب کنید.
 – Bar Count .3تعداد میلههایی را که قصد صادر کردن آنها را دارید مشخص کنید .برای صادر نمودن تمامی میلهها
در پایگاه داده تاریخی ،گزینهی  All Availableرا انتخاب کنید.
 – Regular Trading Hours (RTH) Data .4با انتخاب این گزینه ،دادههای خروجی فقط شامل میلههایی خواهد بود
که جزئی از نشستهای معامالت معمول هستند.
 – Data File .5مسیر ذخیرهسازی فایل را مشخص کنید.
 – Export chart data including study values .6خروجی گرفتن از دادهها به همراه مقادیر مربوط به مطالعات
انجام گرفته روی نمودار.
 – Format .7فرمت فایل خروجی را انتخاب کنید که شامل موارد زیر است:
أCSV – yyyyMMdd HHmmss,O,H,L,C,V .
بCSV – dd/MM/yyyy HH:mm:ss,O,H,L,C,V .
تNinja Trader – Start Of Bar Time .
ثNinja Trader – End Of Bar Time .

شکل  -15-3پنجره Export Data

- Exporting Data
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نمای چشم پرنده
نمای چشم پرنده روشی مناسب برای مشاهدهی تصویری بزگتر از دادههای تاریخی فراهم میآورد .برای فعال سازی این

ویژگی گزینهی  View -> Display -> Bird’s Eye Viewرا از نوار منوی باال کلیک کنید.
 Bird’s Eye Viewدر پایین نمودار به نمایش در میآید .ناحیه برجسته شده (منطقه زرد شفاف) دادههایی را که در حال
حاضر روی نمودار مشاهده میشوند را نمایش میدهد .میتوانید روی این ناحیه کلیک کرده و آن را به چپ یا راست جابجا کنید
و دادههای متناظر با آن را در ناحیه نمودار مشاهده کنید .عرض منطقه برجسته شده به عرض میلههای روی نمودار بستگی دارد.
اگر میخواهید عرض را تغییر دهید ،روی محوز زمان کلیک کرده و آن را به چپ یا راست بکشید.

شکل  -16-3نمای چشم پرنده

3.8

داده های نشانگر ماوس
دادههای نشانگر ماوس 1به نقاط دادهها و مقادیر آنها در موقعیت کنونی نشانگر ماوس اشاره دارد .چندین روش برای

مشاهده دادههای نشانگر ماوس وجود دارد:
3.8.1

پنجره داده های نشانگر ماوس

 Cursor Data Windowیک پنجره جداگانه است که در مکان فعلی ماوس دادهها را نمایش میدهد .این پنجره در
سرتاسر نمودارها کار میکند .این پنجره را میتوان با انتخاب  View -> Display -> Cursor Dataاز نوار منوی باال باز کرد .برای
راحتی کار این پنجره همیشه روی سایر پنجرهها نمایش داده میشود.

- Cursor Data
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شکل  -17-3پنجره Cursor Data

3.8.2

نوار وضعیت

1

دادههای مربوط به یک میله قیمت را میتوان در نوار وضعیت در پایین پنجره مشاهده کرد .این دادهها منعکس کنندهی
مشخصات میله قیمت در موقعیت کنونی نشانگر ماوس میباشند.

شکل  -18-3نوار وضعیت

- Bar Status
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1

اگر نشانگر ماوس را روی یک میله قیمت قرار دهید یک پنجره شناور همراه با اطالعاتی در خصوص آن میله به مدت 2
ثانیه به نمایش در خواهد آمد.

شکل  -19-3پنجره شناور روی میله قیمت

3.8.4

خطوط متقاطع

2

ویژگی خطوط متقاطع باعث ترسیم خطوط عمودی و افقی در مکان کنونی نشانگر ماوس برای نمایان ساختن مقادیر
محور عمودی (قیمت) و محور افقی (زمان) میشود.

شکل  -20-3خطوط متقاطع
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گزینههای مختلفی برای پیکربندی این خطوط متقاطع وجود دارند .برای تنظیم آن باید به برگه >Configure -

 Preferences -> Chart ->Optionsمراجعه کنید.

شکل  -21-3تنظیمات خطوط متقاطع

 3.8.4.1خطوط متقاطع

سراسری1

 Global Cross Hairروشی مناسب برای تعیین موقعیت نشانگر ماوس میان چندین نمودار مختلف است که ابزارمالی
یکسانی را نمایش میدهند .این گزینه را میتوانید در پنجرهی  Preferencesفعال کنید (به بخش قبلی مراجعه کنید) .در تصویر
زیر به موقعیت کنونی نشانگر ماوس روی نمودار اول توجه داشته باشید .شما همان موقعیت را در سه نمودار دیگر همان ابزارمالی
(در اینجا  )Googleدر بازه زمانی (یا اندازههای مختلف میلههای قیمت) مشاهده میکنید.

- Global Cross Hair
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شکل  -22-3خطوط متقاطع سراسری

3.9

زمان و فروش ها

1

قاب  Time & Salesتیکهای تاریخی را برای ابزارمالی انتخابی نمایش میدهد .دادهها و ستونهای موجود در این قاب
به نوع کارگزاری و سرویس دادهی انتخاب شما بستگی دارد .مثال زیر قاب  Time & Salesمربوط به قرارداد  e-Mini S&Pرا
نمایش میدهد:

شکل  -23-3قاب Time & Sales

- Time & Sales
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برای سادگی کار ،دکمهای در نوار ابزار برای فعالسازی نمایش این قاب تعبیه شده است یا این که میتوانید از نوار منوی
باال روی  View -> Display -> Time & Sales Panelکلیک کنید.

 3.10قاب عمق بازار
قاب عمق بازار 1یا جدولی از مقادیر عرضه و تقاضا نمایش میدهد .برای نمایش این قاب به >View -> Display -

 DOM Panelدر نوار ابزار باال مراجعه کنید .برای راحتی کار دکمهای برای نمایش یا عدم نمایش این قاب در نوار ابزار تعبیه شده
است .برای مطالعه بیشتر در خصوص نحوه استفاده از قاب عمق بازار به بخش  4.6با عنوان عمق بازار ( )DOMمراجعه کنید.

شکل  -24-3قاب عمق بازار

 3.11برچسب های نمودار

2

برچسبهای نمودار اطالعات  Price Plotنمودار را نمایش میدهد .این برچسبها را میتوان در هر  4گوشه نمودار
نمایش داد .مثال زیر برخی از برچسبهای نمودار را نمایش میدهد:
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شکل  -25-3برچسبهای نمودار

برچسبهای نمایش داده شده روی نمودار را میتوانید از پنجره ( Chart Settingsبا دوبار کلیک کردن روی نمودار)
پیکربندی نمود .مشخصات برچسبها در برگهی  Labelsقرار دارد:

شکل -26-3تنظیمات برچسب نمودار
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با دوبار کلیک کردن روی یکی از برچسب های موجود در فهرست سمت راست (یا انتخاب یکی از آنها و کلیک روی
دکمه ویرایش که به شکل یک مداد است) میتوانید مشخصات برچسب را تغییر دهید (تصویر باال) .از پنجره ظاهر شده ،میتوانید
گوشهای را که قصد نمایش برچسب دارید انتخاب کرده و رنگ ،فونت و سایر مشخصههای آن را تغییر دهید .ترتیب نمایش
برچسبها با استفاده از فِلشهای باال/پایین در پنجره  Chart Settingsتغییر مییابد.

 3.12اخبار
اگر کارگزاری یا سرویس دادهای که به آن متصل میشوید از انتشار اخبار مربوط به ابزارمالی پشتبیانی کند ،مقاالت خبری
خاص این ابزارمالی را میتوان با استفاده از قاب  News Headlinesدر قابی زیر نمودار نمایش داد .برای اینکار روی >View -

 Display -> News Headlinesواقع در نوار منوی باال کلیک کنید.

شکل  -27-3قاب نمایش عناوین خبری

اگر روی عنوانی در قاب عناوین خبری کلیک کنید ،مقاله جدید به طور پیشفرض در ناظر اخبار 1داخلی به نمایش درخواهد
آمد .اگر روی عنوان خبری کلیک راست کرده و گزینهی  Show In Browserرا انتخاب کنید ،میتوانید مقالههای خبری را در مروگر
وب مشاهده نمایید.

- News Viewer
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شکل  -28-3نمایش مقاله خبری

تصویر زیر مثالی از نمایش یک مقاله خبری جدید در مرورگر اخبار میباشد.

شکل  -29-3ناظر اخبار

Watermark 3.13
در  MotiveWaveویژگی  Watermarkامکان نمایش برچسب نیمه شفاف همراه با نماد ابزارمالی و یا توضیحات
مربوطه را فراهم میکند .همچنین میتوانید مکان و فونت این برچسب را تعیین کنید Watermark .را میتوانید با مراجعه به پنجره
 Chart Settingsو برگه  Watermarkپیکربندی کنید.
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شکل  -30-3تنظیمات Watermark

تصویر زیر توضیحات  Watermarkمربوط به سهام شرکت  Microsoftرا نشان میدهد:

شکل  -31-3نمونه از قابلیت Watermark
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 3.14مقایس گذاری
چندین گزینهی مختلف مقیاسگذاری برای دامنه قیمت/زمان در پالت قیمت وجود دارد .به طور پیشفرض ،دامنه قیمت
نمودار به طور خودکار براساس دادهها و اجزای قابل رویت مقیاسگذاری میشود .گزینههای مقیاسگذاری موجود به شرح زیر
هستند:
 – Auto Scale .1دامنه قیمت مطابق با دادهها و ابزار قابل رویت تنظیم میشوند (در صورت تمایل فقط میتوان دامنه
دادهها را در نظر گرفت) .این گزینه حرکت عمودی نمودار را قفل خواهد کرد.
 – Price Range .2این گزینه دامنه قیمت را ثابت در نظر گرفته و شما قادر خواهید بود نمودار را به صورت دستی به
سمت باال و پایین جابجا کنید.
 – Square .3این گزینه تعداد معینی از نقاط به ازای هر عرض میله را تنظیم میکند .اگر عرض میله بسط یابد (یا
منقبض شود) ،دامنه قیمت برای انعکاس آن بهروزرسانی خواهد شد.
گزینههای مقیاسگذاری را میتوانید در برگهی  Scalingدر پنجره  Chart Settingsبیابید.

شکل  -32-3گزینههای مقیاسگذاری

 3.15تحلیل
 MotiveWaveاز عبارت ( Analysisتحلیل) برای اقداماتی که شما برای تجلیل حرکت قیمت روی نمودار انجام میدهید
استفاده میکند .یک تحلیل شامل انواع مختلفی از اطالعات به شرح زیر است:
 .1مولفهها –1هر مؤلفهای که به نمودار اضافه میکنید ،شامل خطوط روند ،امواج الیوت ،ابزارهای گن ،الگوهای گارتلی،
تفسیر و غیره.
 .2مطالعات – 2هر مطالعهای که به نمودار اضافه کردهاید.
 .3راهنماهای زمان/قیمت - 3ابزار راهنمایی که به محورهای افقی و عمودی اضافه میکنید.
- Components
- Studies
- Time/Price Guides
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مهم است که بدانید تحلیلها موجودیت جداگانهای از نمودار هستند .نمودار یک نما یا یک فایل تحلیل است .این موضوع
در  MotiveWaveیک تمایز مهم است و ساختار اساسی طراحی در  MotiveWaveبرآن بنا شده است .شاید این مفهوم در ابتدا
کمی مبهم به نظر برسد ولی مزایای بسیار زیادی را به همراه دارد:
 .1مشاهده در بازههای زمانی مختلف – یک تحلیل را میتوان به طور همزمان در چندین تایمفریم مشاهده کرد .میتوانید
چندین نمودار را که به یک تحلیل یکسان اشاره دارد باز کرده ،آنها را از هر یک از نمودارها ویرایش کنید.
.2

تحلیلهای جایگزین – هر ابزارمالی میتواند هر تعداد تحلیل داشته باشد .نام تحلیل به ابزارها محدود میشود.
بنابراین الزم نیست در تمامی نمادها منحصر به فرد باشد.

 .3ذخیره شده در مخزن – میتوانید یک تحلیل را ذخیره کرده و بعدها آن را روی نمودار بارگذاری کنید.
 .4به اشتراک گذاری با سایر کاربران – تحلیلها را میتوانید در قالب فرمت فایل  XMLخروجی گرفته و آن را با سایر
دوستان خود به اشتراک بگذارید .همچنین میتوانید تحلیلها را با استفاده از قابلیت  Analysis Sourcesبه اشتراک
بگذارید.
تصویر زیر رابطه بین نمودارها و تحلیلها را نمایش میدهد .هر ابزارمالی میتواند چندین تحلیل داشته باشد که در پایگاه
داده محلی (مخزن) ذخیره شدهاند .وقتی نموداری را باز میکنید ،همزمان تحلیل مربوط به آن نمودار نیز باز میشودMotiveWave .

این اجازه را به شما میدهد به طور همزمان یک تحلیل را از بیش از یک نمودار باز کنید .تغییرات ایجاد شده در هر دو نمودار ،بین
آن دو نمودار همسان 1میشود ،بنابراین نیازی نیست نگران رونویسی 2تغییرات شوید.

شکل  -33-3رابطه بین نمودار و تحلیل
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 3.15.1ایجاد یک تحلیل جدید

تحلیل پیشفرض برای هر ابزارمالی  Primary Analysisنام دارد .هرگاه نموداری را برای بار نخست باز میکنید،
 Primary Analysisنیز باز خواهد شد .تأثیر اصلی این رفتار این است که همه تغییرات میان نمودارهای باز مربوط به آن ابزارمالی
میان آنها همسان سازی خواهد شد.
اگر نمیخواهید این تغییرات همسانسازی شوند ،باید یک یا چندین تحلیل جایگزین ایجاد کنید .چندین روش برای
انجام این کار وجود دارد که شاید راحتترین آنها استفاده از دکمه  New Analysisدر نوار ابزار میباشد.

شکل New Analysis -34-3

هنگامی که یک تحلیل جدید ایجاد میکنید ،پنجره زیر ظاهر میشود .نامی را برای تحلیل وارد کنید .به طور پیشفرض
نام  Alternate 2 ،Alternate 1و  ...نامگذاری میشود .با این حال میتوانید هر نامی را که دوست دارید انتخاب کنید .تحلیل
جدید ممکن است خالی باشد (فقط میلههای قیمت) یا میتوانید آن را روی تحلیل دیگری که از لیست کشویی  Based Onانتخاب
میکنید ،پایهریزی کنید.

شکل  -35-3پنجره New Analysis

وقتی تحلیل جدیدی ایجاد میکنید ،نمودار مجموعهای از برگهها را در قسمت باال ،که برگهی فعال با نام تحلیل جدید
مشخص شده است باز خواهد کرد.
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شکل  -36-3نموداری با تحلیلهای جدید

 3.15.2بازکردن تحلیل موجود

اگر بخواهید خیلی سریع تحلیلی را باز کنید ،فقط نیاز است که روی مثلث مشکی کوچکی که کنار دکمه  Openدر نوار
ابزار قرار دارد کلیک کنید .یا این که روی  File->Chart->Open/Manage Analysesدر نوار منوی کنسول کلیک کنید.

شکل Open Analysis -37-3

 3.15.3مدیریت تحلیل ها

پنجره  Manage Analysesعملیاتهای مختلفی مانند باز کردن ،صادر کردن ،تغییرنام ،حذف و ایجاد تحلیلهای جدید
برای ابزارمالی معینی فراهم میکند .این پنجره را میتوان از نوار منو کنسول و کلیک روی File -> Chart -> Open/Manage

 Analysesباز کرد.
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شکل  -38-3پنجره Manage Analyses

 3.15.4وراد کردن/صادر کردن تحلیل ها

وارد کردن و صادر کردن ابزاری بسیار ارزشمند برای به اشتراک گذاری تحلیل ها با دیگر کاربران  MotiveWaveاست.
وقتی فایل تحلیلی را صادر میکنید ،آن فایل شامل تمامی اطالعات مرتبط با تحلیل و نیز اطالعات مرتبط با ابزارمالی
است .فایل خروجی دارای فرمت  JSONبوده و پسوند آن  )MotiveWave Markup Language( mwmlاست.
برای باز کردن پنجره  Exportدستور  File -> Chart -> Export Analysisرا اجرا کنید .فایل تحلیل به طور پیشفرض
در قالب  <Symbol> – <Analysis Name>.mwmlدر دسکتاپ رایانه ذخیره خواهد شد .میتوانید نام و مکان ذخیرهسازی را
تغییر دهید .برای خروجی گرفتن از تحلیل براساس نام انتخابی ،روی دکمه  Saveکلیک کنید.

شکل  -39-3پنجره Export Analysis

71

فصل سوم – نمودارها

PiroozTrader

به همین شیوه ،برای وارد کردن یک فایل تحلیلی ،در کنسول دستور  File -> Chart -> Import Analysisرا جهت
نمایش پنجره  Import Analysisاجرا کنید .مکان فایل تحلیل را یافته ،آن را انتخاب کرده و روی دکمه  Openکلیک کنید .اگر
نموداری که در حال استفاده از آن هستید ،همان ابزارمالی موجود در فایل تحلیلی ورودی باشد ،فایل ورودی در برگه تحلیلی دیگری
باز خواهد شد .اگر ابزارمالی با نمودار مطابقت نداشته باشد  ،یک پیام نشان داده می شود که ورود داده موفقیت آمیز بوده و نحوه
باز کردن فایل وارد شده نمایش داده می شود.

شکل  -40-3پنجره وارد کردن تحلیل

 3.16مولفه ها
انواع مختلفی از مولفهها را میتوان به عنوا بخشی از تحلیل به نمودار اضافه کرد .نمونههایی از مولفه شامل خطوط روند
( ،)Trend Linesبرچسبهای قیمت ( ،)Price Labelsکانالها( ،)Channelsتفسیر( ،)Commentaryامواج الیوت( Elliott

 )Wavesو نشانگرها ( )Markersمیباشد .مولفهها را میتوان از قاب  Componentsیا با استفاده از ابزار ماوس (واقع در نوار
ابزار) به نمودار اضافه کرد.
 3.16.1قاب مولفه ها

قاب مولفهها 1ابزار مورد استفاده در نمودارها و تحلیلها را سازماندهی میکند .این قاب در سمت چپ ناحیه نمودار
نمایش داده میشود و در قالب پروندههایی سازماندهی شده است .این قاب را میتوانید با کلیک روی عالمت ضربدر ’ ‘Xباال سمت
راست قاب مخفی نمود .دکمهای در سمت راست نوار ابزار جهت نمایش/پنهان کردن قاب مذکور تعبیه شده است .یا اینکه میتوانید
روی  View -> Display -> Componentsدر نوار منو کلیک کنید.

- Components Panel
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شکل Components Panel -41-3

 3.16.2افزودن یک مولفه

برای افزودن مولفهای از قاب مولفهها به نمودار ،روی ابزار مورد نظر کلیک کرده و آن را به روی نمودار بکشید (تصویر
زیر) .روش دیگر این است که روی ابزار مورد نظر دوبار کلیک کنید یا روی آن کلیک راست کرده و گزینهی >Add To -> <Graph

کلیک کنید .در این حالت ابزار مورد نظر در مرکز نمودار درج خواهد شد.

شکل  -42-3افزودن مولفه به نمودار
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ابزار ماوس بیشتر شامل مولفههای عمومیتر است .در برخی موارد استفاده از این ابزار میتواند راحتر از استفاده از قاب
 Componentsباشد .ابزار ماوس در لیست کشویی  Toolsدر نوار ابزار قرار دارد .امکان سفارشی نمودن آن وجود دارد .ضمن این
که کلیدهای میانبر برای انتخاب سریعتر این ابزار وجود دارد .این کلیدها معموال ترکیبی از > Ctrl + Shift + <Keyهستند.

شکل  -43-3لیست کشویی Tools

مثال زیر استفاده از  Channel Toolرا برای ایجاد یک کانال نشان میدهد .این ابزار خاص برای ترسیم نیاز به سه کانال
دارد .در ضمن همانطور که کلیک میکنید ،کانال ترسیم میشود.

شکل  -44-3ابزار ترسیم کانال
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 3.16.3مولفه های انتخابی

مولفههای ترسیمی روی یک نمودار را میتوان با کلیک ماوس انتخاب کرد .وقتی مولفهای انتخاب میشود ،معموالً نقاط
تغییر اندازه سبز رنگی در اطراف یک مولفه خواهید دید که با استفاده از آنها میتوانید یک مولفه را جابجا کرده یا تغییر اندازه
دهید.

شکل  -45-3انتخاب مولفه

اگر بخواهید چند مولفه را انتخاب کنید ،کلید  Shiftرا نگاه داشته و روی مولفهها کلیک کنید .نقاط تغییر اندازه مولفه اول
انتخابی (مولفه اولیه) به رنگ سبز و نقاط تغییر اندازه سایر مولفههای انتخابی (مولفههای ثانویه) به رنگ آبی خواهد بود.

شکل  -46-3انتخاب چندین مولفه
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اگر بخواهید چندین مولفه را در قالب یک گروه جابجا کرده یا حذف کنید ،انتخاب به یکبارهی آنها میتواند مفید باشد.
با کلیک راست روی برخی مولفهها ،با ظاهر شدن منوی محتوی ،امکانات بیشتری را در اختیار خواهید داشت .در مثال زیر ،میتوانید
دو یا چند خط را انتخاب کرده و با کلیک راست کردن روی آنها و و انتخاب گزینهی ” “Make Lines Parallelآنها را به حالت
موازی در بیاورید .نکته :خطوط موازی با مولفه اولیه (نخستین خط انتخابی) به حالت موازی در خواهند آمد.

شکل  – 47-3موازی نمودن خطوط روند ترسیمی روی نمودار

 3.16.4حذف یک مولفه

برای حذف یک مولفه ،فقط الزم است آن را انتخاب کرده و کلید  Deleteروی صفحه کلید را بفشارید .یا این که روی
آن کلیک راست کرده و  Edit -> Deleteرا کلیک کنید.
اگر بخواهید همه مولفههای موجود روی یک نمودار را به یکباره حذف کنید دستور  Edit -> Delete Allرا در نوار منوی
باال کلیک کنید.
 3.16.5خصیصه های مولفه

1

در بیشتر مولفهها با کلیک راست روی آنها و انتخاب گزینهی  Propertiesپنجرهای ظاهر میشود که در آن میتوانید
برخی از خصوصیات یک مولفه را تغییر دهید .یا این که میتوانید برای ظاهر شدن این پنجره روی مولفه دو بار کلیک کنید.

- Component Properties
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شکل  -48-3دسترسی به خصوصیات یک مولفه

تصویر زیر پنجره خصیصههای مولفه  Channelرا نشان میدهد .گزینههای موجود در این پنجره بستگی به مولفهای دارد
که برای ویرایش انتخاب کردهاید.

شکل  -49-3پنجره خصیصههای Channel

 3.16.5.1قالب بندی
برای تغییر گزینههای

قالببندی1

مانند رنگ ،فونت ،پهنا/سبک خط ،سایه و غیره به پنجره  Propertiesو برگهی Format

مراجعه کنید (یا دوبار کلیک کردن روی مولفه) .برای راحتی اعمال برخی تغییرات روی قالب مولفهها ،گزینههایی از قالببندی در
نوار ابزار تعبیه شده ست .این دکمهها به محتوی حساس بوده و بسته به نوع مولفهی انتخابی فعال و غیرفعال میشوند (تصویر زیر
را مشاهده کنید) .اگر مولفهای انتخاب نشده باشد دکمهها حالت غیرفعال یافته و به رنگ خاکستری در میآیند.

- Formatting
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شکل  -50-3گزینههای قالببندی

 3.16.6کار با خطوط روند

خطوط روند یکی از مهمترین عناصر تحلیل نمودارهای قیمت در بازار میباشد .در  MotiveWaveچند ویژگی برای
تسهیل کار با خطوط روند ایجاد شده است.
خطوط روند را میتوان با استفاده از ابزار  Lineکه در لیست کشویی ابزار قرار دارد ترسم کرد.

شکل  -51-3ابزار ترسیم خط روند

ترسیم خط روند نیاز به دو کلیک چپ ماوس دارد .کلیک اول نقطه شروع و کلیک دوم نقطه پایان را تعیین خواهد کرد.
وقتی خط روند را ایجاد کردید ،میتوانید کلید  Space barرا فشار دهید تا ابزار پیشفرض  Dragفعال شود ،البته اگر گزینهی
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 Revert to Default Toolدر تنظیمات  Preferences -> Chart -> Chart Settingsغیر فعال باشد (به قسمت  -3.1.1تنظیمات
و گزینه های پیش فرض نمودار مراجعه کنید).
وقتی خط روندی انتخاب میشود اطالعات اصلی در خصوص خط روند نمایش داده میشود (مانند محدوده قیمت و
زمان) .خط روند را میتوانید با استفاده از نقطهی پایانی آن (نقاط سبز تغییر اندازه) جابجا کنید .این نقاط به مکانهای کلیدی مانند
پایین و باالی ملیههای قیمت میچسبند (با نگه داشتن کلید ’ ‘Altاین ویژگی را غیر فعال کنید).

شکل  -52-3تنظیم یک خط روند

اگر در هنگام جابجا کردن نقطه پایانی یک خط روند کلید  Shiftصفحه کلید را نگه دارید میتوانید خط را روی یکی از
زوایای عمومی (مانند افقی ،عمودی 45 ،درجه و غیره) تنظیم کرده و ترسیم کنید .در این حالت ،در هنگام جابجا کردن خط روند
شاهد پرش خط روی زوایای مذکور خواهید بود و اگر کلید  Ctrlرا نگاه دارید زاویه جاری خط روند در هنگام جابجایی آن حفظ
خواهد شد .این عمل اصطالحاً قفل نمودن خط روند روی زوایا نامیده میشود.

شکل  -53-3قفل کردن خط روند روی زوایای عمومی

79

فصل سوم – نمودارها

PiroozTrader

اگر نشانگر ماوس را به مدت  2ثانیه روی یک خط روند به حال خود بگذارید ،جزئیات خط روند در یک پنجره

شناور1

ظاهر خواهد شد.

شکل  -54-3پنجره شناور جزئیات اطالعات ظاهر شده روی خط روند

با کلیک راست روی یک خط روند چندین نوع عملیات برای کار با یک خط روند در منوی محتوی ظاهر خواهد شد:
– Create Alert .1ایجاد یک هشدار در هنگام برخورد نمودار قیمت با خط روند (به بخش  3.30.3با عنوان هشدارهای
مولفه مراجعه کنید).
 – Show Info .2نمایش اطالعاتی در خصوص خط روند.
 – Show Angle .3نماش زوایه خط روند.
 – Relative End Point .4به جای استفاده از زمان/مقدار مشخص برای نقطه پایان خط روند ،فاصله نقطه پایان را
نسبت به نقطه شروع خط روند محاسبه میکند.
 – Extend .5توسعه خط روند به سمت راست.
 – Extend Left .6توسعه خط روند به سمت چپ.
 -Show Midpoint .7نمایش نقطه میانی خط روند.
 – Flip Line .8با تغییر خط روند ،مقادیر نقطه شروع و پایان جابجا میشوند.
 – Circle Radius .9با تعیین خط روند به عنوان شعاع ،دایرهای ترسیم خواهد کرد.
 – Circle Diameter .10با تعیین خط روند به عنوان قطر ،دایرهای ترسیم خواهد کرد.
 – Rotate 90 Degrees .11چرخش خط روند به میزان -90درجه در جهت عقربههای ساعت.
 – Rotate 45 Degrees .12چرخش خط روند به میزان -45درجه در جه عقربههای ساعت.
 - Make Lines Parallel .13اگر دو یا چند خط را انتخاب کنیداین دستور باعث میشود تمامی خطوط نسبت به خط اولیه
(خطی که دارای نقاط تغییر اندازه سبز است) در حالت موازی نسبت به هم قرار بگیرند.
- Hover Popup
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 – Make Lines Parallel and Equidistant .14اگر چند خط روند را انتخاب کنید ،با اجرای این دستور خطوط نسبت
به خط اصلی به حالت موازی با هم در آمده و به فاصله مساوی بین خطوط باال و پایین قرار میگیرند.

شکل  -55-3انواع عمیات قابل اعمال به خطوط روند

 3.16.7ابزار سفارشی

ابزار

سفارشی1

مبتنی بر ابزار موجود ماوس هستند .به عبارت دیگر ،ابزار سفاشی این امکان را به شما میدهد که

خصوصیات پیشفرض یک مولفه را که با استفاده از ابزار ترسیم شده است ،پیکربندی کنید .برای مثال ،میتوانید یک ابزار خط روند
سفارشی ایجاد کنید که یک خط چین آبی را ترسیم میکند (به جای ترسیم یک خط ممتد مشکی).
ابزار سفارشی را میتوان از پنجره  Configure -> Preferences( Preferencesواقع در نوار منوی کنسول) ایجاد کرد.
در این پنجره روی  Tool Barو سپس  Custom Toolsکلیک کنید.

شکل  – 56-3ساخت ابزار سفارشی

- Custom tools
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از بخش  ،Custom Toolsروی دکمه ( Addبا آیکون  )+کلیک کنید تا پنجره  Add Custom Toolباز شود .ابزار
سفارشی میبایست مبتنی بر ابزار موجود باشد .از لیست کشویی  Base Toolابزار مورد نظر را انتخاب کنید (در این مثال ابزار
 . )Lineدر صورت تمایل میتوانید رنگ (های) آیکون ابزار را به منظور تشخیص بهتر آن تغییر دهید .به همین منظور ،در این مثال،
رنگ آبی را برای رنگ آیکون اول انتخاب کردهایم.

شکل  -57-3سفارشی نمودن ابزار خط روند

برای بازشدن پنجره  Component Propertiesو تغییر تنظیمات پیشفرض روی دکمه  Customizeکلیک کنید .در این
مثال قصد داریم یک خط روند خط چین آبی ایجاد کنیم .برای این کار باید به برگه  Formatمراجعه کرد.

شکل  – 58-3برگه  Formatدر پنجره Trend Line Properties

بعد از کلیک روی دکمه  OKدر دو پنجره قبلی ابزار سفارشی اضافه شده به فهرست زیر را مشاهده خواهید کرد:
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شکل  – 59-3ابزار سفارشی اضافه شده به فهرست

مرحله بعدی در استفاده از ابزار سفارشی افزودن آن به یک نوار ابزار است تا با استفاده از ماوس به آن دسترسی پیدا کرد.
روی برگه  Tool Barبرای سفارشی نمودن نوار ابزار کلیک کنید .در این مثال قصد داریم  Top Tool Barرا به گونهای تغییر دهیم
که ابزار خط روند خط چین آبی را به سمت چپ لیست کشویی ابزارمان اضافه شود.

شکل  -60-3افزودن ابزار سفارشی ایجاد شده به نوار ابزار
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بعد از ایجاد تغییرات فوق ،ابزار خط روند خط چین آبی به نوار ابزار باال اضافه خواهد شد (تصویر زیر) .برای فعال شدن
ابزار سفارشی مورد نظر روی دکمه آن کلیک کنید .نکته :با نگه داشتن ماوس روی این ابزار جدید ،نام آن به صورت Tooltip

نمایش داده خواهد شد.

شکل  -61-3استفاده از ابزار سفارشی در نوار ابزار باال

تصیویر زیر استفاده از ابزار سفارشی جدید را در عمل نمایش میدهد:

شکل  -62-3استفاده از ابزار سفارشی جدید در عمل

Tool Group 3.16.8
 Tool Groupامکانی برای ایجاد یک لیست کشویی سفارشی برای سازماندهی ابزار موجود و ابزار سفارشی فراهم
میسازد .این امکان باعث بهینهسازی فضای نوارهای ابزار در  MotiveWaveمیشود Tool Group .ها را میتوانید با مراجعه به
 Configure -> Preferences -> Tool Bar -> Tool Groupsو کلیک روی دکمه  )+( Addایجاد کنید.

شکل  -63-3افزودن یک Tool Group
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نامی را برای گروه ابزار انتخاب کرده و ابزار مورد نظر خود را از فهرست  Available Actionsبه Tool Group Actions

اضافه کنید .برای ایجاد  Tool Groupروی دکمه  OKکلیک کنید .نکته :نام انتخابی گروه ابزار را تعریف خواهد کرد و نیز به عنوان
متن در  Tooltipظاهر خواهد شد.

شکل  -64-3افزودن یک Tool Group

 Tool Groupی که اخیراً ایجاد کردهاید به فهرست  Tool Groupsدر پنجره  Preferencesاضافه میشود .آیکون اولین
ابزار انتخابی در گروه ابزار به عنوان آیکون آن نمایش داده خواهد شد.
مرحله بعدی افزودن گروه ابزار به یک نوار ابزار است تا بتوان از آن استفاده کرد .در پنجره  Preferencesبر روی برگه
 Tool Barکلیک کرده و از لیست کشویی  Tool Barنوار ابزار  Topرا انتخاب کنید .در این مثال ما گروه ابزار  My Toolsرا درست
بعد از ابزار  Blue Dashed Lineکه در قسمت قبل ایجاد کردیم اضافه خواهیم کرد.

شکل  -65-3افزودن  Tool Groupبه نوار ابزار باال
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تصویر زیر گروه ابزار جدید را که به نوار ابزار باال اضافه شده است نمایش میدهد .وقتی روی لیست کشویی کلیک کنید
ابزاری را که به این گروه ابزاری اضافه کردهاید ،مشاهده خواهید کرد.

شکل  -66-3استفاده از گروه ابزار در عمل

 3.16.9قابلیت رویت

قابلیت

رویت1

یک ویژگی بسیار مفید در  MotiveWaveاست که شما را قادر خواهد کرد تا اندازه میلهها را در جایی

که یک مولفه قابل مشاهده است ،مشخص کنید .این قابلیت میتواند برای جلوگیری از بهم ریختگی هنگام تغییر اندازه میلهها روی
نمودار بسیار مفید باشد .تنظیمات  Visibilityرا میتوان با مراجعه به پنجره  Propertiesیا منوی راست کلیک روی مولفه تغییر
داد.

شکل  -67-3تغییر تنظیمات قابلیت رویت یک مولفه

شکل  -68-3پنجره  Visibilityیک مولفه

- Visibility
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نمایشگر اشیاء

نمایشگر اشیاء 1ابزاری مناسب برای مدیریت مولفهها موجود روی یک نمودار در یک پنجره واحد است .مولفهها را
میتوان از روی نمودار حذف کرد و نیز قابلیت رویت و ترتیب رسم آنها را تغییر داد .پنجره  Object Viewerبا کلیک روی
دستور  View -> Display -> Object Viewerظاهر میشود.

شکل  -69-3پنجره Object Viewer

 3.17نسبت ها
 MotiveWaveگزینههای بسیار مختلفی را برای شناسایی نسبتهای زمان و قیمت فراهم ساخته است .شاید نسبتهای
فیبوناچی یکی از عمومی ترین نسبتهای قابل استفاده در تحلیلها است .مولفههای موجود برای تحلیلهای فیبوناچی در برگه
 Fibonacciدر قاب  Componentsقرار دارند (در برخی نسخههای  MotiveWaveدر دسترس نیستند):

شکل  -70-3مولفههای فیبوناچی

- Object Viewer
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تصویر زیر نمونهای از یک فیبوناچی بازگشتی 1را نمایش میدهد .نقاط تغییر اندازه زرد را میتوان برای تغییر موقعیت
برچسبها و طول خطوط نسبتها استفاده کرد.

شکل Fibonacci Retracement -71-3

 MotiveWaveقابلیت انعطاف بسیار زیادی برای کار با نسبتها فراهم کرده است .اگر تمایل به تغییر خصوصیات
نسبتها برای مولفهی بهخصوصی دارید ،فقط الزم است روی یک برچسب نسبت ،کلیک راست کرده و  Ratio Settingsرا انتخاب
کنید یا اینکه روی برچسب مربوطه دوبار کلیک کنید.

شکل Ratio Settings -72-3

گزینهی  Ratio Settingsپنجره  Propertiesرا برای مولفه باز خواهد کرد و به برگه  Ratios -> Ratiosمیرود.

- Fibonacci Retracement
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شکل  -73-3پنجره Ratio Settings

 3.17.1نسبت های سفارشی

هر نسبتی را میتوانید با استفاده از تیک مربوط به آن فعال یا غیرفعال کنید .از فیلد ورودی میتوان برای وارد کردن
نسبتهای دلخواه (به درصد) استفاده کرد .با کلیک روی دکمه ویرایش (مداد) میتوانید قالببندی نسبت مربوطه را تغییر دهید.

شکل  -74-3پنجره تنظیمات نسبت

تنظیمات سفارشی انتخاب شده در باال برای این نسبت به شکل زیر خواهد بود:

شکل  -75-3سفارشی نمودن یکی از نسبتهای فیبوناچی بازگشتی
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 3.17.2تنظیمات نمایشی نسبت

برگهی  Displayبه شما امکان میدهد نحوه نمایش نسبتها را تغییر دهید .تنظیمات موجود در این برگه به همهی
برچسبها و خطوط نسبت های موجود در مولفه اعمال خواهد شد (مگر این که به طور واضح برای هر نسبت ،طبق روش پیشین،
تنظیمات جداگانهای اعمال شده باشد).

شکل  -76-3تنظیم خصیصههای فیبوناچی بازگشتی

 3.17.3نسبت های پیش تنظیم

نسبتهای پیشتنظیم ( )Ratio Presetsمیتواند در ذخیرهسازی پیکربندی یک نسبت و اعمال آن بر روی مولفهای دیگر
بسیار مفید واقع شود .این ویژگی به اجتناب از انجام کارهای پر تکرار بسیار کمک خواهد کرد .از دکمه  Save Presetبرای
ذخیرهنمودن پیکربندی نسبت کنونی جهت استفاده در در زمانی دیگر استفاده کنید.

شکل  -77-3ذخیرهسازی پیشتنظیمها برای استفاده در سایر موقعیتها

هنگام ذخیرهسازی پیشتنظیمها ،نیاز است که نامی را برای آن تایپ کنید .بعد از انتخاب نام در پنجره Save Ratio

 Presetروی دکمه  Saveکلیک کنید (تصویر زیر):
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شکل  -78-3پنجرهSave Ratio Preset

با کلیک راست روی یکی از برچسبهای نسبت و انتخاب > Ratio Preset -> <Preset Nameمیتوان خیلی سریع
پیشتنظیم ذخیره شده را به یک مولفه اعمال کرد .در مثال زیر ،قصد انتخاب پیشتنظیم  My Ratiosرا ،که در مرحله قبل تعریف
کرده بودیم را داریم.

شکل  -79-3اعمال یک پیشتنظیم به یک مولفه دیگر

 3.17.4تنظیمات سراسری نسبت ها
تنظیمات سراسری نسبتها را میتوانید در پنجره  Preferencesو در برگه  Ratiosکه دو زیربرگه به نام های Presets

و  Defaultsدارد ،پیکربندی کنید:

شکل  -80-3تنظیمات سراسری نسبتها
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در قسمت  Defaultsمیتوانید پیشتنظیمهای پیشفرض را به هر نوع از مولفههای نسبتی اعمال کنید .مولفهها نسبت
شامل  Retracementها Fan ،ها Circle ،ها Elliott Wave ،ها و  ...هستند.

شکل  -81-3تنظیمات پیشفرض پیشتنظیمات

 3.18خطوط راهنمای قیمت/زمان
خطوط راهنما را میتوان به محورهای عمودی و زمان اضافه نمود .اساساً خط راهنما یک خط عمودی (یا افقی) است که
دارای نشانگری متصل برای نمایش مقدار آن است .دو نوع خط راهنما وجود دارد:
 .1خط راهنمای قیمت/مقدار – نمایش یک خط افقی همراه با نشانگر متصل در محور عمودی.
 .2خط راهنمای زمان – نمایش یک خط عمودی (در سرتاسر پالت) همراه با شاخص متصل در محور زمان.
خطوط راهنما را میتوان با استفاده از منوی راست کلیک روی محورها و انتخاب  Add Guideبه یک نمودار اضافه کرد.
از این منو میتوان برای ویرایش یا حذف خطوط راهنما نیز استفاده کرد .مکان خط راهنما را میتوان و با کلیک و کشیدن آن تغییر
داد.

شکل  -82-3خطوط راهنما
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شکل  -83-3پنجره خصوصیات خط راهنما

 3.19نمودارهای درصد تغییر
به طور معمول یک پالت قیمت ،قیمتهای تاریخی یک نماد را نمایش میدهند .نمودارهای درصد تغییر 1نمای دیگری
از نمودار هستند که تفاوت قیمت میان میلههای قیمت را برحسب درصد نمایش میدهند .با تغییر نوع میله در لیست کشویی در
نوار ابزار باال و انتخاب گزینهی  Percent Changeمیتوان یک نمودار درصد تغییر را نمایش داد.

شکل  -84-3نمودار درصد تغییر

به طور پیشفرض ،نمودارهای درصد تغییر از منتهی الیه چپ نمودار محاسبه میشوند .شروع محاسبه را میتوان با کلیک
راست روی یکی از میلههای نمودار (هر جایی که تمایل به شروع محاسبه از آنجا را دارید) و تعیین نقطهای خاص تغییر داد.

- Percent change charts
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شکل  -85-3محاسبه درصد تغییر از میلهای خاص در نمودار

دو خط منقطع برای نمایش بصری محل محاسبه نمودار نمایش داده میشوند (تصویر زیر):

شکل  -86-3محاسبه تغییر درصد در نمودار میان دو خط چین

وقتی با همپوشانی ابزارمالی( 1به بخش  3.20.5با عنوان همپوشانی ابزارمالی مراجعه کنید) ترکیب شود ،میتوانید حرکت-
های نسبی بین ابزارهای مالی را به طور مستقیم در یک نمودار مقایسه کنید.

- Instrument Overlay
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شکل  -87-3نمودار درصد تغییر چندین ابزارمالی

 3.20مطالعات
 MotiveWaveبیش از -257نوع مطالعهی درون ساخت دارد که میتوان آنها روی نمودار قیمت یا به صورت
جداگانه ،در پالتی زیر نمودار قیمت ،نمایش داد.
اساساً دو نوع مطالعه در این نرم افزار وجود دارد:
 .1همپوشا :1اطالعاتی که در روی یک پالت موجود (به طور معمول پالت قیمت) نمایش داده میشوند (مانند
اندیکاتور .)Moving Average
 .2پالت :اطالعاتی که در پالتی جداگانه از پالت قیمت به نمایش در میآیند (مانند اندیکاتور )RSI
 3.20.1افزودن یک مطالعه

یک مطالعه را میتوان با انتخاب یکی از مطالعات موجود که در منوی  Studyدر نوار ابزار باال قرار دارند به یک نمودار
اضافه نمود .این منو برخی از مطالعات را (نه همه آنها را) داخل گروهایی منطقی (براساس مخترع آنها یا عملکرد آنها) دستهبندی
کرده است .با استفاده از دستور  Add Studyدر منوی مذکور میتوانید به جای سعی در یافتن یک مطالعه در یک زیر منوها ،نام آن
را تایپ کرده و جستجو کنید .برای تسهیل بیشتر نیز ،در منوی  ،Recentمطالعاتی که اخیراً از آنها استفاده کردهاید در دسترس
هستند.

- Overlay
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شکل  -88-3منوی Study

اگر دستور  Add Studyرا انتخاب کنید ،پنجره زیر ظاهر خواهد شد که روشی آسان برای جستجوی یک مطالعه با تایپ
نام آن در فیلد  Filterمیباشد:

شکل  -89-3جسجوی یک مطالعه

وقتی مطالعهای را اضافه یا ویرایش میکنید ،پنجره  Studyمشابه با تصویر زیر را خواهید دید .هر مطالعه تنظیمات خاص
خود را دارد .برگه های موجود در این پنجره بسته به نوع مطالعه انتخابی متفاوت هستند ،اما همه پنجرههای مطالعه یک برگهی
 Optionsو  Signalsدارند(اگر آن مطالعه قابلیت ارسال سیگنال داشته باشد).
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شکل -90-3پنجره  Studyاندیکاتور Simple Moving Average

تنظیمات مطالعه را تغییر داده و با کلیک روی دکمه  Createآن را به نمودار اضافه کند .برای تسهیل بیشتر ،میتوانید با
کلیک روی دکمه  Save Defaultsتنظیمات مطالعه را برای مواقع دیگر ذخیره کنید.
تصویر زیر اندیکاتور ) Simple Moving Average (SMAرا که در پنجرهی قبلی تنظیمات آن را انجام داده بودید ،روی
یک نمودار قیمت به نمایش گذاشته است .همچنین در زیر نمودار قیمت ،یک پالت مطالعه مربوط به اندیکاتور  MACDرا نیز
مشاهده میکنید.

شکل  -91-3مطالعات درج شده در رو و زیر نمودار
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 3.20.2ویرایش یک مطالعه

اگر بخواهد تنظیماتی را روی یک مطالعه انجام دهید صرفاً نیاز است که روی آن دوبار کلیک کنید یا این که کلیک راست
کرده و گزینهی  Edit Studyرا انتخاب کنید.

شکل  -92-3ویرایش یک مطالعه

 3.20.3گزینه های مطالعه

در تنظیمات مربوط به همه مطالعات برگهای به نام  Optionsوجود دارد که در زمان ایجاد یا تغییر قابل مشاهده است.
این برگه بسته به این که مطالعه از نوع همپوشا یا پالت باشد ،دارای گزینه و مقادیر مختلفی است.

شکل  -93-3گزینههای مطالعه از نوع همپوشا
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شکل  -94-3گزینههای مطالعه از نوع پالت

 3.20.3.1هم پوشا
هنگام ایجاد یک مطالعه از نوع همپوشا Graph ،پیشفرض  Price Plotاست .میتوانید یکی از پالتهای موجود در
فیلد  Graphرا برای نمایش مطالعه انتخاب کنید .وقتی گرافی را برای مطالعه تغییر میدهید ،گزینههای فیلد  Inputآن تغییر خواهید
یافت .برای مثال ،اگر بخواهید یک ) Simple Moving Average (SMAرا روی پالت مطالعه  RSIنمایش دهید ،نیاز است که در
برگهی  Optionsمربوط به  ،SMAمقدار فیلد  Graphرا روی گزینهی ) RSI(C,14تنظیم کنید .با این تغییر ،فیلد ( Inputدر برگهی
 )Generalبه روز میشود تا ورودی های موجود در نمودار  RSIرا منعکس کند.

شکل  -95-3تغییر پالت در فیلد  Graphدر برگهی  Optionsمربوط به مطالعه SMA

شکل  -96-3تغییر خودکار فیلد  Inputدر برگهی  Generalبرای انعکاس تغییرات
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شکل  -97-3ترسیم مطالعه  SMAاز نوع همپوشا روی مطالعه  RSIاز نوع پالت

 3.20.3.2اندازه میله در مطالعه
به طور پیشفرض ،اندازه میله مطالعه ،در هنگام ایجاد آن ،با نمودار یکسان است .وقتی اندازه میله نمودار تغییر میکند،
مطالعه نیز به طور خودکار برای انعکاس اندازه میلهی جدید به روز میشود MotiveWave .این اجازه را میدهد تا میلهای با
اندازهی خاص را برای یک مطالعه انتخاب کنید .این ویژگی این اجازه را به شما میدهد ،به طور مثال SMA ،روزانه را روی نمودار
 15دقیقه نمایش دهید .همچنین این ویژگی را میتوان روی پالتهای مطالعه نیز به کار برد .برای مثال میتوانید  RSIده دقیقهای را
روی یک نمودار قیمت  15دقیقهای ترسیم کنید (تصویر زیر):

شکل  -98-3انتخاب میلهی روزانه در مطالعه همپوشای SMA

شکل  -99-3انتخاب میلهی ده دقیقهای برای مطالعه پالتی RSI
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شکل  -100-3اعمال مطالعات  SMAو  RSIبا بازههای زمانی متفاوت روی نمودار قیمت

 3.20.3.3مطاله پالتی هم پوشا
برخی مطالعات پالتی را میتوان به صورت همپوشا روی سایر پالتها ترسیم کرد .شاید این نوع مطالعه را از قبل در
اندیکاتور  Volumeهمپوشا دیدهباشید که به طور پیشفرض در چیدمان کنسول قرار دارد:

شکل Volume Overlay -101-3

میتوانید پالت همپوشا را برای یک مطالعه ،از برگهی  Optionsآن تغییر دهید .یک پالت مطالعه را میتوان روی پالت
قیمت یا سایر پالتهای مطالعه ،همپوشان کرد .مثال زیر یک پالت  CCIرا روی پالت  Priceو یک پالت  RSIرا روی پالت
 Stochasticنشان میدهد:

شکل  -102-3پالتهای همپوشا
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 3.20.3.4قابلیت رویت مطالعه
میتوانید مطالعهای را به گونهای پیکربندی کنید که فقط روی میلههایی با اندازهی خاص قابل مشاهده باشند .این ویژگی
مشابه با ویژگی قابلیت رویت در مولفهها است .به طور پیشفرض یک مطالعه روی هر اندازهای از میلهها دیده میشود .این ویژگی
را میتوانید در برگهی  Optionsتغییر دهید.

شکل  -103-3تغییر مقدار  Visibilityیک مطالعه

 3.20.4سیگنال ها

برخی مطالعات امکان تولید سیگنال دارند .وقتی رویداد خاصی برای یک مطالعه اتفاق میافتد ،سیگنال مربوط به آن نیز
میتواند فعال شود .برای مثال ،میتوان مطالعه  CCIرا طوری تنظیم کرد که وقتی مقدار آن باالتر از خط راهنمای قیمت قرار گیرد،
سیگنال مربوط به آن نیز صادر شود .این سیگنالها میتواند برای نمایش هشدارها ،پخش صداها یا حتی ارسال یک ایمیل هشدار
استفاده شوند .نکته :اگر بخواهید ایمیل ارسال کنید ،نیاز است که تنظیمات  SMTPایمیل را در پنجرهی  Preferencesانجام دهید.
این تنظیمات در برگهی  Emailقرار دارد.

شکل  -104-3سیگنالهای مطالعه
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 3.20.5همپوشانی ابزارمالی

یک ابزارمالی را میتوان با انتخاب  Study -> Instrument -> Instrument Overlayاز نوار منوی باال روی پالت
قیمت همپوشان کرد .این اقدام باعث باز شدن پنجره زیر خواهد شد .نام ابزارمالی مورد نظر خود را در فیلد  Instrumentتایپ یا
از لیست کشویی انتخاب کنید .برای افزودن این همپوشانی به پالت قیمت روی دکمه  Createکلیک کنید .عناصر موجود در این
پنجره به شرح زیر هستند:
 – Instrument .1نام ابزارمالی را تایپ یا انتخاب کنید.
 – Bar Type .2نوع میله را که قصد دارید در حالت همپوشانی نمایش داده شود ،انتخاب کنید .مقدار پیشفرض
نمودار خطی است.
 – Line Source .3اگر گزینهی قبلی را  Line Chartانتخاب کنید ،این امکان فراهم خواهد شد که بتوانید منبع
ورودی خط (به طور مثال قیمت بسته شدن ،باز شدن یا غیره) را انتخاب کنید.
 – Shift .4تعداد میلهها برای جابجایی مطالعه به سمت جلو را مشخص میکند (مقدارمنفی باعث عقبگرد نمودار
مطالعه خواهد شد) .اگر گزینهی  Lock Shiftغیر فعال باشد امکان جابجا کردن ابزارمالی همپوشان به سمت
جلو یا عقب ،با استفاده از ماوس فراهم خواهد شد.
 – Style .5در نمودارهای خطی ،رنگ ،ضخامت و سبک خط را انتخاب کنید.
 – Show Axis .6محورهای مربوط به ابزارمالی را در کناره سمت چپ پالت قیمت نمایش خواهد داد.
 – Inverted .7باعث نمایش ابزارمالی همپوشان به صورت وارونه خواهد شد.
 – Bar Updates .8برای به روز رسانی لحظه به لحظهی ابزارمالی همپوشان به صورت زنده (به جای به روز
رسانی بر اساس بسته شدن میله) میتوانید این گزینه را فعال کنید (باعث افزایش بار ترافیکی MotiveWave

خواهد شد).
 – Show Legend .9نام نمودار همپوشان را در قسمت راهنمای مطالعه نمایش میدهد.
 – Show label .10برچسبی از نماد ابزارمالی در انتهای نمودار ابزار همپوشان نمایش میهد.

شکل  -105-3پنجره Instrument Overlay
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مثال زیر همپوشانی ابزارمالی جفت ارز  USD/CADرا روی پالت قیمت جفت ارز  EUR/USDنماش میدهد .محور
مربوط به جفت ارز  USD/CADدر سمت چپ نمایش داده شده است و اندیکاتورهایی برای قیمتهای جاری دارد .اگرگزینهی
 Auto Scaleفعال باشد ،کشیدن نمودار به سمت چپ یا راست مقادیر نمودار همپوشان را به طور خودکار مقیاسبندی خواهد کرد.

شکل  -106-3مثالی از همپوشانی ابزارهای مالی

مقیاس عمودی همپوشان را میتوان با کلیک و کشیدن فضای بین محورهای همپوشان و پالت قیمت تنظیم نمود .کشیدن
از باال یا پایین محور باعث اضافه شدن فضای باال یا پایین خواهد شد .برای تنظیم همزمان هر دو آن را از وسط بکشید.
اگر  Auto Scaleغیرفعال باشد ،می توانید مکان نمودار همپوشان را با کلیک و کشیدن به سمت باال یا پایین به منظور
تنظیم آن نسبت به محور نمودار اصلی ،جابجا کنید.

شکل  -107-3تنظیم مکان عمودی ابزارمالی همپوشان
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مکان افقی نمودار همپوشان را میتوان با تغییر مقدار فیلد  Shiftدر پنجرهی  Instrument Overlayتنظیم کرد .مقدار
مثبت نمودار را به آینده و مقدار منفی آن را به سمت گذشته جابجا خواهد کرد .اگر گزینه  Lock Shiftغیرفعال باشد قادر خواهید
بود مقدار جابجایی را با کشیدن نمودار به وسیله ماوس و به چپ و راست تنظیم کنید.

شکل  -108-3غیرفعال کردن گزینهی  Lock Shiftدر پنجرهی Instrument Overlay

شکل  -109-3جابجایی ابزارمالی همپوشان
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 3.21استراتژی ها
استراتژی1ها نوع خاصی از مطالعات هستند که میتواند موجب انجام معامالت به صورت خودکار یا نمیه خودکار شوند.
استراتژیها عالوه بر نمایش اطالعات مطالعه ،جعبه کنترلی 2نیز دارند که میتوانید با آن برای فعال یا غیرفعال نمودن یک استراتژی
استفاده کرده و اطالعات مهم زمان اجرا را مشاهده کنید.
 MotiveWaveدو حالت از استراتژیها را پشتیبانی میکند:
( Automatic .1خودکار) – وقتی کاربر استراتژی را فعال میکند ،استراتژی براساس منطق داخلی خود به صورت
خودکار خرید و فروش را انجام میدهد.
( Manual .2دستی) – در این حالت ،کاربر به استراتژی موقعیت مناسب برای ورود را میگوید.
 MotiveWave .3حدود -30استراتژی درون ساخت دارد که در منوی  Strategyمیتوانید آنها را بیابید.

شکل  -110-3منوی Strategy

تصویر زیر استراتژی  Moving Average Crossرا نشان میدهد .این استراتژی هنگامی که خط  Fast MAخط Slow

 MAرا به سمت باال قطع کند عمل خرید و برعکس اگر آن را به سمت پایین قطع کند عمل فروش را انجام خواهد داد (عالمتهای
مثلث کوچک را در محلهای تقاطع این دو خط مشاهده کنید) .این ویژگی شما را قادر خواهد کرد استراتژی را ویرایش کرده و آن
را فعال کنید .در ضمن جعبهی کنترل اطالعات موقعیت جاری را نمایش میدهد.

- Strategy

1

- Control Box
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شکل  -111-3استراتژی MA Cross

 3.21.1استراتژی های دستی

در  MotiveWaveمیتوانید استراتژیهایی ایجاد کنید که به ورودی کاربر برای ورود به/خروج از یک موقعیت پاسخ
دهد .این ویژگی برای کمک به هدایت و مدیریت نقاط خروج در معامالت آغاز شده توسط کاربر ،میتواند بسیار مفید باشد.
نمونهای از نحوه عملکرد ،در استراتژی  Trade Managerکه در ادامه آن پرداخته شده است را ،مطالعه کنید.
تصویر زیر پیکربندی گزینههای استراتژی  Trade Managerرا نشان میدهد .در برگهی نخست ( )Entry/Exitمیتوانید
دستور ورود و حداکثر سه دستور خروج را تنظیم کنید .برگهی  Stop Lossگزینههایی برای دستور توقف زیان را فراهم میکند.

شکل  -112-3تنظیمات ورود/خروج در برگهی  Entry/Exitاستراتژی Trade Manager
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شکل  -113-3تنظیمات توقف ضرر در برگهی  Stop Lossاستراتژی Trade Manager

در جعبه کنترل مربوط به استراتژی  Trade Managerمیتوانید ( Longخرید) یا ( Shortفروش) را انتخاب کنید .وقتی
روی دکمه  Activeکلید کنید ،استراتژی روی قیمت بسته شدن میله وارد میشود.

شکل  -114-3جعبه کنترل استراتژی Trade Manager

هنگامی که استراتژی فعال است ،نوار عنوان خاموش چشمک میزند ،که نشانگر یک استراتژی فعال است و دکمه Active

با دکمههای ( Cancelبرای غیرفعال کردن استراتژی) و ( Enter Nowایجاد سفارش بازار برای ورود به موقعیت) جایگزین میشود.

شکل  -115-3فعال و غیر فعال کردن استراتژی Trade Manager
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وقتی در استراتژی به موقعیتی ورود میشود ،برچسبهای جعبه کنترل اطالعات مربوط به  Positionبازشده،
“ Profit( Unrealized P/Lسود” یا “ Lossزیان” تحقق نیافته)( Target P/L ،سود و زیان هدف)( Stop P/L ،سود و زیان توقف)
همراه با سایر اطالعات را نمایش خواهد داد.

شکل  -116-3برچسبهای جعبه کنترل استراتژی Trade Manager

 3.21.2پیکربندی استراتژی

گزینههای پیکربندی یک استراتژی متفاوت هستند ،اما تنظیماتی وجود دارند که در بسیاری از استراتژیها اعمال میشوند.
اولین قاب  Trading Optionsاست .این قاب امکانات پیکربندی زیر را رونمایی میکند:
:Trading Options
 – Trade Lots .1این فیلد ،مقدار مربوط به سفارشاتی را که برای ورود و خروج موقعیتها استفاده میشود ،تعیین
میکند Trade Lot .در مقدار پیشفرض ضرب میشود تا مقدار واقعی تعیین گردد.
 – Position Type .2از این گزینه برای نشان دادن این که آیا استراتژی میتواند موقعیتهای  Longیا  Shortداشته-
باشد ،استفاده میشود.
 -Use Account Position .3از موقعیت موجودی که در حساب انتخاب شده وجود دارد ،استفاده میکند.
 – Enter On Active .4اگر این گزینه فعال باشد ،هنگام فعالسازی استراتژی ،یک موقعیت اولیه ایجاد خواهد شد.
 – Close On Deactivate .5وقتی استراتژی غیرفعال میشود ،اگر موقعیتی باز باشد ،آن موقعیت در قیمت بازار بسته
خواهد شد.
 - Bar Updates .6اگر فعال باشد ،استراتژی به جای این که صبر کند میلهی قیمت بسته شود ،به تغییرات لحظه به
لحظهی قیمت واکنش نشان خواهد داد.
 – Underlay .7با انتخاب این گزینه ،استراتژی پشت میلههای قیمت ترسیم خواهد شد.
:Trading Sessions
در بخش  Trading Sessionsیا نشستهای معامالتی ،میتوانید نشستهایی که استراتژی ممکن است در آنها فعال
شود را تعریف کنید .مابین نشستهای معامالتی ،استراتژی به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.
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 – Session 1 .1نخستین نشست معامالتی را با زمان شروع و پایان تعریف کنید.
 – Session 2 .2دومین نشست معامالتی را تعریف کنید.
 – Time Zone .3در صورت تمایل ناحیه زمانی را برای ساعات تعریف شده در نشستهای  1و  2مشخص کنید.
 – Close On Session End .4وقتی نشستی به پایان میرسد موقعیت باز آن را میبندد.

شکل  -117-3برگهی Trading Options

:Strategy Panel
در  Strategy Panelمیتوانید برچسبهایی که روی جعبه کنترل نمایش داده میشوند را انتخاب کنید .برچسبهای
موجود به نوع استراتژی انتخابی بستگی دارد:
 – Show Position .1موقعیت باز جاری را نشان میدهد.
 – Show Entry Price .2میانگین قیمت ورودی را برای موقعیت باز نشان میدهد.
 – Show Unrealized P/L .3سود/زیان تحقق نیافته برای موقعیت باز جاری را نشان میدهد.
 – Show Realized P/L .4سود/زیان تحقیق یافته جاری را نمایش میدهد.
 – Show Stop P/L .5اگر به سطح توقف زیان برسد میزان سود/زیان را نشان میدهد.
 – Show Target P/L .6اگر به سطح هدف برسد میزان سود/زیان را نشان میدهد.
 - Show Risk Ratio .7سطح ریسک را نشان میدهد (سود/زیان هدف تقسیم بر سود/زیان توقف)
 - Show Total P/L .8کل سود/زیان جاری از زمان فعال شدن این استراتژی را نشان میدهد.
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شکل  -118-3گزینههای Strategy Panel

 3.22بسته توسعه نرم افزار
مطالعات و استراتژیها را میتوان با استفاده از بسته توسعه نرمافزار ( )SDK1سفارشی نمود .برای اطالعات بیشتر به
تارنمای  http://www.motivewave.com/support/sdk.htmمراجعه کنید.

 3.23نوار ابزار
برای تسهیل در تحلیل نمودارها ،نوار ابزاری در کنسول یا در پنجره نمودار قرار داده شده است و شامل یک سری از
دکمهها برای اجرای عملیاتهای عمومی روی یک نمودار است .این نوار ابزار را میتوان از طریق تنظیمات آن در پنجره
 Preferencesتغییر داد .نوار ابزارهای دیگری را میتوان به پایین یا کنارههای پنجره افزود .در پنجره  Preferencesمیتوان
 Actionها (دکمهها) را با انتخاب آنها از سمت راست به (برای افزودن آنها) یا از سمت چپ راست (برای حذف یا مرتب سازی
مجدد آنها) از نوار ابزار حذف یا به آنها اضافه نمود .برای این کار میتوانید از فلشهای راست و چپ تعبیه شده بین دو ناحیه
راست و چپ استفاده کنید .با استفاده از دکمههای سمت راست میتوانید دکمهها را برحسب سلیقهی خود مرتب کرده و بین آنها
خط حائل 2یا فضای اضافی قرار دهید.

111

- Software Development Kit

1

- Separators

2

فصل سوم – نمودارها

PiroozTrader

شکل  -119-3برگهی  Tool Barدر پنجره Preferences

با انتخاب نوار ابزار خود از لیست کشویی  Tool Barو فعال نمودن گزینهی  Enabledدر سمت راست آن میتوانید نوار
ابزارهای دیگری را به پنجره اضافه کنید.

شکل  -120-3نوار ابزار قسمت  Top 2و  Leftفعال شدهاند.
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 3.24قفل کردن مطالعات
وقتی در حال ایجاد تغییرات در نمودار هستید برای حفظ مجموعه مطالعات روی یک نمودار میتوانید از ویژگی قفل
کردن مطالعات ( )Lock Studiesاستفاده کنید .برای اینکار از نوار منوی باال دستور  View -> Lock Studiesرا اجرا کنید .حال
اگر ابزارمالی روی نمودار تغییر کند ،مطالعات سرجای خودشان قفل خواهند بود .برای تغییر ابزارمالی روی نمودار ،نام نماد جدید
را در جعبه متن  Quick Searchدر سمت چپ نوار ابزار تایپ کرده و کلید  Enterرا بفشارید .دو تصویر بعدی استفاده از ویژگی
 Lock Studiesرا نشان میدهد:

شکل  -121-3فعال سازی ویژگی Lock Studies

شکل  -122-3تغییر ابزارمالی در حالت Lock Studies

 3.25قفل کردن نوار پیمایش
قفل کردن نوار پیمایش ( )Lock Scrollروشی مناسب برای حفظ موقعیت یکسان در چندین نمودار هنگام استفاده از
ویژگی  Scrollبرای حرکت به جلو و عقب در محور قیمت تاریخی است .برای فعالسازی این ویژگی دستور View -> Lock
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 Scrollرا اجرا کنید یا این که روی دکمه معادل این دستور در نوار ابزار کلیک کنید .اگر این ویژگی فعال باشد ،در هنگام پیمایش
یکی از نمودارهای موجود در یک گروه پیوند ،1مابقی نمودارهای موجود در گروه نیز به همان موقعیت پیمایش خواهند شد .حال
اگر نمودار بخشی از یک گروه پیوند نباشد ،اما در یک صفحه کنسول باشد ،همه نمودارهایی که در همان صفحه هستند همراه با
این نمودار پیمایش خواهند شد.

شکل  -123-3فعالسازی ویژگی Lock Scroll

شکل  -124-3پیمایش نمودارها در حالت Lock Scroll

- Link Group
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 3.26الگوهای مطالعاتی
برای سهولت ،میتوان مطالعات را در الگوهای از پیشتعریف شدهای سازماندهی کرد .یک الگو حاوی یک یا چندین
مطالعه با تنظیمات خاص میباشد .برای ایجاد یک الگو ،همه مطالعات مورد نظر خود را به نمودار اضافه کرده و تنظیمات دلخواه
را روی آنها اعمال کنید .سپس با اجرای دستور  File -> Chart -> Template -> Save As Templateالگوی مورد نظر خود را
ذخیره کنید.

شکل  -125-3ایجاد الگو (مرحله اول)

شکل  -126-3ذخیره سازی الگو (مرحله دوم)
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با کلیک روی > File -> Chart -> Templates -> <Template Nameمیتوان یک الگوی مطالعاتی را به سایر نمودارها
اعمال کرد .کلیدهای میانبری برای افزایش سرعت پیشبینی شدهاند .برای اعمال الگو به نمودار میتوانید از کلیدهای میانبر ،Alt+1
 Alt+2و  ...استفاده کنید .شمارهها ترتیب الگوها براساس زمان ایجاد آنها میباشد.

شکل  -127-3اعمال الگو به یک نمودار

شکل  -128-3الگوی اعمال شده به نمودار
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 3.26.1حذف یک الگو

برای حذف الگو از رو یک نمودار (از جمله همه پالتهای مرتبط با آن) ،در راهنمای مطالعه ،روی نام الگو کلیک راست
کرده و روی  Deleteکلیک کنید.

شکل  -129-3حذف یک الگو

 3.26.2مدیریت الگوها

برای مدیریت الگوهای موجود میتوانید به پنجره  Manage Templatesمراجعه کنید .برای باز کردن این پنجره روی
 File ->Chart -> Templates -> Manage Templatesکلیک کنید .در پنجره باز شده میتوانید نام یا ترتیب الگوها را تغییر داده
یا آنها را حذف کنید .تغییر ترتیب الگوها بر ترتیب کلیدهای میانبر مرتبط با آنها ( Alt+2 ،Alt+1و  )...تأثیر میگذارد.

شکل  -130-3پنجره Manage Template

 3.26.3وارد یا صادر کردن الگوها

به راحتی میتوانید الگوهای موجود را به صورت یک فایل خروجی گرفته و آنها را به فضایکاری دیگری منتقل کنید.
این ویژگی برای به اشتراک گذاری الگوها یا جابجایی آنها میان فضاهای کاری میتواند مفید باشد .هر دو عملکرد وارد یا صادر
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کردن الگوها از طریق پنجره  Manage Templatesامکانپذیر است .دکمههای  Import/Exportدر پایین این پنجره قابل مشاهده
هستند.

شکل  -131-3وارد یا صادر کردن الگوها

 3.26.4تنظیمات الگوها

تنظیمات مرتبط با الگوهای مطالعاتی در پنجرهی  Preferencesقرار دارد .روی برگهی  Chartو سپس روی زیربرگهی
 Templatesکلیک کنید .الگوی پیشفرض را میتوانید با انتخاب گزینهی  Use Defaultپیکربندی کنید .هرگاه نمودار جدیدی
ایجاد کنید ،الگوی پیشفرض بر روی آن اعمال خواهد شد.
گزینهی  Link Templatesیک الگو را به همه نمودارهای موجود در یک گروه پیوند اعمال خواهد کرد (البته اگر
پیکربندی شده باشد .به بخش بعدی با عنوان پیوند زدن نمودارها مراجعه کنید).

شکل  -132-3تنظیمات الگوها
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 3.27پیوند زدن نمودارها
پیوند نمودار ( )Chart Linkingیک ویژگی قدرتمند در  MotiveWaveاست که شما را قادر میسازد یک عمل را به
مجموعهای از نمودارها (به جای یک نمودار) در یک زمان اعمال کنید .به طور پیشفرض بین نمودارها پیوندی وجود ندارد (به
هیچ گروه پیوند 1منتسب نیستند) .چند روش متفاوت برای انتساب یک گروه پیوند به یک نمودار وجود دارد .سادهترین روش
انتخاب گروه پیوند از نوار وضعیت در پایین پنجره است (نکته :این مورد برای پنجرههای  DOMو  Time/Salesنیز کار میکند).

شکل  -133-3انتخاب پیوند در نوار وضعیت

سه حالت برای پیوند زدن نمودارها وجود دارد:
( Instrument .1نماد) – در این حالت ،تغییر نماد روی یک نمودار باعث تغییر همه نمودارها موجود در گروه پیوند
به همان نماد خواهد شد.
( Bar Size .2زمان) – در این حالت اگر اندازه میلهی قیمت روی یک نموارد تغییر یابد ،اندازه میلهی همه نمودارهای
پیوند شده به هم نیز به همان اندازه تغییر خواهند یافت.
 – None (Replay) .3این حالت برای پیوند دادن نمودارها به یکدیگر برای استفاده از حالت بازپخش 2به کار میرود
(نمودارهای پیوندی بخشی از یک گروه بازپخش میشوند .برای آشنایی بیشتر با این قابلیت به بخش  3.29با عنوان
حالت بازپخش مراجعه کنید).
حالتهای پیوند را می توان برای هر رنگ پیوند به صورت جداگانه انتخاب کرد .تنظیمات مربوط به پیوند در پنجره
 Configure -> Preferencesبرگهی  Linkingقرار دارد.
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شکل  -134-3تنظیمات پیوند در پنجره Preferences

سایر پنجرهها مانند  DOMو  Time/Salesرا نیز میتوان به یک گروه پیوند زد .در مثال زیر ،دو نمودار و یک پنجره
 DOMبه یک رنگ پیوند یکسان منتسب شدهاند .انتخاب یک نماد جدید از طریق جعبه متن  Quick Searchاز یکی از پنجرهها
باعث تغییر خودکار نماد برای همه پنجرههای موجود در گروه پیوند خواهد شد.

شکل  -135-3نمونه پیوند (مرحله اول)
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شکل  -136-3نمونه پیوند (مرحله دوم)

 3.27.1پیوند با الگوها

همانطور که در بخش  3.26با عنوان الگوهای مطالعاتی ذکر شد ،از ویژگی پیوند میتوان در کنار الگوهای مطالعاتی استفاده
نمود .اگر این گزینه فعال باشد (برگهی  Chart -> Templatesدر پنجره  ،)Preferencesاعمال یک الگو به یک نمودار در گروه
پیوند ،به همهی نمودارهای موجود در آن گروه پیوند اعمال خواهد شد.
 3.27.2پیوند زدن

اگر با پنجرهی کنسول (یا یک دسکتاپ) کار میکنید ،متوجه یک گزینهی پیوند دیگری با نام  Link Allخواهید شد .این
گزینه همه نمودارهای که روی صفحه جاری قرار دارند را به هم پیوند خواهد زد .این ویژگی روشی مناسب برای پیوند زدن همه
نمودارهای موجود روی یک صفحه با یک کلیک میباشد (به جای انتخاب یک لینک برای هر نمودار).

شکل  -137-3نمودارهای دارای Link All
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 3.28کار با پنجره های نمودار
3.28.1

نمای حالت فشرده

در حالت

فشرده1

به منظور بیشنه نمودن فضای نمودار روی یک پنجره ،نوارهای ابزار ،منو و وضعیت حذف خواهند شد.

از دکمه  Compact/Uncompactدر سمت راست کنار نوار عنوان ،برای تغییر حالت نما میان معمولی و فشرده استفاده کنید.

شکل  -138-3دکمه Compact

تصویر زیر یک پنجره نمودار را در حالت فشرده نشان میدهد .توجه داشته باشید که ناحیه نمودار ،کل پنجره نمایش را
به منظور بهینه سازی فضای نمایش اشغال کرده است .برای برگشت به حالت معمولی ،روی دکمه  Uncompactدر نوار ابزار کلیک
کنید.

شکل  -139-3حالت فشرده

رفتار حالت فشرده را میتوان با مراجعه به پنجره  Preferencesو در برگه¬ی  Compact Modeپیکربندی کرد.
گزینههای موجود در برگهی  Compact Modeبه شما اجازه خواهد داد که نمایش یا عدم نمایش المانهای مورد نظر خود را
کنترل کنید.
- Compact mode
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شکل  -140-3برگه  Compact Modeدر پنجرهی Preferences

 3.28.2کاشی کاری پنجره ها

ویژگی کاشیکاری

پنجرهها1

برای چیدمان نمودارهای موجود روی یک صفحه نمایش ،بدون این که بخواهید پنجرهای را

به صورت دستی جابجا کنید ،میتواند مفید باشد .با مرتب کردن پنجرههای نمودار در جایی که میخواهید آنها قرار گیرند ،شروع
کنید .وقتی این کار را انجام دادید ،روی نوار عنوان یکی از پنجرههای نمودار کلیک راست کرده و گزینه ( Tile Windowsیا فشردن
کلیدهای ترکیبی  )Ctrl+Wرا انتخاب کنید .نکته :در  Mac OS Xدستور  Window -> Tile Windowsرا در نوار منوی باال اجرا
کنید.

شکل  -141-3پیش از کاشیکاری پنجرهها ،آنها را به دلخواه در فضایکاری مرتب کنید.

- Tile Windows
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شکل  -142-3کاشیکاری پنجرهها با اجرای دستور Tile Windows

 3.28.3آبشاری کردن پنجره ها

همانند ویژگی کاشیکاری پنجرهها ،قابلیت آبشاری کردن پنجرهها ،1موجب چیدمان پنجرههای موجود در صفحه به روی
هم از گوشهی باال سمت چپ میشود .برای این کار دستور  Window -> Cascade Windowsرا از نوار منوی باال اجرا کنید.

شکل  -143-3چیدمان پنجرهها به حالت آبشاری

- Cascade Windows
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 3.28.4اندازه پنجره ها

اندازه پنجره را میتوان از طریق منوی > Windows -> Windows Size -> <Sizeتعیین نمود .این ویژگی برای
تصویربرداری یا فیلمبرداری از صفحهی نمایش میتواند مفید باشد .از  Customبرای مشخص نمودن اندازهای که در اندازههای
پیشتنظیم وجود ندارند ،استفاده کنید.

شکل  -144-3تغییر اندازهی پنجرهها

 3.29حالت بازپخش
حالت بازپخش یا  Replay Modeویژگی مفید است که شما را قادر میسازد در زمان به عقب برگشته و دادههای بازار
را بازپخش کنید .این قابلیت برای تمرین معامالتی یا آزمون مطالعات یا استراتژیهای سفارشی بسیار مفید است .کنترل حالت
بازپخش از نوار منوی نمودار در دسترس است ( View -> Replay Mode:نکته :فعال سازی این قابلیت از طریق دکمهای که در
سمت راست نوار ابزار قرار دارد نیز امکان پذیر است) .وقتی روی این ایتم کلیک میکنید نوار  Replay Modeدر پایین نمودار
ظاهر خواهد شد.

شکل  -145-3نمایش  Replay Modeدر پایین پنجره نمودار
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حالت بازپخش با انتخاب تاریخ شروع و کلیک روی دکمه  Powerشروع خواهد شد.

شکل  -146-3فعالسازی حالت بازپخش

از دکمههای  Reverse ،Fast forward ،Playو  Stopبرای پیشروی به سمت جلو و بررسی دادهها استفاده کنید .عملکرد
دکمهها به شرح زیر هستند:
 – Rewind .1این دکمه باعث شروع مجدد حالت بازپخش از ابتدا خواهد شد.
 – Play .2پیشروی به سمت جلو در زمان با یک تیک.
 – Forward .3پخش تیکها تا رسیدن به میلهی بعدی
 – Fast Forward .4پخش تیکها به طور مداوم.
 – Stop .5توقف پخش تیکها .فقط زمانی فعال است که دکمههای  Forwardیا  Fast forwardکلیک شده باشند.

شکل  -147-3دکمههای Replay

کار در حالت بازپخش به گونهای است که گویا در آن بازهی زمانی به صورت زنده در حال معامله هستید .یک حساب
بازپخش ویژه برای مدیریت سفارشها ،موقعیتها و تاریخچهی معامالت ایجاد میشود.
 3.29.1تنظیمات بازپخش

با کلیک روی ایکون چرخ دنده در سمت راست نوار  Replay Modeمیتوانید تنظیمات بازپخش را انجام دهید.

شکل  -148-3تنظیمات بازپخش
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تنظیمات داده بازپخش
تنظیمات موجود برای پخش دادهها در حالت بازپخش به شرح زیر هستند:
 – Source Data .1گزینههای موجود برای دادههای منبع شامل موارد ذیل هستند:
 – Bar Data .aهر میله برای تولید -4تیک قیمت باز شدن ( ، )Openبیشترین قیمت ( ، )Highکمترین
قیمت ( )Lowو قیمت بسته شدن ( )Closeاستفاده میشود.
 - Minute Data .bداده های دقیقه ای برای تولید تیک از سرویس داده بارگیری می شوند (هر میله دقیقه
دارای -4تیک قیمتهای باز  ،بیشترین ،کمترین و بسته شدن است).
 – Tick Data .cاگر کارگزاری یا سرویس دادهی شما دادههای تاریخی تیک را ارائه کند ،این گزینه می تواند
مفید باشد.
 – Generate Ticks .2این ویژگی  MotiveWaveرا قادر خواهد ساخت تا مجموعهای از تیکها را (فراتر از )OHLC
برای پخش تولید کند .این گزینه برای گزینهی  Tick Dataاعمال نمیشود.
 – Step Until Price Change .3در صورت فعال بودن ،وقتی دکمه  Playفشار داده میشود ،تا زمانی که قیمت تغییر
میند ،تیکها پخش میشوند (به جای یک بار تیک در یک زمان).
 – Real Delay .4با انتخاب این گزینه MotiveWave ،تأخیر بین تیکها را با استفاده از مهرزمانهای تیک شبیهسازی
خواهد کرد .اگر تمایل به شبیهسازی پخش واقعی تیکها در زمان واقعی دارید ،این گزینه را انتخاب کنید.
 – Speed Factor .5برای  Real Delayکه در باال تشریح شد به کار میرود .اجازه میدهد تا سرعت پخش تیکها را
در زمان واقعی افزایش یا کاهش دهید.
 – Tick Delay .6این گزینه زمان تأخیر میان پخش هر تیک را تعیین میکند.
 – Bar Delay .7این گزینه زمان تأخیر میان پخش هر میله قیمت را تعیین میکند.
 – Replay Link .8از این گزینه برای استفاده از حالت بازپخش میان همه نمودارها به هم پیوند خورده استفاده میشود.
حساب

بازپخش1

اگر ق صد دارید معامالت خود را در حالت بازپخش به صورت واقعی شبیهسازی کنید ،حساب بازپخش میتواند برای
شما مفید باشد .اگر فعال باشد ،برای ردیابی همه سفارشات ،موقعیتها و تاریخچهی معامالت یک حساب ویژه برای نشستهای
بازپخش ایجاد خواهد شد (به صفحه  Accountدر نوار پایین کنسول مراجعه کنید).
 – Account ID .1نام حساب ایجاد شده که معامالت را ردگیری خواهد کرد.
 – Base Currency .2واحد پول پیشفرض را تعیین میکند ،ولی میتوانید آن را تغییر دهید.
 - Cash Balance .3باز کردن مانده پول نقد هنگامی که حالت بازپخش را فعال می کنید.

- Replay Account
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 – Include Commissions .4اگر میخواهید کمیسیون معامالت در محاسبات سود/زیان شما محاسبه شود این گزینه
را انتخاب کنید.
 3.29.2پیوند زدن در حالت بازپخش

ویژگی پیوند زدن در  MotiveWaveاین امکان را به شما میدهد که از حالت بازپخش در میان چندین نمودار مختلف
در یک زمان استفاده کنید .مراحل زیر نحوه گنجاندن چندین نمودار در یک نشست بازپخش را توضیح میدهد:
 .1نمودارهایی را که میخواهید در حالت بازپخش بگنجانید انتخاب کرده و ابزارهایمالی و اندازه میلههای قیمت را
تعیین کنید.
 .2یک رنگ پیوند را برای هر نمودار انتخاب کنید (مطمئن شوید که  Link Typeروی ” “Replayباشد).
 .3تنظیمات  Replayرا انجام دهید.
 .4پیوند را انتخاب کرده و روی دکمه ” “Updateکلیک کنید.

شکل  -149-3تنظیمات بازپخش به هم پیوند خورده
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تصویر زیر  4نمودار را که بخشی از یک گروه قرمز هستند و از یک نشست بازپخش یکسان استفاده میکنند را نشان
میدهد:

شکل  -150-3نشست بازپخش – نمودارهای به هم پیوند خودره

وقتی نموادرها در یک صفحه به هم پیوند میخورند (حالت پیشفرض) استفاده از حالت بازپخش میتواند بسیار راحتتر
از حالت کنسول (یا یک دسکتاپ) باشد .همه نمودارهایی که بخشی از یک صفحه هستند در نشست بازپخش گنجانده خواهند شد.

شکل  -151-3نشست بازپخش درون یک صفحه
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 3.30هشدار ها
هشدارها 1روشی مفید برای دریافت یک هشدار هنگام وقوع یک رویدار خاص میباشد .به طور مثال صدور هشدار
میتواند وقتی اتفاق بیافتد که قیمت یک ابزارمالی خاص به یک قیمت تعیین شده برسد یا این که یک خط روند را قطع کند.
نمونههای پشرفتهتر هشدارها میتواند شامل مقایسه مقادیر حاصله از مطالعات مختلف باشد.
هشدارهای فعال را میتوان به صورت متمرکز و با استفاده از قاب  Alertsدر کنسول مدیریت کرد .به طور پیشفرض،
این قاب در صفحه  Homeگنجانده شده است .با استفاده از دکمه  Add Tabمیتوانید در سمت راست هر یکی از قابهای موجود
در کنسول یک قاب هشدار اضافه کنید.

شکل  -152-3قاب هشدار در MotiveWave

 3.30.1هشدارهای قیمت

سادهترین نوع هشدار  Price Alertاست .هشدار قیمت نیازی به اجرای نمودار قیمت ندارد .این نوع هشدارها براساس
قیمت عرضه/تقاضا یا آخرین قیمت یک ابزارمالی صادر خواهد شد .هشدارهای قیمت را میتوان به طور مستقیم در قاب Alerts

یا از طریق محور قیمت یک نمودار ایجاد کرد.

شکل  -153-3ایجاد هشدار قیمت – قاب Alerts

- Alerts
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شکل  -154-3ایجاد هشدار قیمت – محور قیمت

وقتی هشداری را از طریق قاب  Alertsایجاد میکنید تصویر زیر نمایش داده خواهد شد .هشدارهای ایجاد شده از طریق
محور قیمت شبیه تصویر زیر هستند با این تفاوت که در حالت دوم امکان انتخاب ابزارمالی وجود ندارد (فرض بر این است که
ابزارمالی نمودار مد نظر کاربر است).

شکل  -155-3پنجره ایجاد هشدار
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تنظیمات موجود در این قاب به شرح زیر هستند:
Parameters .1
 – Conditions .aدر این قسمت معیاری برای صدور هشدار تعریف میشود .فیلد (ورودی) نخست ،میتواند

هریک از ورودهای تیک باشد (آخرین قیمت ،قیمت عرضه/تقاضا ،بیشترین/کمترین قیمت و  .) ...فیلد
آخر میتواند یک قیمت مشخص باشد .یا این که میتوان با انتخاب گزینهی  Indicatorیک قیمت نسبی
مانند آخرین قیمت ،بهترین عرضه و بهترین تقاضا را تعیین نمود .در مورد  ،Price Alertدر بیشتر مواقع
یک مقدار مشخص تعیین میشود .سه نوع عملگر برای مقایسه وجود دارد:
 – Cross .iورودی اول ورودی دوم را به سمت باال یا پایین قطع میکند.
 – Crosses Above .iiاگر فقط ورودی اول قیمت تعیین شده در ورودی دوم را به سمت باال قطع
کند ،هشدار صادر خواهد شد.
 - Cross Below .iiiاگر فقط ورودی اول قیمت تعیین شده در ورودی دوم را به سمت پایین قطع
کند ،هشدار صادر خواهد شد.
 – Touches .ivاگر مقدار هدف لمس یا قطع شود هشدار صادر خواهد شد.
 – Trigger Multiple .bدر صورت عالمت گذاری این گزینه ،هشدار پس از اولین فعالسازی همچنان معتبر
خواهد بود .در این حالت این هشدار به طور نامحدود فعال خواهد ماند ،مگر این که به طور صریح لغو
شود.
 – Label / Comments .cهنگامی که هشدار صادر شد ،این فیلدها شما را قارد خواهند ساخت متنی را به
ایمیلی که ارسال میشود اضافه کنید.
Notifications .2
 – Show Alert .aاگر این گزینه در حالت  Yesباشد ،هنگام فعال شدن هشدار ،پنجره Alert History

نمایش داده خواهد شد.
 – Play Sound .bهنگام فعال شدن هشدار ،صدایی پخش خواهد شد .این صدا میتواند از یک صدای
پیشتنظیم یا یک فایل صوتی مشخصی باشد که شما تعیین خواهد نمود.
 – Send Email .cاگر این گزینه فعال باشد (و آدرس ایمیلی پیکربندی شده باشد)  ،هنگام فعال شدن هشدار،
یک ایمیل به آدرس الکترونیکی تعیین شده ارسال خواهد شد.
 3.30.2هشدارهای مطالعاتی

هشدارها میتوانند مبتنی بر مقادیری باشند که به عنوان بخشی از یک مطالعه تولید میشوند .این نوع هشدارها در محتوی
یک نمودار اجرا شده و به منظور فعال شدن آنها نیاز است که نمودار قیمت باز باشد .مشابه با هشدار قیمت ،هشدار مطالعاتی 1را
میتوانید با راست کلیک روی محورهای عمودیِ (پالت قیمت یا پالت مطالعه) و انتخاب گزینهی  Create Alertایجاد کنید.

- Study Alert
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شکل  -156-3ایجاد هشدار مطالعاتی

شکل  -157-3پنجرهی ایجاد هشدار مطالعاتی

با یک هشدار مطالعاتی دو نوع مقایسه را میتوان ساخت:
 – Absolute Comparison .1مقدار یک مطالعه با یک مقدار مشخصی (به طور مثال مقدار  -0.1174در مثال فوق)
مقایسه میشود.
 – Relative Comparison .2مقدار یک مطالعه برخالف مقدار مطالعه دیگری باشد (در پالتی یکسان) .برای فعال-
سازی مقایسه نسبی روی  Indicatorکلیک کنید.

133

فصل سوم – نمودارها

PiroozTrader

شکل  -158-3مقایسه نسبی مقدار یک مطالعه با مقدار مطالعهای دیگر

مثال زیر یک هشدار مطالعاتی را نشان میدهد که در آن مقدار مطالعه ) KAMA (C,20از مقدار مطالعهی دیگر (Tenkan-

)) Sen(9عبور ( )Crosseکرده است .هشدار در جایی نمایش داده میشود که نقطه تالقی بین این دو مقدار است.

شکل  -159-3هشدار مطالعاتی از نوع مقایسه نسبی

 3.30.3هشدارهای مولفه

1

از برخی مولفهها میتوان برای تولید هشدارها استفاد کرد .برای مثال ،میتوانید برای یک  Moving Averageهشداری
را ایجاد کنید که هر وقت خط روندی را قطع کرد ،آن هشدار صادر شود .اگر میخواهید از این نوع هشدارها استفاده کنید ،روی
یک خط روند کلیک راست کرده و گزینهی  Create Alertرا انتخاب کنید.

- Component Alerts
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شکل  -160-3ایجاد هشدار مولفه

شکل  -161-3پنجرهی Component Alert

در مثال زیر مقدار مطالعه (اندیکاتور) ) KAMA(C,20برای قطع خط روند انتخاب شده است .برچسب هشدار ،مقدار
محل تقاطع کنونی را نشان میدهد .با کلیک روی ’ ‘Cهشدار را حذف کنید .هشدار را میتوان با دوبار کلیک روی برچسب هشدار
یا با راست کردن روی آن و انتخاب  Edit Alertویرایش کرد.
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شکل  -162-3هشدار خط روند

 3.30.4معامله از طریق هشدارها

معامالت را میتوان هنگام صدور هشدار انجام داد .در پنجره تنظیمات مربوط به هشدارها روی برگهی  Tradeبرای
تعریف یک سفارش بر اساس صدور یک هشدار کلیک کنید.

شکل  -163-3گزینههای برگهی  Tradeدر پنجره تنظیمات Alert
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میتوان در ابزارمالیِ متفاوت از جایی که هشدار صادر میشود ،سفارش قرار داد .سفارشات  Stop ،Market ،Limitبه
عنوان انواع سفارشات پشتیبانی میشوند .در صورت تمایل میتوانید یک سفارش ) Limit (Profitو/یا سفارش  Stop/Trailپیوست
کنید.
 3.30.5تنظیمات پیشرفته هشدار

با استفاده از برگهی  Advancedمیتوان گزینههای دیگری را برای یک هشدار مشخص نمود .در این برگه میتوانید
زمانهای قابل اجرا بودن هشدار (یا انقضای آن) و خصوصیات نمایش آن را تنظیم کنید.

شکل  -164-3تنظیمات پیشرفته هشدار

Time In Force

بخش  Time In Forceبه شما اجازه می دهد تا تاریخ/زمان انقضا را برای یک هشدار تعیین کنید و در صورت تمایل
ساعاتی از روز را که هشدار میتوان فعال باشد را نیز مشخص کنید.
 – Time Zone .1تاریخها و زمانهای مشخص شده در این بخش همانند ناحیه زمانی تعریف شده برای نمودار است.
با این حال میتوانید با غیر فعال کردن گزینهی  Use Defaultناحیه زمانی را تغییر دهید.
 – Expires .2با فعال کردن جعبهی  Enabledمیتوانید تاریخ وز مان منقضی شدن هشدار را مشخص کنید .هشدار
پس از انقضاء حذف خواهد شد.
 – Session 1 .3زمانی از روز را تعیین میکند که هشدار میتواند فعال باشد.
 – Session 2 .4یک زمان ثانویه از روز را برای فعالیت هشدار تعیین میکند.
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Display

بخش  Displayاجازه میدهد مقادیر پیشفرض مربوط به صفات نمایش را برای یک هشدار تغییر دهید.
 3.30.6تاریخچه هشدارها

پنجره  Alert Historyهشدارهایی را که در گذشته اتفاق افتادهاند را نمایش میدهد .این پنجره را با کلیک روی
 View -> Display -> Alert Historyباز کنید .اگر نموداری که آنها را فعال کرده است هنوز موجود باشد ،یک دکمه Chart

برای نمایش نمودار منشاء هشدارها در دسترس خواهد بود.

شکل  -165-3نحوه نمایش پنجره تاریخچه هشدار

شکل  -166-3پنجره تاریخچه هشدار

در ضمن هشدارهای تاریخی (پیشین) به طور مستقیم روی نودار مشاهده میشوند .زمان و مکان (چه قیمتی) و هشدار
اتفاق افتاده به وسیلهی آیکونها به نمایش گذاشته میشوند .اگر نشانگر ماوس را روی یکی از آیکونهای هشدار ساعت شکل قرار
دهیدف میتوانید جزئیات اطالعات مربوط به آن هشدار را مشاهده کنید.

شکل  -167-3مشاهده تاریخچهی هشدارها روی نمودار
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تاریخچه هشدار را میتوان در برگهی  Historyدر قاب  Alertsمشاهده نمود.

شکل  -168-3برگه  Historyبرای مشاهده هشدارهای پیشین

 3.30.7تنظیمات هشدار

تنظیمات کلی هشدارها را میتوان در پنجره  Preferencesپیکربندی نمود .تنظیمات هشدار در برگهی  Alertsقرار
دارند.

شکل  -169-3تظیمات کلی Alert

 3.31نوار تیکر
نوار تیکر 1مجموعهای از قیمتهای مربوط به یک مجموعه انتخاب شده از ابزارهای مالی را در قسمت باالی کنسول،
دسکتاپ یا پنجره نمودار نمایش میدهد .این گزینه را میتوان با انتخاب  View -> Display -> Ticker Tapeفعال نمود.

- Ticker Tap
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شکل  -170-3فعال کردن نوار تیکر

ابزارهایمالی و نمایش نوار تیکر را میتوان در پنجره  Preferencesدر برگه  Generalو زیربرگهی Ticker Tap

پیکربندی کرد .این قاب شامل تنظیمات زیر است:
 – Instruments .1با استفاده از ابزار تعبیه شده در قسمت باال سمت چپ فهرست ،میتوان ابزارهای مالی را اضافه یا
آنها را حذف کرد.
 – Font .2اعمال تغییرات مورد نظر در فونت ابزارهای مالی نمایش داده شده روی نوار تیکر.
 – Scroll Speed .3تنظیم سرعتی نسبی پیمایش ابزارمالی در نوار تیکر.
 – Show Ticker Tape .4به طور پیشفرض این نوار در منوی  View->Displayوجود ندارد .با فعال کردن این گزینه
نوار تیکر در پنجره نمودار نمایش داده میشود.
 –Show Change .5نمایش تغییر از زمان باز شدن بازار.
 - Show Change % .6نمایش تغییر بر حسب درصد از زمان باز شدن بازار.

شکل  -171-3تنظیمات نوار تیکر
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 3.32کلیدهای میانبر
 MotiveWaveبرخی روشهای آسان برای انجام سریع برخی وظایف عمومی برآورده کرده است .این بخش برخی از
این گزینهها را رونمایی خواهد کرد.
 3.32.1منوی کلیدهای میانبر

شاید پیشاز این توجه کرده باشید که هنگام نمایش یک منو ،یک کلید ترکیبی در سمت راست برخی از آیتمهای موجود
در منو ،نوشته شده است .این کلید ترکیبی را میتوان به عنوان میانبری برای دسترسی به آن آیتم ،بدون استفاده از ماوس و مراجعه
به منوها ،استفاده کرد.
در مثال زیر ،کلید میانبر برای دسترسی به ابزار خط  Ctrl + Shift + Lنمایش داده شده است .به این معنی است که
میتوانید با نگاه داشتن کلید  )Ctrl( Controlو  Shiftو فشردن کلید  Lروی صفحه کلید (همه کلیدها در یک زمان) ماوس خود را
به ابزار خط تغییر دهید .این روش بسیار سریعتر از جستجوی ابزار خط با استفاده از ماوس برای بازکردن لیست کشویی ابزار و
انتخاب آن است.

شکل  -172-3کلیدهای میانبر صفحه کلید

به این نکته توجه داشته باشید کلیدهای ترکیبی پیشبینی شده برای ابزار یک توالی از حروف گنجانده شده در آن ابزار،
به شکل > Ctrl + Shift + <keyبهرهمیبرد .این روش یادآوری کلید میانبر مربوط به ابزار را راحتر میسازد.
 – 3.32.1.1سفارشی سازی کلیدهای میانبر
کلیدهای میانبر را میتوان در پنجره  Preferencesو در برگهی  Keyboardپیکربندی کرد .در ابتدا گزینهی Use

 Defaultرا غیرفعال کنید .با این کار میتوانید روی هر یک از عملیات فهرست شده در این برگه دوبار کلیک کرده (یا این که آنها
را انتخاب کرده روی دکمه ویرایش –آیکون مداد -کلیک کنید) و کلید میانبری را به آن منتسب کنید.
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شکل  -173-3سفارشی سازی کلیدهای میانبر در MotiveWave

در پنجرهی  ،Edit Shortcutفقط الزم است با فشردن یک توالی دلخواه از کلیدهای صفحه کلید ،میانبری را به عملیات
مورد نظر منتسب کنید .این توالی کلیدها در جعبه خاکستری ظاهر خواهد شد.

شکل  -174-3پنجره ویرایش کلید میانبر

 3.32.2چرخک ماوس

اگر موستان چرخک دارد ،از آن میتوان برای اجرای اقدامات زیر روی نمودار استفاده کرد:
( Time Shift .1تغییر زمان)  -حرکت دادن نمودار به سمت راست یا چپ (بسته به جهت چرخش چرخک).
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( Bar Width .2عرض میله) – باعث کوچکنمایی یا بزرگنمایی نمودار خواهد شد.
( Vertical Space .3فضای عمودی) – فضای موجود در باال یا پایین نمودار را تغییر میدهد.
هنگامی که چرخک ماوس را به سمت جلو یا عقب میچرخانید ،عمل پیشفرض آن تغییر زمان است .اگر کلید  Altرا
نگه داشته و چرخک ماوس را حرکت دهید ،عرض میله (یعنی بزرگنمایی و کوچکنمایی) تنظیم خواهد شد.
این رفتارها را میتوان در پنجرهی  ،Preferencesبرگه  Generalو زیر برگه  Mouseپیکربندی نمود.

شکل  -175-3تنظیمات چرخک ماوس

 3.32.3گزینه های کلیک ماوس

عمکلرد استفاده از تغییردهندههای صفحه کلید (یعنی  Ctrl ،Shiftو  )Ctrl + Altهمراه با کلیک چپ ماوس را میتوان
برای انجام اقداماتی خاصی تغییر داد .رفتار پیشفرض به شرح زیر هستند:
– Shift + Click .1یک متن توضیحی ایجاد میکند .وقتی این میانبر را اجرا میشود یک جعبه ورود متن روی نمودار
ظاهر خواهد شد .فقط الزم است توضیحات خود را در آن تایپ کرده و برای تکمیل آن کلید ( Enterیا  )Escرا
بفشارید.
 – Ctrl + Click .2یک خط راهنمای قیمت در محل قرارگیری اشارهگر ماوس ایجاد میکند.
 – Ctrl + Alt + Click .3یک خط راهنمایی زمان در محل قرارگیری اشارهگر ماوس ایجاد می¬کند.
این قابلیتها را میتوان در پنجره  Preferencesپیکربندی نمود .برای این کار در پنجره مذکور به برگهی  Chartو سپس
زیر برگهی  Chart Settingsبروید .اقدامات زیر را میتوان به هریک از میانبرهای کلیک تشریح شده در باال منتسب نمود:
 – Price Guide .1یک خط راهنمای قیمت در مکان ماوس ترسیم می¬کند.
 – Horizontal Line .2یک خط افقی (بسط یافته به سمت چپ و راست) در مکان ماوس ترسیم می¬کند.
 – Time Guide .3یک خط راهنمای زمان در مکان ماوس ترسیم می¬کند.
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 – Vertical Line .4یک خط عمودی (بسط یافته به باال و پایین) در مکان ماوس ترسیم می¬کند.
 – Text .5یک جعبه متن برای توضیحات مورد نظر ایجاد می¬کند.
 – Note .6یک مولفهی  Noteایجاد می¬کند.
 – Box Callout .7یک مولفه نقل قول از نوع جعبه متن ایجاد می¬کند.
 – Balloon Callout .8یک مولفه نقل قول از نوع بالن ایجاد می¬کند.
 – Line Callout .9یک مولفه نقل قول خطدار ایجاد می¬کند.
 – Annotation .10یک مولفه حاشیه نویسی از نوع کروشه ایجاد می¬کند.
 – Curly Annotation .11یک مولفه حاشیه نویسی از نوع آکوالد ایجاد می¬کند.

شکل  -176-3تنظیمات میانبرهای مرتبط با کلیک چپ ماوس

 3.32.4سایر میانبرها

سایر میانبرهایی که ممکن است مفید واقع شوند به شرح زیر هستند:
( Ctrl + Mouse+ Dragکپی)
برای کپی یک مولفه ،کلید  Ctrlرا نگاه داشته و با ماوس آن را به محل مورد نظر بکشید .برای مثال ،این اقدام میتواند برای ایجاد
خطی که موازی با خط دیگری است میتواند بسیار مفید باشد .با این کار نشانگر ماوس به شکل زیر تغییر خواهید یافت:
این تغییر شکل نشان از کپی شدن مولفهی انتخابی دارد:
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شکل  -177-3کپی کردن خط

بازگشت به ابزار پیشفرض (کلید  – Space Barکلید فاصله)
هنگام تغییر ابزار ماوس ،می توانید با فشار دادن نوار فاصله ،به سرعت به ابزار پیشفرض ماوس (ابزار )Time Drag
برگردید .این میتواند راحتتر از فشار دادن  Ctrl + Shift + Dباشد .یا این که میتوانید رفتار ابزارهای ماوس را تغییر دهید تا پس
از اتمام عملکرد ،به طور خودکار به ابزار پیشفرض برگردد .این رفتار را میتوانید در برگهی  Chartو سپس زیربرگه Chart

 Settingsدر پنجرهی  Preferencesپیکربندی کنید.

شکل  -178-3ابزار پیشفرض ماوس
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 4معامله گری
روشهای زیادی برای قرار دادن و مدیریت معامالت درون  MotiveWaveپیشبینی شده است .در این بخش برخی از
ویژگیهای مناسب برای مدیریت سفارشات ،موقعیتها و معامالت را بررسی خواهید کرد .بعضی از ویژگیهای معاملهگری مانند
انواع سفارش پشتیبانشده ممکن است بستگی زیادی به کارگزاری انتخابی شما برای فضایکاری داشته باشد.

4.1

مدیریت حساب
صفحه  Accountدر کنسول نمایی مناسب از اطالعات حساب جاری و نیز سفارشات باز ،موقعیتها و تاریخچه معامالت

در اختیار معاملهگران قرار میدهد .ستونهای نمایش داده شده در هر بخش بستگی به کارگزاری یا سرویس دادهی انتخابی شما
دارد.

شکل  -1-4صفحه Account

تصویر فوق چیدمان پیشفرض صفحه  Accountاست .این قابها را میتوان هرجایی درون کنسول یا دسکتاپ اضافه
کرد .کافیست روی دکمه  )+( Add Tabکنار برگه موجودی که میخواهید قاب را به آن اضافه کنید ،کلیک کنید.

شکل  -2-4افزودن قاب Account
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قاب Account
قاب  Accountاطالعاتی در خصوص هر حساب موجود در فضای کاری نمایش میدهد .ستونهای نمایش داده شده

بسته به کارگزاری انتخابی متفاوت خواهند بود .ستون  Unrealized PLبرای همه کارگزاران مشترک است و سود و زیان تحقق
نیافته فعلی را برای همه موقعیتهایی که متعلق به هر حساب است ،نشان میدهد.

شکل  -3-4قاب Accounts

ستون  Defaultنشانمیدهد کدام حساب برای قراردادن سفارش پیشفرض است .با کلیک راست روی هر کدام از
حسابها و کلیک روی  Set As Default Accountمیتوانید حساب پیشفرض را تغییر دهید .این پیکربندی برای اجتناب از
قراردادن سفارشات تصادفی در یک حساب اشتباه بسیار مهم است.

شکل  -4-4حساب پیشفرض

4.1.2

قاب Orders
قاب سفارشات ،مکانس مناسب برای مشاهده سفارشات فعال کنونی است .ستون  Groupسفارشاتی که به عنوان OCO

(1یکی دیگری را لغو میکند) یا (2 OSOیکی دیگری را ارسال میکند) به هم پیوند خوردهاند را نمایش میدهد .ستون Status

وضعیت سفارش جاری (سفارش فعال به رنگ سبز) را نشان میدهد .برای لغو یک سفارش فعال روی ’ ‘Cکلیک کنید.
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شکل  -5-4قاب سفارشات

با کلیک روی سلول مناسب در جدول ،می توانید سفارشات را از همینجا ویرایش کنید (تصویر زیر) .اگر سفارشی
تغییرات برجستهای داشته باشد ،ستون  Statusبرای نمایش ’ ‘Tو ’ ‘Dتغییر خواهد کرد .روی ’ ‘Tبرای انتقال (ارسال) تغییرات به
کارگزاری یا روی ’ ‘Dبرای لغو تغییرات کلیک کنید.

شکل  -6-4ویرایش سفارش

برای مشاهده گزینههای اضافی ،روی یک سفارش کلیک راست کنید .با دوبار کلیک بر روی یک سفارش ،پنجرهی
 Order Ticketباز خواهد شد.

شکل  -7-4گزینههای قاب سفارش

4.1.3

قاب Positions
قاب  Positionsموقعیتهای باز کنونی ( و بسته شده مربوط به برخی کارگزاریها) را نشان میدهد .هر یک از موقعیتها

را میتوان (در قیمت بازار) با کلیک کردن روی دکمه  Closeبست .اگر بخواهید همه موقعیتها را ببندید ،روی یک موقعیت کلیک
راست کرده و گزینه  Close All Positionsرا انتخاب کنید.
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شکل  -8-4قاب موقعیتها

اگر حساب شبیهسازیشده (بخش  4.2با عنوان  Simulated Accountرا مطالعه کنید) فعال باشد ،میتوانید با کلیک روی
 )+( Add Positionواقع در قسمت باال و سمت راست این قاب ،به صورت دستی موقعیتهایی را به این قاب اضافه کنید .این
ویژگی برای رهگیری موقعیتهایی را که خارج از کارگزاری یا سرویس دادهای مدیریت میشوند ،میتواند مفید باشد .تصویر زیر
پنجره  Add Positionرا نشان میدهد .این پنجره فیلدهای زیر را دارد:
 – Instrument .1نماد مرتبط با ابزارمالی را انتخاب کنید.
 – Opened Date .2برای زمانی است که موقعیت در ابتدا باز شده باشد.
 – Quantity .3کمیت (تعداد) سهام  ،قراردادها و غیره.
 – Avg Price .4میانگین قیمت ورودی برای موقعیت.
 - Commission .5به صورت اختیاری برای پیگیری هزینهها ،مقدار کمیسیون معاالت را وارد کنید.

شکل  -9-4پنجرهی Add Position

برخی از کارگزاران (مانند  )FXCMاطالعات بیشتری در مورد موقعیتها ،مانند موقعیت های اخیر ًا بسته شده ،ارائه می
دهند .به طور خاص برای حسابهایی مانند  ،FXCMیک برگه  Summaryبرای جمع کردن تکتک موقعیتها در نظر گرفته شده
است.

شکل  -10-4موقعیتهای باز
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شکل  -11-4خالصه موقعیتها

شکل  -12-4موقعیتهای بسته شده

4.1.4

قاب Trades
قاب معامالت تاریخچه معامالت (منظور معامالت پرشده است) را نشان میدهد .ستونهای نمایش داده شده در این

صفحه ،بسته به کارگزاری انتخاب شده برای فضایکاری متفاوت هستند .برخی کارگزاریها فقط تعداد محدودی از معامالت
تاریخی را گزارش میکنند .به همین دلیل ،برای اطمینان از گزارش دقیق معامالت تاریخی ،باید به ابزارهای مدیریت حساب ارائه
شده توسط کارگزار خود اعتماد کنید.

شکل  -13-4قاب معامالت

4.2

Simulated Account
برای راحتی کار MotiveWave ،یک حساب شبیهسازی شده درون ساخت دارد که میتوانید از آن برای تمرینات

معامالتی خود استفاه کنید .اگر سرویسدادهای برای فضایکاری خود انتخاب کنید ،آنگاه این حساب به طور پیشفرض فعال خواهد
شد .اگر از یک کارگزاری استفاده میکنید ،توصیه می شود که بهجای کارگزاری ،از یک حساب آزمایشی استفاده کنید (به شرطی
که کارگزاری آن حساب آزمایشی را ارائه کند) .حسابهای آزمایشی کارگزاری ،شبیهسازی بهتری از محیط معامالت و پشتیبانی از
انواع سفارشات و رفتار آنها ارائه می دهند.
حساب شبیهسازی شده را میتوان با مراجعه به  ،Configure -> Preferencesبرگه  Generalو زیر برگهی Simulated

 Accountپیکربندی کرد .این قاب حاوی فیلدهای زیر است:
 – Enabled .1این حساب را فعال یا غیر فعال کنید.
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 – Base Currency .2واحد پول پایه برای این حساب را مشخص کنید.
 - Cash Balance .3مانده نقدی اولیه را تعیین کنید.
 – Fill Immediate .4اگر فعال باشد ،سفارشات بازار به جای انتظار برای معامله بعدی ،بالفاصله با مقدار
عرضه/تقاضای جاری پر خواهد شد.
 – Include Commission .5اگر فعال باشد ،کمیسیونها هنگام قراردادن معامالت محاسبه خواهند شد.
 – Reset Account .6برای بازنشانی حساب به مقدار اولیه ماندهی نقدی ،روی این دکمه کلیک کنید.

شکل  -14-4تنظیمات حساب شبیهسازی شده

اگر حساب شبیهسازی شده را فعال کنید ،در قاب  Accountsبرای این حساب ،یک ورودی خواهید دید .شناسه این
حساب عبارت ” ‘Simulatedاست.

شکل  -15-4ورودی حساب شبیهسازی شده در قاب Accounts

4.3

کمیسیون ها
کمیسیونها را در  MotiveWaveمیتوان با استفاده از حساب شبیهسازی شده ،در حالت بازپخش یا به عنوان قسمتی از

 Strategy Back Testingمحاسبه نمود .اگر میخواهید کمیسیونها محاسبه گردد ،میبایست تنظیمات اولیهی آن را در پنجره
 Configure -> Commissionsپیکربندی کنید:
 – Base Cost .1هزینهی پایهی یک معامله است .برخی کارگزاریها نرخ ثابتی برای کارمزد خود دارند .اگر اینگونه
است ،فقط هزینه را اینجا وارد کنید.
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 – Unit Cost .2برخی کارگزاریها براساس کمیت (یا تعداد) واحدهایی که بخشی از یک سفارش است (مانند سهام،
قراردادها و  ، )...هزینه دریافت میکنند.
 – Unit Size .3اگر هزینه واحد مشخص شده باشد  ،این اندازه الت 1است.

شکل  -16-4پنجره کمیسیون

پنجره فوق این امکان را به شما میدهد تا ساختار کمیسیونی را بسته به نوع ابزارمالی ،تعریف کنید .برخی ابزارمالی ساختار
کمیسیون مخصوص به خود را دارند .در این گونه موارد ،میتوانید آن را با استفاده از پنجره  Instrumentتغییر دهید .برای این کار
روی نمودار کلیک راست کرده و بعد از کلیک روی  Edit Instrumentبه برگهی  Commissionsمراجعه کنید.

شکل  -17-4تغییر کمیسیون ابزارمالی خاص

4.4

پیش تنظیمات سفارش

2

پیش تنظیمات برای تعریف صفات پیشفرض سفارش مناسب هستند .به طور کلی میتوان پیشفرضها را براساس نوع
ابزارمالی یا مشخصههای آنها تعریف نمود .با انتخاب  Configure -> Order Presetsاز نوار منوی کنسول ،میتوان به پیش-
تنظیمات کلی سفارش دسترسی پیدا کرد .این پنجره برگهای برای هر نوع ابزارمالی دارد .هر قاب دارای فیلدهایی به شرح زیر است:
 Lot - 1به معنای واحد اندازه گیری حجم معامالت شما میباشد و همچنین یکی از معیارهای مهم در مدیریت ریسک و سرمایه است ،چرا که یک معاملهگر
باید حتی در بهترین موقعیتهایی که شناسایی میکند ،مراقب حجم سرمایه ای که وارد یک معامله میکند باشد ،بهنوعی ابزاری برای مدیریت ریسک و
سرمایه بهحساب می آید.
- Order Presets
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– Order Type .1نوع پیشفرض سفارش برای قراردادن.
 – Time In Force .2زمان انقضاء سفارش را تعریف کنید .انواع موجود به کارگزاری بستگی دارد.
 – Trigger OTH1 .3اگر فعال باشد ،سفارش خارج از ساعات معمول معامالت ارسال خواهد شد.
 – Offset .4آفست 2پیشفرض (در مقایس پیپ )3از قیمت جاری تا هنگام قراردادن یک سفارش.
 – Limit Offset .5آفست پیشفرض (در مقیاس پیپ) از قیمت جاری هنگام قراردادن یک سفارش .4Limit
 – Stop Offset .6آفست پیشفرض (در مقیاس پیپ) از قیمت جاری هنگام قرارداد سفارش .5Stop
 – Trail Offset .7آفست پیشفرض (در مقیاس پیپ) از قیمت جاری هنگام قراردادن یک سفارش .Trail
 – Default Quantity .8کمیت پیشفرض هنگام ایجاد یک سفارش جدید.
 – Increment .9اندازه افزایش (یا کاهش) هنگام تنظیم کمیت سفارش.
 - Preset Quantities .10مقادیر موجود در فهرست ،از طریق یک منوی کشویی در کنار هر فیلد  Quantityدر دسترس
خواهد بود .این مقادیر از  Quantity Selectorدر  DOMنیز در دسترس هستند.

شکل  -18-4پنجره General Order Presets

- Outside of Trading Hours

1

 - 2آفست فاصله قیمت سفارش نسبت به قیمت جاری است.
 - Pip- 3واحد اندازه گیری برای بیان تغییرارزش بین دو ارز “پیپ” نامیده می شود.
 - Limit Order 4سفارش محدود یک سفارش خرید و فروش در یک قیمت خاص میباشد .وقتی این نوع سفارش را قرار می دهید هیچ تضمینی وجود
ندارد که سفارش شما فعال (اجرا) گردد و طبیعی است فقط در صورتی فعال می شود که قیمت به محدوده¬ای که در سفارش ذکر کرده اید برسد.
 - 5یک سفارش متوقف ،زمانی توسط کارگزار اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده در سفارش متوقف رسیده باشد .زمانیکه بازار ،قیمت سفارش
متوقف را لمس کند کارگزار شما یک سفارش به قیمت بازار ( )Market Orderرا به بازار ارسال می کند .قیمت در سفارش متوقف خرید (،)Buy Stop
باالتر از نرخ جاری بازار تعیین می شود .همچنین یک سفارش متوقف فروش ( ،)Sell Stopپایین تر از نرخ جاری بازار قرار داده می شود.
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اگر بخواهید پیشتنظیمات سفارش رابرای ابزارمالی خاصی تغییر دهید ،ابزارمالی مورد نظررا در حالت ویرایش باز کرده
(روی یک نمودار کلیک راست کرده و  Edit Instrumentرا انتخاب کنید) و روی دکمه  Order Presetsدر پایین پنجره کلیک
کنید.

شکل  -19-4پنجره Edit Instrument

شکل  -20-4پیشتنظیمات ابزارمالی

4.5

معامله گری با نمودار
شاید راحترین راه برای ایجاد یک سفارش در  MotiveWaveاستفاده از ابزار موجود روی یک نمودار است .چندین

روش برای انجام این کار وجود دارند:
 .1محور قیمت – معامالت را میتوان به طور مستقیم از طریق محور قیمت انجام داد.
 .2دکمههای  – Buy/Sellدر صورت تمایل دکمه  Buy/Sellرا میتوان به روی یک نمودار اضافه نمود.
 .3منوی  – Contextبا کلیک راست روی نمودار میتوانید از آیتمهای معامله موجود در این منو استفاده کنید.
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 .4قاب  – Tradeاز قاب معامله که میتوان آن را در سمت راست یک نمودار به نمایش درآورد استفاده کنید.
 .5قاب  – DOMقاب عمق بازار ( )Depth of Marketرا میتوانید سمت راست نمودار به نمایش درآوده و از آن طریق
معامله خود را انجام دهید.
 .6استراتژیها – همانطور که در بخش استراتژیها تشریح گردید ،میتوانید با استفاده از استراتژیها معامالت خود را
تنظیم و انجام دهید.
4.5.1

سفارشات نمودار

سفارشات فعال و پر شده را میتوان به طور مستقیم روی نمودار نمایش داده و تنظیم نمود .برای نمایش یا عدم نمایش
سفارشات موجود روی یک نمودار ،روی دکمه  Show Ordersدر نوار ابزار کلیک کنید.

شکل  -21-4سفارشات موجود روی یک نمودار

قیمت یک سفارش را میتوان با کلیک و کشیدن برچسب آن به سمت باال یا پایین تنظیم نمود .به طور پیشفرض ،سفارش
براساس قیمت تغییر یافته ارسال خواهد شد .این پیشفرش را میتوان در پنجرهی  Preferencesتغییر دهید (به بخش  4.1.2قاب
 Ordersمراجعه کنید) .اگر گزینهی ” “Auto Submit Modified Ordersغیرفعال باشد ،برای ارسال سفارش تغییریافته به
کارگزاری ،نیاز خواهد بود که دکمه ’ ‘Tرا کلیک کنید.

شکل  -22-4سفارشات نمودار
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شکل  -23-4تنظیم قیمت سفارش در نمودار

با دوبار کلیک کردن روی برچسب سفارش ،پنجره  Order Ticketبه نمایش درخواهد آمد .با کلیک راست روی همین
برچسب و انتخاب گزینهی  Edit Order Ticketدر منوی محتوی ظاهر شده نیز می توان به این پنجره دسترسی یافت.

شکل  -24-4منوی محتوی سفارش

4.5.2

تاریخچه معامالت

تاریخچه معامالت را میتوان به طور مستقیم با کلیک کردن روی دکمه  Show Tradesدر نوار ابزار نمایش داد .اطالعات
مربوط به هر معامله را نیز میتوان با قرار دادن نشانگر ماوس روی یکی از فِلشهای معامله به نمایش در آورد.
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شکل  -25-4تاریخچه معامالت

4.5.3

معامله گری با محور قیمت

سفارشات را می توان به طور مستقیم روی محور قیمت ایجاد کرد .برای این کار کافیست جایی که می خواهید سفارش
محدودی ایجاد شود ،کلیک کنید .اگر ماوس را روی محور قیمت حرکت دهید ،متوجه خواهید شد که نشانگر ماوس به شکل هدف
قرمز/آبی (بسته به این که باالتر یا پایین از قیمت فعلی باشید) تغییر شکل مییابد .در ضمن متوجه برچسبی خواهید شد که قیمت
را نشان میدهد.

شکل  -26-4معامله با محور قیمت – سفارش از نوع Limit Buy

دکمه سمت چپ ماوس را یک بار فشار دهید تا با استفاده از مقدار پیشفرض ابزارمالی  ،سفارش محدودی در آن قیمت
ایجاد کنید (به بخش  4.4با عنوان پیش تنظیمات سفارش مراجعه کنید) .نکته :قراردادن نشانگر ماوس باالی قیمت جاری منجر به
ایجاد سفارش  Limit Sellو در پایین آن سفارش از نوع  Limit Buyایجاد خواهد کرد.
به طور پیشفرض این سفارش فقط ایجاد خواهد شد و به سمت کارگزار ارسال نخواهد شد .در صورت تمایل میتوانید
این سفارش را تغییر داده و با کلیک روی دکمه ’( ‘Tاول حرف  )Transmitسفارش را به کارگزار خود ارسال کنید.

158

فصل چهارم – معاملهگری

PiroozTrader

شکل  -27-4تنظیم سفارش با استفاده از محور قیمت

 4.5.3.1انواع سفارشات محور قیمت
انواع مختلفی از سفارشات را میتوانید بر روی محور قیمت قرار دهید .برای این کار نیاز است که یکی از کلیدهای زیر
را هنگام کلیک چپ ماوس روی محور قیمت ،نگه دارید .کمیت همه این سفارشات مقدار پیشفرضی خواهد بود که به ابزارمالی
مورد نظر در فیلد  Quantityاختصاص دادهاید.
 .1بدون کلید ،Limit Order :قیمت محدود ،مقدار در مکان فعلی ماوس خواهد بود.
.a

–Limit Buy

– Limit Sell .b

نشانگر ماوس زیر قیمت جاری است.
نشانگر ماوس باالی قیمت جاری است.

 .2کلید  ،Stop Order :Ctrlقیمت توقف ،مقدار در مکان فعلی ماوس خواهد بود.
– Stop Buy .a

نشانگر ماوس باالی قیمت جاری است.

– Stop Sell .b

نشانگر ماوس زیر قیمت جاری است.

 .3کلید  – Market Order :Shiftسفارش خرید یا فروش در قیمت جاری بازار (بر اساس بهترین عرضه یا تقاضا).
– Buy Market .a

نشانگر ماوس زیر قیمت جاری است.

– Sell Market .b

نشانگر ماوس باالی قیمت جاری است.

 .4کلید ترکیبی  Limit & Stop Order + Limit Order :Ctrl + Shiftپیوست شده – یک  Limit Orderهمراه با
قیمت محدود معادل با مکان جاری ماوس قرار داده خواهد شد .یک سفارش  Limitو  Stop Lossبه Limit Order

(والد) پیوست خواهد شد.
Buy Limit + Sell Stop/Limit .a
Sell Limit + Buy Stop/Limit .b
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در هنگام حرکت نشانگر ماوس روی محور قیمت ،بسته به این که کدام کلید تغییردهنده را نگاه داشتهاید ،به یکی از
شکلهای ترسیمی در بندهای فوق ،تغییر شکل خواهد یافت.
 4.5.3.2منوی محتوی محور قیمت
منوی محتوی (کلیک راست روی محور قیمت) نیز دستوراتی برای ایجاد سفارشات دارد (تصویر زیر را مشاهده کنید):

شکل  -28-4منوی معامالت روی محور قیمت

4.5.4

دکمه های Buy/Sell
برای سادگی کار ،میتوان دکمههای خرید و فروش ( )Buy & Sellرا به نمودار اضافه کرد .این دکمهها به عنوان برچسب-

های نمودار در دسترس قرار میگیرند .برای بازکردن پنجره  Chart Settingsروی نمودار دوبار کلیک کنید (یا روی آن کلیک
راست کرده و گزینهی  Chart Settingsرا انتخاب کنید) .برچسبهای  Buy Buttonو  Sell Buttonدر برگهی  Labelقرار دارند.

شکل  -29-4فعالسازی دکمههای  Sellو Buy
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اگر می خواهید سفارش خرید یا فروش ایجاد کنید ،روی دکمه های  Buyیا  Sellکه مستقیماً در نمودار هستند کلیک
کنید .با این کار پنجره  Order Ticketباز می شود که میتوانید برای ایجاد سفارش خود از آن استفاده کنید.

شکل  -30-4دکمههای  Buyو Sell

پنجره  Order Ticketبسته به کارگزاری که استفاده میکنید ممکن است متفاوت به نظر برسد .پنجره زیر مربوط به فضای
کاری پیکربندی شده برای کارگزار  CQGاست:

شکل  -31-4پنجره Order Ticket

4.5.5

منوی محتوی

منوی محتوی (کلیک راست روی ناحیه نمودار) گزینههایی برای قراردادن سفارشات و تغییر تنظیمات معامالتی دارد.

شکل  -32-4گزینههای معامالتی در منوی محتوی
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قاب Trade
قاب معامله ،ابزاری مناسب برای مدیریت سفارشات و موقعیتها از روی نمودار است .این قاب را میتوان با انتخاب

 View -> Display -> Trade Panelدر نوار منوی باال به نمایش درآورد (یا با فشردن کلید ماینبر  Alt + Tآن را باز کرد) .در نوار
ابزار دکمهای برای نمایش یا عدم نمایش این قاب وجود دارد.
قاب  Tradeسه برگه دارد که گزینههای مختلفی را برای یک معامله ارائه میکند.
4.5.6.1

برگه Position

در برگه  Positionمیتوان موقعیت جاری در نمودار ابزارمالی را مدیریت نمود .عناصر زیر در این برگه مشاهده میشوند:
 – Buy Market .1یک سفارش بازار برای خرید در کمیتی معین در قیمت بازار ایجاد میکند.
 – Sell Market .2یک سفارش بازار برای فروش در کمتی معین در قیمت بازار ایجاد میکند.
 – Quantity .3کمیت (تعداد) سفارش بازار را مشخص میکند .مقدار پیشفرض آن در پیشتنظیمات سفارش ثبت
شده است.
 – Flatten .4اگر در حال حاضر موقعیت بازی دارید ،این دکمه موقعیت را در قیمت بازار خواهد بست.
 – Cancel All .5اگر سفارشهای بازی برای نمودار ابزارمالی دارید ،این دکمه این سفارشات را لغو خواهد کرد.
 – Break Even .6یک سفارش خروج در قیمت .1Break Even
 – Reverse .7اگر موقعیت بازی داشته باشید ،این دکمه آن را بسته و موقعیتی در جهت عکس آن باز خواهد کرد.
برای مثال ،اگر در موقعیت خرید  2برای  10هزار ابزارمالی (سهم یا قرارداد و  )...هستید ،این موقعیت بسته شده و
موقعیت جدید فروش 3برای  10هزار ابزارمالی باز خواهد شد.
 –Account Choice .8در این لیست کشویی میتوانید حساب مورد نظر خود را برای سفارشات انتخاب کنید.
 – Position Lable .9این برچسب موقعیت جاری را نمایش میدهد (عبارت  N/Aبرای عدم موقعیت) .اگر پسزمینه
برچسب آبی باشد ،موقعیت از نوع  Longاست .موقعیتهای  Shortپسزمنیه قرمز داشته و عدد کمیت آن منفی
است (در خصوص مفاهیم  Longو  Shortبه پاورقی همین صفحه مراجعه کنید).
 – P/L Lable .10این برچسب سود/زیان تحقیق نیافته برای موقعیت باز را نمایش میدهد .زیان حاصله با پسزمینه قرمز
و عالمت منفی و سود حاصله نیز با پسزمینه آبی نمایش داده میشود .اگر موقعیت بازی وجود نداشته باشد ،این
برچسب حروف  N/Aرا نمایش خواهد داد.

 - 1در ادبیات اقتصادی به معنی سربه سر شدن هزینه و درآمد هست (بدون ریسک) .یعنی سود و زیان صفر .در اصطالح بازار سرمایه ،وقتی نقطه توقف
( )Stopبه نقطه ورود منتقل میشود .در نتیجه اگر موقیعت توقف هم لمس شود شما بدون ضرر از موقعیت خارج میشوید (انتقال توقف به نقطه ورود).
2

 - Long positionمفهوم  Longدر اینجا با کلمه ‘خرید’ ترجمه شده است ،اما در واقع اصطالح تخصصی این کلمه و نیز کلمه ( Shortفروش) در

بازارهای دو طرف آتی ،برخی جفت ارزها و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد که در آن میتوان با قرض گرفتن یک دارایی و فروش آن به امید کاهش قیمت آن
دارایی ،سود کسب کرد.
 – Short Position 3به مفهوم قبلی در خصوص کلمه  Longمراجعه فرمایید.
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شکل  -33-4برگه  Positionدر قاب Trade

4.5.6.2

برگه Order

برگه  Orderبرای ایجاد یا تغییر سفارشات موجود استفاده میشود .سفارشات جدید را میتوان با کلیک روی دکمههای
 Buyیا  Sellانجام داد .سفارش موجود را میتوان با انتخاب آن روی نمودار (روی برچسب سفارش کلیک چپ کنید) ویرایش کرد.
 – Buy .1نشان می دهد سفارش از نوع خرید است یا فروش .اگر سفارشی روی نمودار انتخاب نشده باشد ،با کلیک
روی این دکمه میتوانید یک سفارش خرید ایجاد کنید.
 – Sell .2نشان میدهد سفارش از نوع خرید است یا فروش .اگر سفارشی روی نمودار انتخاب نشده باشد ،با کلیک
روی این دکمه میتوانید یک سفارش فروش ایجاد کنید.
 – Quantity .3کمیت برای سفارش انتخاب شده .اگر سفارش از نوع جدید باشد ،مقدار پیشفرض این فیلد برابر با
مقدار تعیین شده در پیشتنظیمات سفارش خواهد بود.
 – Type .4فهرستی از انواع سفارش را نشان خواهد داد (بسته به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاری) .با توجه به نوع
سفارشی که در این فیلد انتخاب میکنید ،ایتمهای قابل رویت زیر آن ،تغییر خواهند یافت.
 .5قیمت  – Limit/Stopبسته به نوع سفارش این فیلدها ممکن است زیر فیلد نوع  Typeدیده شوند.
 – Expires .6زمان مؤثر برای سفارش را تعیین میکند .سفارشات  Dayدر پایان روز منقضی خواهند شد .سفارشات
 1GTSفعال خواهند ماند تا این که آنها را لغو کنید .موقعیتهای موجود در این فیلد بسته به کارگزاری شما متفاوت
خواهد بود.
 – Limit .7از این گزینه برای انضمام یک سفارش ( Limitسود) استفاده کنید .این سفارش هنگامی که سفارش اولیه پر
شود فعال خواهد شد.

- Good Till Cancelled
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 – Stop .8از این گزینه برای انضمام یک سفارش  Stopاسفاده کنید .این سفارش هنگامی که سفارش اولیه پر شود و
یک سفارش 1OCOهمراه با سفارش  Limitدر بند قبلی باشد ،فعال خواهد شد.
 – Trail .9از این گزینه برای انضمام یک سفارش (2 Trailing Stopبه جای سفارش  Stopدر بند قبلی) استفاده کنید.
 – Submit/Modify .10برای ارسال سفارش به کارگزاری روی این دکمه کلیک کنید .این دکمه برای سفارشات از نوع
فروش ،پسزمینه قرمز و برای سفارشات خرید ،پسزمینه آبی خواهد داشت.
 – Discard/Cancel .11از این دکمه برای انصراف (برای سفارشات جدید) یا لغو سفارش استفاده کنید.
 – Account .12در لیست کشویی موجود ،حسابی را برای سفارش انتخاب کنید .برای سفارشات جدید ،مقدار اولیه این
فیلد برابر با حساب  Primaryپیشفرض خواهد بود (این مقدار در قاب  Accountsتعیین میشود).

شکل  -34-4برگه  Orderدر قاب Trade

 4.5.6.3برگه Bid/Ask

برگه ( Bid/Askعرضه و تقاضا) ،جعبه ( Buy/Sellهمراه با بهترین قیمت عرضه و تقاضا) را نشان میدهد .این برگه
مکانی مناسب برای قراردادن سفارشات خرید و فروش در بازار و نظارت بر اختالف 3قیمت بین قیمت های عرضه/تقاضا است .با
دوبار کلیک کردن روی جعبههای  Sellیا  Buyمیتوانید سفارشی از نوع  Marketارسال کنید.

- One Cancels Other
2

1

 -حد ضرر متحرک یا دنبال کننده  -یک موقعیت معامالتی با حد زیان ثابت فرض کنید .بر اساس شرایط نمودار و با توجه به نسبت پاداش به ریسک

معامله ،معین میکنید که به ازای میزان مشخصی از گامهای حرکتی بازار ،حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود ،جا به جا شود .این امر تا زمان
رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه داشته و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پلهای و مکرر حد زیان ،انجام میشود .فرآیند
مذکور ،حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده میشود .توجه داشته باشید که طی این رویه ،حد سود ثابت بوده و فقط حد زیان ،آن هم صرفاً در مسیر
سوددهی معامالت تغییر مییابد.
 - Spread - 3تفاوت قیمت خرید و فروش هست که در حقیقت درآمد کارگزار حساب می¬شود .درآمد کارگزاری¬ها از اسپرد و کمسیون تامین میشود.
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شکل  -35-4برگه  Bid/Askدر قاب Trade

 4.5.6.4استراتژی های Entry/Exit

استراتژیهای  Entry/Exitروشی مناسب برای قراردادن ترکیبی از سفارشات در یک کلیک فراهم میآورد .بخش
 Entry/Exitعالوه بر قاب  Tradeدر قاب ( DOMعمق بازار که به طور پیشفرض پنهان است) نیز قابل مشاهده است.
تصویر زیر بخش  Entry/Exitمربوط به قاب  Tradeرا نشان میدهد .استراتژیها را میتوان با کلیک روی دکمه ویرایش،
قرار گرفته باال سمت راست این بخش ،ایجاد ،اصالح یا حذف کرد.
اگر بخواهید استراتژیی را اجرا کنید ،آن را از لیست کشویی استراتژیها انتخاب کرده و روی دکمه  Executeکلیک کنید.
پارامترهایی مانند  Time In Force ،Lot Sizeو  Offset Sizeرا میتوان در فیلدهای زیر تنظیم نمود:

شکل  -36-4تنظیمات Entry/Exit

 MotiveWaveچندین استراتژی درون ساخت دارد که میتوانید از آنها استفاده کرده یا این که متناسب با نیازهای خود
آنها را صالح کنید:
 – Breakout .1سفارشاتی از نوع  Buy/Sell Stopاز نوع  )One Cancels Other( OCOدر باال و پایین قیمت جاری
بازار ایجاد میکند .اگر انتظار دارید که در آینده نزدیک قیمت کم و زیاد شود و بخواهید روند را دنبال کنید ،این
استراتژی می تواند مفید باشد.
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 – Fade .2سفارشات  Limit OCOباال و پایین قیمت جاری بازار ایجاد میکند.
 – Brk Up/Fade Down .3یک سفارش ( Buy Stopباالی قیمت جاری) و یک سفارش ( Buy Limit Orderزیر
قیمت جاری) (سفارشات  )OCOبرای ورود به موقعیت خرید ( )Longایجاد میکند.
 – Brk Dn/Fade Up .4یک سفارش ( Sell Stopزیر قیمت جاری) و یک سفارش ( Sell Limitزیر قیمت جاری)
(سفارشات  )OCOبرای ورود به موقعیت فروش ( )Shortایجاد کنید.
 – Bracket Exit .5یک سفارش  Limitبرای خروج از یک موقعیت و یک سفارش  Stopبه عنوان یک Stop Loss

ایجاد میکند .هر دوی این سفارشات از نوع  OCOهستند.
 – Scale Out-2 .6دو سفارش  Limit Exitو دو سفارش  Stop Lossبرای مقیاسگذاری از یک موقعیت ایجاد میکند.
 .7سه سفارش  Limit Exitو سه سفارش  Stop Lossبرای مقیاس¬گذاری از یک موقعیت ایجاد می¬کند.
استراتژیهای  Entry/Exitرا میتوان با کلیک روی دکمه ویرایش مدیریت نمود .با این عمل پنجره زیر باز خواهد شد:

شکل  -37-4پنجره مدیریت استراتژیهای Entry/Exit

برای ایجاد یک استراتژی جدید روی دکمه  Newکلیک کنید یا یکی از استراتژیهای موجود را انتخاب کرده و روی Edit

کلیک کنید .پنجره  Entry/Exit Strategyظاهر خواهد شد .در این پنجره میتوانید سفارشات  Entryو/یا  Exitرا برای این استراتژی
پیکربندی کنید .اگر استراتژی انتخابی از هر دو نوع داشته باشند ،با پرشدن سفارشات  ،Entryسفارشات  Exitنیز ایجاد خواهد شد.
فیلدهای موجود در این پنجره به شرح زیر هستند:
 – Name .1نام استراتژی  Entry/Exitبوده و در لیست کشویی نمایش داده خواهد شد.
 – Absolute Offset .2به طور پیشفرض آفست در اندازه آفست موجود در قاب  Entry/Exitضرب خواهد شد .اگر
آفست مطلق مشخص کنید ،از آفست همانگونه که هست استفاده خواهد شد.
 – Offset .3آفست فاصله (در تیکها) از قیمت جاری است .اگر گزینه  Absolute Offsetانتخاب نشود ،این مقدار
در اندازه آفست موجود در قاب  Entry/Exitضرب خواهد شد.
 – Lots .4تعداد التهای معامله که به عنوان مقدار سفارش تعیین میشود .این تعداد در مقدار الت موجود در قاب
 Entry/Exitضرب خواهد شد.
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Entry Orders

حداکثر پنج سفارش ورودی برای یک استراتژی را میتوان تعریف کرد .هر ورودی میتواند یک یا دو سفارش داشته
باشد .اگر دو سفارش تعیین شود ،آنگاه این سفارشات به عنوان یک جفت  - One Cancels Other( OCOیکی دیگری را کنسل
میکند) ارسال خواهند شد.

شکل  -38-4پنجره Entry/Exit Strategy

Exit Orders

همانند سفارشات ورودی ،میتوان حداکثر  5سفارش خروج تعریف کرد .اگر این استراتژی ،سفارشات ورودی داشته
باشد ،پس از پرشدن ورودی متناظر ،سفارشات خروج ایجاد خواهند شد .هر خروج میتواند یک ( Limitسفارش دریافت سود)1
و یک سفارش ( Stop/Trailسفارش  )Stop Lossداشته باشد .این سفارشات به عنوان یک جفت  OCOارسال خواهند شد .اگر
گزینهی  Auto Adjust Sizeانتخاب شود ،اندازه الت برای مطابقت با موقعیت باز فعلی تنظیم خواهد شد.

شکل  -39-4پنجره  -Entry/Exit Strategyسفارشات Exit

- Profit Taking Order

167

1

فصل چهارم – معاملهگری
4.5.7

PiroozTrader

تنظیمات سفارشات در پنجره Preferences
رفتار و ظاهر سفارشات را میتوان از طریق برگهی  Ordersدر پنجرهی  Preferencesتغییر داد:
 – Price Axis Trading .1توانایی معامله با محور قیمت را فعال یا غیرفعال میکند.
 – Buy/Sell Box Trading .2توانایی معامله با جعبههای  Buy/Sellرا فعال یا غیرفعال میکند.
 – Use Pips for Attached Orders .3هنگام تعیین آفست از سفارش اصلی ،به جای قیمت از پیپ استفاده میشود.
 – Confirm Closing Positions .4هنگام کلیک روی دکمه  Closeیک موقعیت ،پنجرهای جهت تایید نمایش داده
خواهد شد.
 – Auto Submit Modified Orders .5اگر این گزینه فعال باشد ،با جابجا کردن سفارش روی نمودار ،تغییر قیمت
حاصله به طور خودکار به سمت کارگزاری گسیل خواهد شد (به جای اینکه به یک مرحله اضافی برای انتقال تغییر
با کلیک کردن روی دکمه " "Tنیاز داشته باشید).
 – Send Email on Filled Order .6هنگامی که سفارشی پر میشود ،ایمیلی به آدرس الکترونیکی تایید شده ارسال
میشود .نکته :نیاز است که تنظیمات ایمیل را از قبل انجام داده باشید (به بخش  2.10با عنوان تنظیم ایمیل مراجعه
کنید).
 – Send Email on Rejected Order .7هنگامی که سفارشی برگشت میخورد ،ایمیلی به آدرس الکترونیکی تایید
شده ارسال میشود.
 – Show Client OCO Warning .8هنگام قراردادن یک سفارش از نوع  ،Client OCOیک هشدار نمایش داده میشود.
برخی کارگزاریهای از سفارشات سمت سرور پشتیبانی نمیکنند .در این موارد  MotiveWaveسفارش  OCOرا در
سمت مشتری ( )Clientشبیهسازی خواهد کرد.
 – Show Client Attach Warning .9مشابه با بند قبلی MotiveWave ،هشداری را برای یادآوری به شما در خصوص
این که سفارشی به یک سفارش مشتری منضم شده است نمایش میدهد (در ابتدا به سرور ارسال نشده است).
 – Create Order .10با کلیک ماوس سفارشی ایجاد میشود (ولی ارسال نمیشود).
 – Show Order Ticket .11اگر این گزینه را فعال کنید ،پنجره  Order Ticketهنگام ایجاد یک سفارش نمایش داده
خواهد شد.
 – Auto Submit .12با کلیک ماوس سفارشی ایجاد و ارسال خواهد شد (به طور پیشفرض روی حالت دوبار کلیک
فعال است).
 – Price Axis Key Modifiers .13از این بخش میتوان برای تنظیم انواع سفارشاتی که از طریق محور قیمت ایجاد
میشوند ،استفاده کرد.
 - Default (No Key) .aنوع سفارش ایجاد شده هنگام کلیک ماوس ،بدون کلید اصالح کننده را تعریف می¬کند.
 - Shift Key .bنوع سفارش ایجاد شده هنگام کلیک روی ماوس همراه با فشردن کلید  Shiftرا تعیین میکند.
 - Ctrl Key .cنوع سفارش ایجاد شده هنگام کلیک روی ماوس همراه با فشردن کلید  Ctrlرا تعیین میکند.
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 - Ctrl + Shift Key .dنوع سفارش ایجاد شده هنگام کلیک روی ماوس همراه با فشردن کلیدهای ترکیبی Ctrl

 + Shiftرا تعیین میکند.

شکل  -40-4پیش تنظیمات سفارش

برگه  Displayتنظیماتی برای سفارشات نمایش داده شده روی نمودار ارائه میکند:

شکل  -41-4تنظیمات نمایش سفارشات

4.6

عمق بازار ()DOM
 MotiveWaveویژگی¬ای به نام عمق بازار ( )DOMفراهم کرده است که به شما امکان می دهد قیمت ها/مقادیر عرضه

و تقاضا را ،فراتر از بهترین عرضه و بهترین تقاضا ببینید ،به شرطی که سرویس داده یا کارگزاری ،پشتیبانی و مجوز الزم را در
خصوص این مقادیر ارائه نماید .به عمق بازار میتوان به عنوان یک قاب روی نمودار ،یک قاب در کنسول یا از یک پنجرهی جداگانه
( )File -> New -> New DOM Windowدسترسی داشت.
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شکل  -42-4پنجره و ستونهای عمق بازار

تصویر فوق نمونهای از پنجره  DOMاست .اطالعات موقعیت جاری را میتوان در پایین پنجره مشاهده کرد .ناحیه جدول
شامل چندین ستون مختلف است که در پنجره  Preferencesقابل پیکربندی است .توضیحات هر ستون به شرح زیر است:
 – P/L .1میزان سود و زیان حاصله از هر بازه قیمتی نسبت به موقعیت باز شده را نمایش میدهد .سطوح سود با
پسزمینه رنگ آبی روشن و زیانها با رنگ صورتی نمایش داده میشوند.
 – Orders .2سفارشات فعال را نشان میدهد .سفارشات فروش در ستون چپ  Ordersو سفارشات خرید در ستون
سمت راست  Ordersقرار دارند .مثال فوق یک سفارش  Limit Sellرا در سمت راست نشان میدهد .برای تنظیم
قیمت  Limitمیتوانید برچسب آن را با ماوس جابجا کنید یا سفارش را با کلیک روی حرف ’ ‘Cلغو کنید.
 – Bid .3مقادیر عرضه کنونی را در هر سطح قیمتی نشان میهد .برای راحتی ،یک هیستوگرام افقی در پسزمینه نشان
داده میشود تا مقدار عرضه را نسبت به قیمتهای دیگر نشان دهد.
 – Price .4این ستون نردبان قیمت است .هر افزایش در نردبان قیمت معادل یک تیک است .آخرین قیمت پسزمینه
آبی تیره دارد و مقدار آخرین معامله را نشان میدهد .قیمتهای بهترین عرضه و تقاضا پسزمینه زرد و سبز دارند.
بیشترین قیمت روزانه پسزمینه آبی و کمترین قیمت روزانه پسزمینه قرمز دارند.
 – Ask .5مقادیر تقاضا کنونی را در هر سطح قیمتی نشان میدهد .برای راحتی ،یک هیستوگرام افقی در پسزمینه ،رقم
پیشنهادی را نسبت به سایر قیمتها نمایش میدهد.
 – Volume .6عملکرد قیمت تاریخی را در هر سطح قیمتی نمایش میدهد .این ستون براساس معامالت در حال انجام
به روز خواهد شد.
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معامله از طریق DOM
 DOMبه طور پیشفرض قفل است .این امر از قراردادن مستقیم معامالت در جدول جلوگیری میکند .برای فعالسازی

معاملهگری از جدول  DOMروی دکمه  Lock/Unlockدر نوار ابزار کلیک کنید .سفارشات  Limitو  Stopرا میتوان با کلیک
روی ستونهای  Bidو  Askقرار داد .اگر دقت کنید خواهید دید که وقتی نشانگر ماوس را روی ستونهای  Askو  Bidحرکت
میدهید تغییر شکل میدهند:
Buy Limit .1

 -این نشانگر در ستون  Bidو زیر بهترین قیمت عرضه ظاهر میشود .وقتی در این ستون زیر

ردیفی باالتر از بهترین قیمت عرضه جاری کلیک چپ شود ،سفارشی از نوع  Limitایجاد خواهد شد.
Buy Stop .2

 -این نشانگر در ستون  Bidو باالی بهترین قیمت عرضه جاری ظاهر می¬شود .وقتی در این

ستون روی ردیفی باالتر از بهترین قیمت عرضه جاری کلیک چپ شود ،سفارشی از نوع  Stopایجاد خواهد شد.
Sell Limit .3

– این نشانگر در ستون  ASKو باالی بهترین قیمت عرضه جاری ظاهر می¬شود .وقتی در این

ستون روی ردیفی باالتر از بهترین قیمت عرضه جاری کلیک چپ شود ،سفارشی از نوع  Limitایجاد خواهد شد.
Sell Stop .4

 -این نشانگر در ستون  ASKو زیر بهترین قیمت عرضه جاری ظاهر می¬شود .وقتی در این ستون

زیر ردیفی باالتر از بهترین قیمت عرضه جاری کلیک چپ شود ،سفارشی از نوع  Stopایجاد خواهد شد.

شکل  – 43-4سفارشات DOM

ترکیبات سفارش
سایر انواع ترکیبات سفارش را میتوان با انتخاب گزینهای متفاوت از لیست کشویی  Order Typeدر نوار ابزار باالی
پنجره  DOMایجاد کرد .مثال زیر گزینه  Limit + Stop/Limitرا نشان میدهد .در تصویر زیر یک سفارش  Limitایجاد خواهد
شد و یک سفارش  Stop/Limitبه عنوان سفارش یک سفارش  Bracketبه آن الحاق میشود.
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شکل  – 44-4انواع سفارشات در DOM

در مثال زیر ،گزینه  Limit + Stop/Limitانتخاب شده است .نشانگر ماوس  LMT SLرا هنگام حرکت روی ستونهای
 Bid/Askنمایش میدهد .با یک کلیک چپ ماوس یک سفارش  Limitدر آن قیمت ایجاد شده و یک سفارش  Stopو  Limitباالی
و پایین قیمت جاری به آن پیوست خواهد شد.

شکل  -45-4قرار دادن یک سفارش  Limit + Stop/Limitدر پنجره DOM

تنظیم سفارشات
قیمت یک سفارش  Stopیا  Limitرا میتوان با کشیدن برچسب آن سفارش به سمت باال یا پایین اصالح نمود .با دوبار
کلیک روی برچسب سفارش ،میتوان پنجره  Order Ticketرا به نمایش درآورد .از این پنجره میتوانید سایر صفات سفارش مانند
 Time In Forceیا تعداد آن را تغییر دهید .یک سفارش را میتوان با کلیک روی ’ ‘Cدر سمت راست برچسب سفارش لغو نمود.
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شکل -46-4اصالح سفارشات از طریق DOM

4.6.2

قاب Position
قابی در پایین  DOMاطالعات مربوط به موقعیت جاری را نمایش میدهد و گزینههای مدیریت را فراهم میکند .این

المانها به شرح زیر هستند:
 – Position .1موقعیت باز شدهی جاری را نشان میدهد .این گزینه به صورت قیمت ورودی quantity@average
میباشد (میانگین@کیمیت) نمایش داده میشود .پسزمینه آبی نشان از موقعیت  Longو رنگ قرمز موقعیت Short

دارد.
 – P/L .2سود/زیان جاری .پسزمینه آبی برای سود و قرمز برای زیان است.
 – Spread .3تفاوت میان قیمت عرضه و تقاضا.
 – Account .4حساب مورد استفاده برای سفارشات موجود.
 .5دکمه  – Flattenموقعیت باز را در قیمت بازار میبندد.
 .6دکمه  – Cancel Allهمه سفارشات فعال را برای این ابزارمالی لغو میکند.
 .7دکمه  – Reversموقعیت باز جاری را در قیمت بازار معکوس میکند.
 .8دکمه  – Buy Mktبا استفاده از کمیت تعیین شده در باالی  DOMاقدام به خرید در قیمت باز میکند.
 .9دکمه  – Sell Mktبا استفاده از کمیت تعیین شده در باالی  DOMاقدام به فروش در قیمت بازار میکند.

شکل  -47-4قاب Position
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متمرکز کردن

در یک بازار فعال ،قیمت های عرضه و تقاضا ممکن است به سرعت تغییر کنند .در برخی موارد این مقادیر ممکن است
باال یا پایین نردبان قیمت فعلی ظاهر شوند .نردبان قیمت به طور خودکار در فواصل زمانی  5ثانیه خود را به مرکز قیمتها منتقل
میکند .با این حال میتوانید قیمتهای  DOMرا با کلیک روی دکمه  Re-Centerدوباره متمرکز کنید.
4.6.4

تنظیمات DOM
تنظیمات  DOMرا میتوان با کلیک روی آیکون چرخ دنده در نوار ابزار باالی این پنجره تغییر داد .در این پنجره فیلدهای

زیر وجود دارند:
 – Rows .1تعداد ردیفهای نمایشداده شده در جدول .DOM
 – Time In Force .2زمان انقضاء سفارشات قرار گرفته از طریق  DOMرا تعیین میکند.
 – Show Quantity Selector .3نمایش یا عدم نمایش نوار کمیت در باالی  DOMکه اجازه میدهد خیلی سریع یک
کمیت از پیشتنظیم شده را انتخاب کنید.
 – Show Order Ticket Window .4اگر فعال شود ،پنجره  Order Ticketهنگام ایجاد یک سفارش از  DOMباز
خواهد شد.
 – Double Click to Place Order .5اگر این گزینه انتخاب شود به جای استفاده از یک تک کلیک چپ برای ایجاد
یک سفارش از  ،DOMنیاز است که دوبار کلیک انجام شود.
 – Show Grid .6نمایش خطوطی در اطراف هر سلول در جدول .DOM
 – Show Totals .7نمایش نوار جمع کل در پایین جدول .DOM
 – Show Entry/Exit .8نمایش یا عدم نمایش قاب استراتژیهای  Entry/Exitدر پایین .DOM

شکل  -48-4تنظیمات DOM

ستونهای نمایش داده شده در جدول  DOMرا میتوان با استفاده از دکمه ’ ‘+سمت راست سرستونهای این جدول
انتخاب نمود:
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شکل  -49-4نمایش یا عدم نمایش برخی از ستونها در DOM

4.7

زنجیره آپشن ها
1

گروههای ( Optionsگزینههای سهام و آتی) را می توانید از قاب زنجیره

آپشن2

در کنسول مدیریت کنید .اگر کارگزار

شما از آپشنها 3پشتیبانی کند ،صفحه ” “Optionsرا در پایین پنجره کنسول مشاهده خواهید کرد .قاب  Option Chainاین امکان
را به شما می دهد تا آپشنهای مرتب شده براساس قیمت اعمال (اصابت) 4برای یک تاریخ انقضاء معین را ،تنظیم کنید .در مثال
زیر آپشنها موجود برای  AAPLرا با تاریخ انقضاء  Feb 24, 2017مشاهده میکنید .به طور پشفرض  20آپشن (قابل پیکربندی)
نمایش داده میشود که نزدیکترین به دارایی هستند .برای راحتی ،یک خط مشکی مکان قیمت جاری در حال معامله برای نماد
انتخابی را نشان میهد.
سفارشات خرید و فروش را میتوان به طور مستقیم با کلیک روی دکمههای  Buy/Sellکه در مجاورت هر جفت
 Put/Callقرار دارند ،انجام داد .موقعیتهای جاری و سود/زیان نیز روی جدول برای هر موقعیت قابل مشاهده است.

- Stock and Future Options

1

- Option Chain

2

 - 3آپشن نوعی قرارداد فرعی است که به مالک اختیار میدهد (نه تعهد) خرید یا فروش دارایی را با قیمت مشخص (قیمت اصابت یا اعمال) در یک زمان از
پیش تعیین شده (تاریخ انقضاء) انجام دهد .اصطالح «قرارداد فرعی» به طور معمول ایدهای با ابزار پیچیده مالی است که در آزمایشگاه وال استریت ساخته
شده است .در سطح فردی ،معامالت آپشن به تریدرها در بازار اجازه میدهند تا درآمد کسب کنند ،معامالت سوداگرانه انجام داده و از پوزیشنهای خود به
ویژه در نوسانهای بازار محافظت کنند.
- Strike Price
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شکل  -50-4زنجیره آپشنها

4.7.1

قراردادن سفارشات و مدیریت آن ها
آسانترین روش برای قرارداد یک سفارش  Limitیا  Stopکلیک روی دکمههای  Buyو  Sellدر کنار گزینه  Putیا Call

است که تمایل به معامله آن دارید .وقتی روی این دکمه کلیک میکنید یک پنجره  Order Ticketباز خواهد شد که به شما این
امکان را میدهد سفارش را اصالح کنید .پیشفرضها مانند حساب ( ،)Accountکمیت ( )Quantityو زمان انقضاء ( Tim In

 )Forceرا میتوان در پایین قاب تنظیم نمود.

شکل  -51-4زنجیره آپشن – قراردادن سفارش
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سفارشات باز را با کلیک روی دکمه ’ ‘Cمیتوان لغو نمود .همه سفارشات باز در  Option Chainرا می توان با کلیک
روی دکمه  Cancel Allدر قسمت پایین سمت راست این قاب لغو نمود .سفارشات بازار را میتوان با ستفاده از دکمهها در پایین
سمت چپ قاب ایجاد کرد .این سفارشات روی گزینه  Put/Callقرار خواهند گرفت که در جدول فوق انتخاب شده اند.
اگر موقعیتهای باز دارید ،این موقعیتها را میتوانید با کلیک روی دکمه  Flattenدر پایین سمت راست قاب ببندید.

شکل  -52-4زنجیره آپشن – مدیریت سفارشات

4.7.2

استراتژیهای  Spreadآپشن

 MotiveWaveچندین استراتژی  Spreadمعمول را پشتیبانی میکند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

Vertical
Calendar
Diagonal
Straddle
Strangle
Back Ratio
Synthetic
Butterfly
Condor
Iron Condor
Vertical Roll
Double Diagonal
Double Calendar
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هنگام ایجاد یک سفارش آپشن (کلیک روی دکمههای  Buy/Sellدر جدول زنجیره گزینه) میتوان استراتژی  Spreadرا
انتخاب نمود.

شکل  -53-4استراتژیهای Spread

4.7.3

تنظیمات زنجیره آپشن

تنظیمات زنجیره آپشن را میتوان با کلیک روی آیکون چرخ دنده به نام  Preferencesدر قسمت باال سمت راست تغییر
داد .این پنجره دارای موارد زیر است:
 – Max Rows .1حداکثر تعداد ردیفها برای نمایش در زنجیره آپشنها .با کلیک روی  Show All Optionsهمه
گزینههای موجود نمایش داده خواهد شد.
 – Show Calls/Puts .2به طور پیشفرض هم  Callsو هم  Putsدر جدول نمایش داده میشود .این لیست کشویی به
شما این امکان را میدهد که  Callsیا  Putsیا هر دو را انتخاب کنید.
 – Table Font .3فونت و اندازه متن نمایش داده شد در سرستونهای جدول را تنظیم میکند.
 – Show Grid .4خطوط اطراف هر سلول در جدول را نمایش میدهد.
 – Sort Descending .5مرتب سازی نزولی براساس قیمت اعمال.
 – Show Order Ticket .6هنگام قرارداد یک سفارش بازار پنجره  Order Ticketنمایش داده میشود.
 – Show Order Panel .7بخشی را در پایین زنجیره آپشن برای مدیریت سفارشات نمایش میدهد.
Quote – Show Quote Panel .8ها را براساس نماد در باالی قاب نشان میدهد.
 .9دکمه  – Updateاین تغییرات را عمال نموده و پنجره را میبندد.
 .10دکمه  – Call Columnsبرای انتخاب ستونهای نمایش داده شده برای  Call Optionsروی این دکمه کلیک کنید.
 .11دکمه  – Put Columnsبرای انتخاب ستونهای نمایش داده شده برای  Put Optionsروی این دکمه کلیک کنید.
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 .12دکمه  – Save Defaultاین تغییرات را به عنوان پیشفرض برای قابهای زنجیرهی آپشنها ذخیره میکند.
 .13دکمه  – Cancelتغییرا اعمال شده را لغو کرده و پنجره را میبندد.

شکل  -54-4پنجره تنظیمات Option Chain

ستونهای  Callو  Putرا میتوان با کلیک روی دکمههای  Call Columnsو  Put Columnsتنظیم نمود (تصویر باال).
ستون های موجود به آنچه که توسط کارگزار شما پشتیبانی می شود بستگی دارد .پنجره زیر ستونهای موجود برای Tradier

 Brokerageرا نشان میدهد.

شکل  – 55-4انتخاب ستونهای Call/Put
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 5دسکتاپ
 Desktopها روشی آسان برای سازماندهی نمودارها و سایر قابهای موجود در یک پنجره فراهم میآورند .دسکتاپ در
واقع پنجره کنسول دیگری است و از همان چارچوب اتصال 1برای چیدمان صفحات استفاده می کند .برای ایجاد یک پنجره دسکتاپ
دستور  File -> New -> Desktopرا اجرا کنید.

شکل  -1-5ایجاد یک پنجره دسکتاپ

در پنجره  ،New Desktopنامی منحصر به فرد برای  Desktopوارد کرده و برای ایجاد آن روی دکمه  OKکلیک کنید.

شکل  -2-5پنجره ایجاد یک دسکتاپ جدید

تصویر زیر چیدمان پیشفرض پنجره دسکتاب را ،هنگامی که برای اولین بار ایجاد میشود ،نشان میدهد .چیدمان پیش-
فرض شامل دو صفحه  Chartsو  Charts 2است.

- Docking Framework
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شکل  – 3-5پنجره دسکتاپ – چیدمان پیشفرض

برای بازکردن یا مدیریت دسکتاپهای موجود ،در نوار منوی کنسول روی  File -> Open -> Open Desktopکلیک
کنید.

شکل  -4-5بازکردن یا مدیریت دسکتاپهای موجود

وقتی  Desktopی را میبندید (با کلیک روی دکمه ’ ‘Xدر قسمت باال سمت چپ پنجره) ،گروه حذف نخواهد شد ،بلکه
در مخزن موجود است .اگر میخواهید یک دسکتاپ را برای همیشه حذف کنید ،آن را در پنجره  Manage Desktopsانتخاب
کرده و روی دکمه  Removeکلیک کنید.
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شکل  -5-5پنجره Manage Desktops

5.1

تغییر چیدمان Desktop
برای تغییر چیدمان  Desktopبه بخش  2.3با عنوان تغییر چیدمان پیش فرض مراجعه کنید .در واقع یک دسکتاپ پنجره

از نوع کنسول است.
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 6اسکنر
در  MotiveWaveاسکنری 1برای جستجوی تنظیمات معامله 2در میان یک سری از ابزارهایمالی و تایمفریمهای معین
تعبیه شده است .سه نوع الگو وجود دارد که میتوانید آنها را جستجو کنید:
 – Elliott Wave .1الگوهای امواج الیوت مانند امواج  3 ،2و  4و موج ( Eدر یک مثلث).
 – Gartley .2الگوهای هارمونیک شامل الگوهای نوع  AB=CD ،XABXDو .Alternate AB=CD
 – Study Conditions .3معیارهای مبتنی بر مقادیر مطالعه (اندیکاتور).
وقتی برای اولین بار  MotiveWaveرا باز میکنید ،صفحهای در پایین پنجره به نام  Scanمشاهده خواهید کرد .روی این
برگه برای نمایش تصویر زیر کلیک کنید:

شکل  -1-6صفحه Scan

6.1

ایجاد یک ( Scanاسکنر )Gartley
برای ایجاد یک اسکن جدید ،منوی کشویی —--Choose Scanرا باز کرده و  --New Scan--را انتخاب کنید یا این که

دکمه  New Scanواقع در سمت راست نوار ابزار قاب اسکنر را کلیک کنید .با این کار پنجرهای باز شده و شما را در فرآیند ایجاد
یک اسکن راهنمایی خواهد کرد.

185

- Scanner

1

- Trade Setups

2

فصل ششم – اسکنرها

PiroozTrader

شکل  -2-6اسکن جدید

تصویر زیر صفحه نخست پنجره  New Scannerرا نشان میدهد .نامی برای اسکن تایپ کرده و نوع اسکنر را از لیست
کشویی زیر آن انتخاب کنید .در این مثال نوع اسکنر  Gartleyانتخاب شده است.

شکل  -3-6پنجرهی تنظیمات اسکن – صفحه اول ایجاد اسکنر جدید

در صفحهی بعدی پنجره ،از شما خواسته میشود یک یا چند ابزارمالی و/یا Watch Listها را انتخاب کنید .اگر Watch
 Listانتخاب شود ،تمام ابزارمالی موجود در آن ،در اسکن گنجانده خواهند شد .هنگام اجرای اسکن ترتیب ابزارمالی و Watch

 Listهای انتخابی در نظر گرفته خواهد شد.

شکل  -4-6پنجره تنظیمات اسکن – صفحه دوم انتخاب ابزارمالی
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برای افزودن اندازه میله به فهرست ،دکمه  Addرا کلیک کنید .هر سایز از میله خطی یا میله غیر خطی (مانند ،Range
 Renkoو  ) ...را میتوان به فهرست افزود .برای استفاده از دادههایی که خارج از ساعات معمول معاملهگری تولید میشوند ،تیک
 Extended Dataدر پایین پنجره را فعال کنید.

شکل  -5-6پنجره تنظیمات اسکن – انتخاب اندازه میله

در صفحه آخر تنظیمات اسکنر الگوهای  Gartleyمیتوانید نوع الگوی  Gartleyرا برای جستجو و همچنین محدوده
دادههای تاریخی را که ممکن است الگو در آنها وجود داشته باشد را انتخاب کنید .اگر تمایل دارید همه اشکال الگوی XABCD

(یعنی  Shark ،Butterfly ،Bat ،Gartleyو  ) ...جستجو شود گزینه ) XABCD (Allرا به عنوان الگو انتخاب کنید.

شکل  -6-6پنجره تنظیمات اسکن – انتخاب الگوی Gartley
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اجرای یک اسکن
تصویر زیر اسکن جدید ’ ،‘Gartley XACBD Patternsکه در مراحل قبلی ایجاد شده بود و نیز نتایج حاصل از اجرای

آن را براساس آخرین دادههای موجود ،نشان میدهد .اگر میخواهید این اسکن را اجرا کنید ،نام آن را از لیست کشویی انتخاب
کرده و روی دکمه ( Startقسمت باالی قاب اسکنر) کلیک کنید .نوار پیشرفت نشان میدهد که اسکن تا چه اندازه پیش رفته است
(باال سمت راست قاب اسکنر).

شکل  -7-6نتایج حاصل از اسکن

در صورت یافتن نتایج ،آنها را در ناحیه جدول در قاب اسکنر نمایش خواهد داد .این جدول موارد زیر را نمایش میدهد:
 – Symbol .1ابزارمالی که الگوی یافته است.
 – Bar Size .2اندازه میله در الگوی یافته شده.
 – Pattern .3نام الگوی یافته شده.
 – Score .4امتیاز داده شده شامل( Fair :مناسب) ( Good ،خوب) ( Very Good ،خیلی خوب) و ( Excellentعالی).
برای نمایش نتایج یک اسکن در قاب نمودار واقع شده در پایین قاب اسکنر ،روی ردیفهای جدول کلیک کنید.
نکته :این ویژگی فقط درصورت انتخاب دکمه ( Linkدکمه باال سمت راست قاب اسکنر) کار خواهد کرد.
نتایج نمایش داده شده در جدول اسکنر تحلیلهای بینام هستند که در حافظه رایانه قرار دارند .اگر آنها صریحاً ذخیره
نشوند ،این تحلیلها ،دفعه بعد که اسکن اجرا میشود یا  MotiveWaveدوباره راهاندازی میشود ،از بین خواهند رفت .وقتی یکی
از این نتایج در پنجره یا قاب نمودار باز میشوند ،میتوان آن تحلیل را با کلیک روی دکمه  Saveدر مخزن ذخیره کنید.
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ممکن است دریابید که الگو کاملی که پیدا شده است ،هنگام نمایش در نمودار به طور کامل قابل مشاهده نیست .برای
کوچکنمایی الگو ،روی محور زمان کلیک کرده و آن را به سمت راست بکشید یا این که اندازه بزرگتری از میله قیمت (بازه زمانی
باالتر) را انتخاب کنید.

6.3

ویرایش یک اسکن
میتوان یک اسکن را با تغییر ابزارمالی آن ،اندازههای میله یا معیارهای انتخابی اصالح نمود .اسکن مورد نظر را از لیست

کشویی در قاب اسکن انتخاب کرده و روی دکمه ( Editمداد) در نوار ابزار قاب اسکن کلیک کنید .یا این که روی دکمه Manage

 Scansبرای برای باز شدن پنجره مدیریت اسکنهای موجود کلیک کنید.

شکل  -8-6ویرایش اسکن

در پنجره  Manage Scansمیتوانید اسکنهای موجود را ایجاد کرده ،باز کنید ،تغییر نام داده یا حذف نمایید .اسکنی را
از فهرست انتخاب کرده و با استفاده از دکمههای موجود در نوار ابزار عملیات مورد نظر خود را انتخاب کنید.

شکل  -9-6پنجره ویرایش اسکن
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اسکنر امواج الیوت
مثال باال برای اسکنر  Gartleyبود .در هنگام ایجاد یک اسکن جدید میتوانید الگوهای امواج الیوت را با انتخاب الگو از

نوع  Elliott Waveنیز جستجو کنید .انتخاب ابزارمالی و اندازههای میله همانند انواع سایر اسکنها است.

شکل  -10-6ساخت اسکنر جدید از نوع امواج الیوت (صفحه اول)

در صفحه  Specify Criteriaمیتوانید الگوی موج الیوت را که قرار است مورد جستجو قرار گیرد انتخاب کنید .الگوهای
که در حال حاضر پشتیبانی میشوند به شرح زیر هستند:
.1

 – Wave 2این گزینه یک الگوی موج الیوت را ،هنگامی که در حال حاضر سطح باالی موج در یک موج دوم قرار
دارد جستجو میکند .1به یاد داشته باشید که در اکثر تنظیمات معامالتی از موج دوم استفاده میشود ،زیرا در اغلب
موارد موج  ،3که بعد از موج  2اتفاق میافتد ،طوالنیترین موج خواهد بود.

 – Wave 3 .2الگوهایی که سطح باالی موج در حال حاضر در موج سه الیوت قرار دارند را مییابد.
 – Wave 4 .3الگوهایی که سطح باالی موج در حال حاضر در موج چهار الیوت قرار دارند را جستجو میکند.
 – Wave 5 .4الگوهایی که سطح باالی موج در حال حاضر در موج پنج الیوت قرار دارند را مییابد.
 – Wave E (Triangle) .5الگوهایی را که سطح باالی موج در موج  Eیک مثلث هستند را جستجو میکند.
گزینهی  Decompose Levelsمشخص میکند که چند سطح پایین موج سطح باال باید در امواج کوچکتر تجزیه شود.
انتخاب این گزینه موج را به تمامی سطوح ممکن امواج الیوت تجزیه خواهد کرد.
از تنظیمات  Minimumو  Maximumتعداد میله نیز برای تعیین محدوده دادههای تاریخی استفاده میشود .اگر گزینهی
 Use All Available Dataانتخاب شود MotiveWave ،همهی دادههای موجود در پایگاه داده محلی را برای واکشی امواج الیوت،
مورد بررسی و جستجو قرار میدهد.

 - 1منظور این است که موجهای زیر یک موجاصلی (یا فرا موج) که در فاز  2الیوت قرار دارند را شناسایی خواهد کرد.
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شکل  -11-6انتخاب معیار اسکنر از نوع امواج الیوت

تصویر زیر نتایج حاصل از جستجوی الگوی موج دوم را نشان میدهد .برای مشاهده جزئیات نتایج ،روی ردیف در
جدول نتایج کلیک کنید .ممکن است الزم باشد نمودار را کوچک کنید تا بسته به مقدار دادهای که در معیارهای اسکن تعیین کردهاید،
الگو را به طور کامل ببینید.

شکل  -12-6نتایج حاصل از جستجوی موج دوم الیوت

6.5

اسکنر مطالعه
اسکنر مطالعه شما را قادر میسازد تا شرایط مطالعه شامل یک یا چند مطالعه را جستجو کنید .وقتی اسکن جدیدی ایجاد

میکنید ،از منوی کشوی  ،Typeنوع مطالعه را انتخاب کنید.
ابزارمالی و اندازههای میله انتخابی همانند سایر انواع اسکن میباشد (برای مطالعه بیشتر به  6.1با عنوان ایجاد یک Scan

(اسکنر  )Gartleyمراجعه کنید).
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شکل  -13-6ساخت اسکنر جدید از نوع مطالعه (صفحه اول)

در قاب  ،Choose Studiesمیتوان یک یا چند مطالعه را در اسکن گنجاند .برای افزودن یک مطالعه به فهرست زیر روی
دکمه ’ ‘+کلیک کنید .هنگامی که روی این دکمه کلیک میکنید ،قادر خواهید بود مطالعهای را که قصد دارید به اسکن اضافه کرده
و تنظیمات آن را پیکربندی نمایید ،جستجو کنید (تصاویر زیر).

شکل 14-6اسکنر مطالعه – صفحه اول

شکل  -15-6پنجره Add Study
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شکل  -16-6پیکربندی مطالعه

در تصویر زیر ،مطالعه ) RSI (C,14به اسکن اضافه شده است .سایر مطالعات را میتوان با کلیک روی دکمه ’ ‘+به اسکن
اضافه کرد .در مثال زیر ،قصد بر این است که فقط با یک مطالعه عمل اسکن انجام شود.

شکل  -17-6مطالعه افزوده شده به اسکن

در آخرین صفحه از شما خواسته میشود معیارهای ارزیابی اسکن را مشخص کنید .برای افزودن شرایط به فهرست مطالعه
انتخابی ،روی دکمه ’ ‘+کلیک کنید .دو روش ارزیابی وجود دارد:
 – All .1در این روش ،همه شرایط تعریف شده در این صفحه باید برقرار باشند تا عمل تطبیق صورت گیرد و نتیجه
به خروجی اسکن هدایت شود .این روش ارزیابی ،پیشفرض است (اجرای عملگر منطقی .)And
 – One or More .2در این روش ،اگر فقط یکی از شرایط تعریف شده در این صفحه برقرار باشد ،عمل تطبیق صورت
گرفته و نتیجه به خروجی اسکن هدایت خواهد شد (اجرای عملگر منطقی .)OR
 – Lookback Bars .3تعداد میلهها ،برای برگشت به عقب و ارزیابی معیار مطالعه را مشخص میکند.عدد صفر نشانگر
جدیدترین میله است.

شکل  -18-6تعیین معیارهای مطالعه
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در پنجره ( Study Conditionتصویر زیر) میتوانید شرایطی را مبتنی بر یک متغیر مشخص کنید که آن متغیر حاصل
یکی از مطالعات تعریف شده است .یک متغیر را می توان با مقداری مشخص یا با متغیر دیگری مقایسه نمود .فیلدهای موجود در
این صفحه به شرح زیر هستند:

شکل  -19-6پنجره افزودن شرایط به اسکن از نوع مطالعه

 – Study .1مطالعاتی را که در صفحه  Choose Studiesپیکربندی کردهاید ،نشان میدهد .یکی از آنها را انتخاب
کنید.
 – Bar Index .2در بیشتر موارد مقایسه با میله فعلی انجام میشود ،اما میتوانید با انتخاب یک شاخص معین میلههای
تاریخی را نیز انتخاب نمایید.
 – Variable .3وقتی مطالعهای را انتخاب میکنید ،این فیلد پر میشود .هر مطالعهای یک یا چند خروجی دارد .این
متغیرها را میتوانید در قاب/پنجره  )View -> Display -> Course Data Window( Course Dataمشاهده کنید.
 – Operator .4برای مقایسه متغیر با مقدار تعیین شده از عملگرهای این فیلد استفاده میشود .گزینههای معتبر
عبارتنداز( < :بزرگتر از)( <= ،بزرگتر یا مساوی)( > ،کوچکتر از)( >= ،کوچکتر یا مساوی)( = ،مساوی)Crosses ،
(مقدار قطع شود -پایین یا باالی مقدار مهم نیست)( Crosses Above ،در باالتر از مقدار قطع شود)Corsses ،

( Belowدر پایین تر از مقدار قطع شود).
 – Relative Comparison .5این گزینه مشخص میکند که آیا متغییر با مقدار تغیین شده مقایسه شود یا باید با متغیر
حاصل از مطالعه دیگری مقایسه گردد.
 – Value .6اگر مقایسه نسبی صورت نپذیرد (گزینه  Relative Comparisonانتخاب نشود) این فیلد حاوی مقدار
مشخصی خواهد بود که شما برای مقایسه با خروجی مطالعه تعیین میکنید.
اگر گزینهی  Relative Comparisonرا انتخاب کنید ،پنجره فوق تغییر یافته و به شما اجازه میدهد مطالعه و متغیر را
جهت مقایسه انتخاب کنید .مطالعات موجود در این فیلد ،همان مطالعاتی هستند که در مرحله قبلی انتخاب کرده و پیکربندی
نمودهاید .گزینه  Price Barدر فیلد  ،Studyاین امکان را فراهم میکند که مقادیر میله قیمت ،مانند  Open/High/Low/Closeرا
با مقادیر مورد نظر خود مقایسه کنید .در مثال زیر ،دو  EMAsبه فهرست مطالعات اضافه شده است و خروجی حاصل از )EMA(C,20
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با خروجی ) EMA(C,50به وسیله عملگر < (بزرگتر از) مقایسه میکند تا مشخص شود که آیا مقدار نخست بزرگتر از مقدار دوم
است یا خیر.

شکل  -20-6افزودن شرایط به اسکن از نوع مطالعه – مقایسه مقدار یک مطالعه با مطالعه دیگر

تصویر زیر نتایج حاصل از اجرای این اسکن را نشان میدهد .در مثال زیر دو نتیجه یافت شده است که در آن مقدار RSI

بیشتر از  80است.

شکل -21-6نتایج حاصل از اجرای اسکن از نوع مطالعه RSI
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 7استراتژی Back Testing
استراتژی ( Back Testingآزمون رو به عقب) نوع ویژهای از آزمون دادههای تاریخی (پیشین) است .این قابلیت به شما
اجازه میدهد چگونگی عملکرد اجرای یک استراتژی در طول دورههای زمانی تاریخی و شرایط قبلی بازار را بررسی کنید .این
آزمون ،تضمینی بر معامالت شما در شرایط آیندهی بازار نیست ،ولی این امکان را فراهم میآورد که هرگونه مشکالت احتمالی یا
آسیب پذیری در برابر شرایط گذشته بازار را شناسایی کنید .این آزمون به شما این توانایی را میدهد که بدون نیاز به انجام معامالت
واقعی ،استراتژی خود را “آزمایش” کرده و آن را با توجه به مشکالت و آسیبهای احتمالی اصالح نمایید .برای مطالعه بیشتر در
این خصوص میتوانید به صفحه  Wikipediaبه نشانی زیر مراجعه کنید:
https://en.wikipedia.org/wiki/Backtesting

 MotiveWaveبا استفاده از امکانات  Strategy Optimizerگزینههای بسیار پیشرفتهای جهت آزمون رو به عقب
استراتژیها فراهم آورده است .در چیدمان پیشفرض و اولیه کنسول  MotiveWaveصفحهای با نام  Optimizeدیده میشود.
روی این برگه کلیک کنید تا صفحه بهینهساز استراتژی نمایش داده شود.

شکل  -1-7صفحه  Optimizerدر کنسول

7.1

ایجاد یک تحلیل استراتژی
در برگهی  Optimizeروی دکمه  New Analysisکلیک کنید (تصویر زیر) .این اقدام باعث راهاندازی پنجرهای خواهد

شد که شما را در فرآیند ایجاد یک تحلیل استراتژی راهنمایی خواهد کرد.
 MotiveWaveسه نوع تحلیل استراتژی را پشتیبانی میکند:
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( Back Test .1آزمون رو به عقب)  -این گزینه شما را قادر میسازد استراتژی خودتان را با تنظیمات مشخصی روی
یک مجموعه معین از ابزارمالی و اندازه مشخصی از میله (بازه زمانی) اجرا کنید .این اقدام میتواند برای تعیین
چگونگی عملکرد استراتژی شما با داده های گذشته و تنظیمات خاص مفید باشد.
( Optimize .2بهینهسازی) – سودآوری یک استراتژی بسته به نحوه پیکربندی آن متفاوت خواهد بود .این گزینه به
شما امکان میدهد طیف وسیعی از تنظیمات را برای استراتژی خود مشخص کرده و بسیاری از ترکیبات مختلف این
تنظیمات را آزمایش کنید تا مشخص شود کدام ترکیب “بهینه” است.
( Walk Forward .3آزمون رو به جلو) – بعضی اوقات دانش تنظیمات بهینه برای دامنه خاصی از دادهها کافی نیست.
فقط به این دلیل که یک استراتژی برای اندازه میله و بازه زمانی مشخصی ،عملکرد خوبی داشته است ،تضمین کننده
عملکرد خوب آن در آینده نیست .آزمون رو به جلو با جلو رفتن در زمان بعد از هر بار تکرار یک بازه زمانی ،به
کاهش این مشکل کمک می کند.

شکل  -2-7پنجره  – New Strategy Analysisصفحه اول

تصویر زیر قاب نخست پنجره  New Strategy Analysisرا نشان میدهد .از این پنجره میتوانید استراتژی خود را
انتخاب کرده و نوع تحلیلی را که میخواهید اجرا شود را مشخص کنید.
7.1.1

قاب تنظیمات استراتژی

بعد از انتخاب استراتژی و نوع تحلیل ،بر روی  Nextکلیک کنید تا به صفحه تنظیمات استراتژی هدایت شوید .اگر نوع
تحلیل را  Back Testانتخاب کنید ،فقط باید تنظیمات خاص این استراتژی را مشخص کنید (تصویر زیر) .در مثال زیر
” “MA Cross Strategyانتخاب شده است.
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شکل  -3-7تنظیمات MA Cross Strategy

اگر  Optimizeیا  Walk Forwardرا به عنوان نوع تحلیل انتخاب کنید ،صفحه بعدی پنجره تنظیمات استراتژی بیشتر
شبیه عکس زیر خواهد بود .این مرحله به شما امکان می دهد طیف وسیعی از امکانات را برای پیکربندی استراتژی مشخص کنید.
 MotiveWaveبراساس این ورودیها ترکیباتی از تنظیمات استراتژی ایجاد خواهد کرد .روی  Nextکلیک کنید.

شکل  -4-7تنظیمات استراتژی از نوع Optimize/Walk Froward

7.1.2

پنجره انتخاب ابزارمالی

صفحه بعدی این امکان را به شما میدهد که مجموعهای از ابزارهای مالی (نمادها) را برای تحلیل انتخاب کنید .مجموعه
خاصی از نمادها را میتوان با کلیک روی دکمه  Add Instrumentیا دکمه  Search Instrumentانتخاب نمود .در ضمن میتوانید
یک یا چند  Watch Listکه شامل گروهی از ابزارمالی است کنید.
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شکل  -5-7صفحه انتخاب ابزارمالی

7.1.3

قاب تنظیمات داده

اگر  Back Testیا  Optimizeرا به عنوان نوع تحلیل انتخاب کنید ،قاب تنظیمات داده مانند زیر خواهد بود .در این قاب
میتوانید اندازه میله و دامنه دادهها را برای تحلیل مشخص کنید .در حالت ایده آل ،باید برای تحلیل از داده های تیک 1تاریخی
استفاده کنید (فیلد  )Source Dataزیرا نزدیکترین تقریب را برای یک آزمون دنیای واقعی ارائه می دهد .متأسفانه همه کارگزاران
یا سرویس دهندگان دادهها ،این داده ها را (یا به اندازه کافی آنها را) ارائه نمیدهند .در این موارد می توانید تیکها را با استفاده از
دادههای منبع یا میلههای  1دقیقهای ایجاد کنید.

شکل  -6-7تنظیمات داده در استراتژی انتخابی از نوع  Back Testیا Optimize

تنظیمات داده در آزمون رو به جلو کمی متفاوت است .در این نوع تحلیل دو پارامتر دیگر با نامهای Optimize Period

و  Walk Forward Periodباید مشخص شوند .پارامتر  Optimize Periodاندازه پنجره بهینهسازی (تعداد روزهایی که باید در

1

دادههای قیمت باز شدن ،بسته شدن ،بیشترین و کمترین قیمت و  ...میباشد.
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هر تکرار حرکت رو به جلو لحاظ شود) را تعیین می کند .اگر گزینه  1Anchorفعال باشد ،تاریخ شروع ( )Start Dateبرای هر
تکرار ثابت می ماند .به این معنی که با انتخاب گزینه  Anchorچون نقطهی شروع هر تکرار در نوع ( Walk Forwardیا حرکت
رو به جلو) ثابت است ،لذا دوره بهینهسازی با پیشروی به سمت جلو افزایش می یابد (به طور مثال  120 ، 90 ، 60و  ...روز در این
مثال).

شکل  -7-7تنظیمات داده در استراتژی انتخابی از نوع Walk Forward

7.1.4

قاب تنظیمات اجرا

تنظیمات اجرا رفتار زمان اجرای تحلیل را مشخص میکند .کمیسونها میتواند در محاسبه سود/زیان لحاظ شوند و
میتوان آن را از طریق نوار منوی کنسول ( )Configure -> Commissionsپیکربندی کرد .همچنین ( Slippageلغزش )2را میتوان
برای پاسخگویی به سفارشات بازار فعال نمود .در دوره های کم حجم ممکن است سفارشات بازار با قیمت کنونی عرضه /تقاضا
پر نشوند .لذا با انتخاب این پارامتر فرض بر این دارد که سفارش با تعداد معینی از تیکها ،سوای از قیمت عرضه /تقاضا ،پر خواهند
شد.

 - 1اصطالحاً ایجاد لنگر در یک تاریخ مشخص از زمان.
 - 2لغزش -اختالف بین قیمت پیش بینی شده و قیمت واقعی کنونی .در بازار سهام  Slippageاکثرا در گپ ها اتفاق میافتد .به طورمثال قصد دارید در
قیمت معینی خرید داشته باشید ،ولی با گپ بزرگی که ایجاد میشود ،قیمت خرید شما در گپ قرار گرفته و بازار باالتر باز میشود و خرید در آن قیمت باالتر
صورت میگیرد و باعث میشود ریسک به ریوارد معامله بسیار ناچیز شده و از بین برود.
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شکل  -8-7تنظیمات اجرای آزمون

7.1.5

قاب تنظیمات بهینه ساز

اگر نوع تحلیل را  Optimizeیا  Walk Forwardانتخاب کنید ،در قاب بعدی ،به عنوان آخرین صفحه،
 Optimizer Settingsرا خواهید دید MotiveWave .فعالً دو نوع الگوریتم بهینهساز را پشتیبانی میکند:
( Exhaustive .1کامل – )1این الگوریتم همه ترکیبات تنظیمات استراتژی را برای یافتن نتیجه بهینه ارزیابی خواهد
کرد .این الگوریتم تنظیمات بهینه را برای استراتژی پیدا خواهد کرد .اگر تعداد ترکیبات به طور نسبی کم باشند،
این انتخاب گزینه خوبی خواهد بود.
( Genetic .2ژنتیک – )2از روش انتخاب طبیعی ( )Natural Selectionبرای یافتن یک ترکیب بهینه استفاده
میکند ،بدون این که بخواهد همه ترکیبات احتمالی تنظیمات استراتژی را ارزیابی کند .برای جزئیات بیشتر در
خصوص نحوه کار این الگوریتم به دایره المعارف  Wikipediaبه نشانی زیر مراجعه کنید:
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_algorithm

7.1.5.1

بهینه سازی  Exhaustiveیا Genetic

انواع بسیار زیادی از الگوریتمهای بهینهسازی وجود دارد .معروفترین و پرکاربردترین آنها الگوریتمهای بهینهسازی
کامل و ژنتیک هستند .هر دوی این بهینهسازها مزایایی دارند .فقط باید فهمید که کدام نوع بهینه سازی برای نتایج مورد نظر شما
مناسب تر است.

 - 1الگوریتم جستجوی کامل  -بررسی تمامی حالتهای ممکن برای رسیدن به جواب را جستجوی کامل میگویند .اگر حالتهای مسأله زیاد باشند ،زمان
الگوریتم هم زیاد خواهد بود.
2

 -الگوریتمهای ژنتیک  -نوع خاصی از الگوریتمهای تکاملی است که از تکنیکهای زیستشناسی فرگشتی مانند وراثت ،جهش زیستشناسی و اصول

انتخابی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیشبینی یا تطبیق الگو استفاده میکند.
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بهینه سازی کامل

بهینهسازی کامل جهت یافتن بهترین راه حل مطلق عملکرد ممکن ،1همه ترکیبات محتمل ورودی¬های استراتژی را
جستجو میکند .اجرای یک بهینهسازی کامل زمان بسیار زیادی را صرف خواهد کرد ،زیرا همه ترکیبات محتمل را بررسی میکند.
هنگامی که تعداد پارامترها یا ورودیهای الگوریتم بهینهسازی کامل زیاد هستند ،زمان مورد نیاز برای اجرای این الگوریتم به طور
چشمگیری افزایش مییابد.
جهت کاهش مقدار زمان اجرای بهینهسازی کامل ،میتوانید تعداد پارامترها یا ورودیهای الگوریتم را محدود کنید ،یا به
جای بهینهسازی کامل از الگوریتم بهینهسازی ژنتیک استفاده کنید.
 7.1.5.3بهینه سازی ژنتیک
الگوریتم بهینهسازی ژنتیک مبتنی بر مفهوم تکامل زیستی یا انتخاب طبیعی است .در ارتباط با بهینهسازی استراتژی
معامالتی ،بهینهسازی ژنتیک با انتخاب تصادفی تعدادی از ترکیبات ورودیها آزمون را شروع میکند .از میان انتخاب شدهها،
مشخص میشود که کدام یک از این ترکیبات بهترین پتانسیل 2را داشته و مابقی ترکیبات کنار گذاشته خواهند شد .سپس تا زمانی
که به (نزدیکترین - -بهترین) راهحل عملکرد 3حاصل از پارامترها یا ورودیها نرسیدهاست ،به آزمون سایر نامزدهای ترکیبی با
“بهترین پتانسیل” ادامه میدهد.

از آنجا که بهینهسازی ژنتیک همه ترکیبات احتمالی را بررسی نمیکند بنابراین نمیتواند به بهترین راه حل مطلق عملکرد
ممکن دست یابد ،ولی زمانی مصرفی این الگوریتم برای دستیابی به نزدیکترین -بهترین راهحل عملکرد به طور قابل توجهی کاهش
مییابد.
بهینهسازی ژنتیک برای اجرای یک بهینهسازی با تعداد زیادی پارامتر یا ورودی میتواند بهترین گزینه باشد .هر چه اندازه
نمونه (تعداد ترکیبات حاصل از پارامترها یا ورودیها) بزرگتر باشد ،مدت زمان بیشتری برای اتمام بهینهسازی الزم است .اما اگر
اندازه نمونه خیلی کوچک باشد ،نتایج حاصل از بهینهسازی ژنتیک ممکن است از دقت کمتری برخوردار باشد.
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شکل  -9-7تنظیمات بهینهساز

7.2

تحلیل استراتژی
وقتی تحلیل استراتژی را ایجاد کرده و اجرا میکنید ،میتوانید نتایج حاصله را در قسمت بهینهساز استراتژی مشاهده کنید

(تصویر زیر) .تحلیل حاوی یک یا چندین نمونه اجرایی در جدول خالصه در باالی پنجره است .با انتخاب هر یک از نمونهها،
نتایج جزئیتر حاصل از الگوریتم در جدول پایین پنجره ظاهر میشود.

شکل  -10-7متریک تحلیل استراتژی

تصویر زیر نمونهای از برگه  Chartتحلیل استراتژی را نشان میدهد .این برگه نمایش بصری از معامالت اجرا شده
براساس مثال فوق را نشان می دهد.
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شکل  -11-7نمودار تحلیل استراتژی

چندین گزارش بصری در برگه  Reportsقابل مشاهده است .انواع گزارشات موجود را میتوان در لیست کشویی Report

یافت.

شکل  -12-7گزارشات تحلیل استراتژی

برگه  Periodsمعامالت را براساس دوره انتخاب شده (ساعتی ،روزانه ،هفتگی و  )...گروهبندی میکند .هر سطر در این
جدول اطالعات خالصه را نشان میدهد.
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شکل  -13-7تفکیک دروههای زمانی در تحلیل استراتژی

برگه Tradesهمه معامالتی که رخ داده است را نشان میدهد .یک معامله شامل ورود به معامله و زمان خروج از آن
معامله است .این برگه به شما اجازه میدهد تا سود/زیان حاصل از هر معامله را رصد کنید.

شکل  -14-7رصد معامالت تحلی استراتژی در برگه Trades

برگه  Executionsهمه سفارشات پر شده را نمایش میدهد.
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شکل -15-7شاهده همه سفارشات پرشده حاصل از تحلیل استراتژی در برگه Executions
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 8ابزارهای مالی سفارشی
 MotiveWaveبه شما اجازه میدهد نوعی ابزارهایمالی سفارشی مبتنی بر دو یا چند ابزارمالی موجود ایجاد کنید .سه
نوع ابزارمالی سفارشی وجود دارد:
 – Spread .1تفاوت میان دو ابزارمالی را نشان میدهد.
 – Ratio .2با تقسیم قیمت یک ابزار به ابزار دیگر ،نسبت را نمایش می دهد.
 - Index .3به شما امکان می دهد قیمت -2ابزار یا بیشتر را در یک شاخص ترکیب کنید.
برای ایجاد یک ابزارمالی سفارشی از نوار منوی کنسول  File -> New -> Custom Instrumentرا انتخاب کنید:

شکل  -1-8منوی ابزارمالی سفارشی

با انتخاب منوی فوق ،پنجرهای برای ایجاد یک ابزارمالی سفارشی باز خواهد شد .نیاز است که نامی منحصر به فرد به
عنوان نماد ابزارمالی جدید وارد کنید ( این نام نمیتواند با هیچ یک از ابزارمالی موجود در فضایکاری مطابقت داشته باشد) .در
مثال زیر قصد ایجاد یک شاخص سفارشی (شاخص  )US Dollarرا داریم .فیلد  ،Minimum Tickحداقل مقدار را برای هر تغییر
در قیمت ابزارمالی مشخص می کند.
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شکل  -2-8ایجاد یک ابزارمالی سفارشی – صفحه اول

شاخص  US Dollarارزش نسبی دالر را در مقابل مجموعهای از ارزهای خارجی اندازه گیری می کند .برای اطالعات
بیشتر به تعریف شاخص دالر آمریکا در  Wikipediaبه آدرس https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Dollar_Index :مراجعه
کنید .در این حالت باید  6جفت ارز مختلف را در نظر گرفته و از گزینه  Exponentبرای انتساب وزن به هر یک استفاده نمود
(نکته EUR/USD :و  GBP/USDباید معکوس شوند):
 – EUR/USD .1وزن ( %57.6معکوس شده) (یورو دالر)
 – USD/JPY .2وزن ( %13.6ین ژاپن)
 – GBP/USD .3وزن ( 11.9معکوس شده) (پوند انگلستان)
 – USD/CAD .4وزن ( %9.1دالر کانادا)
 – USD/SEK .5وزن ( %4.2کرونا سوئد)
 – USD/CHF .6وزن  3.6درصد – (فرانک سوئیس)
این مقادیر در هم ضرب شده و سپس بر  50.14381ضرب میشوند (دلیل این عدد را در لینک فوق بخوانید).

شکل  -3-8ویرایش ابزارمالی سفارشی – صفحه دوم

نمودار زیر شمعهای شاخص سفارشی که در مثال باال ایجاد شده است را نشان میدهد .به روزرسانی قیمتهای ورودی
نیز با استفاده از فرمولی که برای ابزار تعریف شده محاسبه شده و در نمودار نمایش داده میشود.

210

فصل هشتم – ابزارهایمالی سفارشی

PiroozTrader

شکل  -4-8نمودار شاخص (ابزارمالی) سفارشی دالر آمریکا

ابزارهایمالی سفارشی را میتوان از پنجره  Manage Instrumentsویرایش و مدیریت نمود ( >Configure -

 .)Instrumentsآسانترین روش برای نمایش همه ابزارهایمالی در فضایکاری مرتبسازی جدول براساس ستون ( Typeصعودی)
است .اگر روی یکی از ردیفهای جدول که ابزارمالی سفارشی را نشان میدهد (با برچسب  )Customدوبار کلیک کنید ،پنجره
 Custom Instrument Wizardباز شده و به شما امکان ویرایش ابزارمالی را میدهد.

شکل  -5-8پنجره Manage Instruments

پایان.
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