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معرفی مفیدتریدر 5 نسخه موبایل

به کمک نس�خه موبایل مفیدتریدر5 اطالعات بازار را رصد کرده و با س�رعت و دقت باال به انجام معامالت 
بپردازید.

مفیدتریدر5، امکان دسترسی به بازار بورس، فرابورس و قراردادهای آتی سکه در بورس کاال را فراهم می کند.

ع�الوه ب�ر بازار داخلی، مفیدتری�در5 اطالعات مهم بازارهای جهان�ی از نفت و ط�ال و ارز گرفته تا فلزات و 
محصوالت کشاورزی را به طور زنده نمایش می دهد.

ب�ه کم�ک نمودارهای دقی�ق مفیدتریدر5 تغییرات قیمت نماد م�ورد نظر خود را در بازه ه�ای زمانی گوناگون به 
سادگی مشاهد کنید و با استفاده از اندیکاتورهای استاندارد، از قدرت تحلیل تکنیکال در تصمیم گیری های 

خود استفاده نمایید.

به کمک نسخه موبایل مفیدتریدر5 می توانید انواع سفارش های خریدوفروش از جمله سفارش های شرطی را 
در سریع ترین زمان ممکن وارد بازار نمائید.

به این ترتیب، برای خریدوفروش نمادهای مورد نظر خود تنها به اندازه لمس دکمه ها فاصله دارید.

به کمک س�فارش های شرطی و امکانات تنظیم حد س�ود و حد توقف زیان، می توانید ریسک معامالت را در 
شرایط مختلف بازار مدیریت کنید.

می توانید وضعیت تراز حساب خود را به سادگی مشاهده کنید و از تغییرات قیمت نمادهای خریداری شده و 
سود و زیان حاصل از هر کدام مطلع شوید.

نصب نسخه اندروید

ب�رای نص�ب رای�گان نرم اف�زار مفیدتری�در5 ب�ر روی گوش�ی ها و تبلت ه�ای اندروی�د، فای�ل نص�ب ب�ه ن�ام
metatrader5 . apk را از سایت www.emofid.com دانلود و در سیستم اندروید خود نصب و اجرا نمایید.

نصب نسخه iOS اپل

برای نصب رایگان نس�خه iOS مفیدتریدر5 به روی محصوالت موبایل اپل می توانید به فروش�گاه اینترنتی اپل 
iTunes.apple.com مراجعه نمایید.
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ورود به حساب / افتتاح حساب

در صورت داش�تن شماره حساب و کلمه عبور، برای ورود به 
حس�اب اولین گزینه یعنی Login with existing account را 

انتخاب نمایید. 

 www.emofid.com ب�رای افتتاح حس�اب واقعی ب�ه س�ایت
مراجعه نماید و یا با شماره 8700 تماس بگیرید. 

امکان افتتاح حس�اب آزمایش�ی از همین جا امکان پذیر است 
که در ادامه توضیح داده شده است.

ی مفید انتخاب سرور کارگزار

مفی�د، س�رور ب�ه س�رور ش�رکت کارگ�زاری  اتص�ال  ب�رای 

tadbirtrader-mofidtrader را پی�دا ک�رده و آن را انتخ�اب 

نمایید.

ورود به حساب معامالتی

عب�ور  کلم�ه  و   login حس�اب  ش�ماره  ک�ردن  وارد  از  بع�د 
Password ب�ه دکم�ه Sign in اش�اره نمایی�د. در صورت�ی که 

تمایل دارید مفیدتریدر5 کلمه عبور را در اس�تفاده های بعدی 
به خاطر بیاورد، گزینه Save Password را انتخاب نمایید.
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افتتاح حساب جدید

ام�ا ب�رای افتت�اح حس�اب آزمایش�ی کاف�ی اس�ت در هم�ان 
دم�و  حس�اب  افتت�اح  گزین�ه   New account صفح�ه 

Open demo account را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب سرور در فرم افتتاح حساب اطالعات خواسته 
ش�ده یعنی نام، ش�ماره تماس، و آدرس ایمی�ل را وارد نمایید. 
بقیه اطالعات را می توانید در حالت پیش فرض رها کنید. برای 
افتت�اح حس�اب ب�ه دکم�ه Register )ی�ا Creat Account در 

اندروید( اشاره نمایید.

دریافت اطالعات ورود به حساب

مفیدتریدر5 به س�رور متصل ش�ده و پس از افتتاح حس�اب، 
اطالعات آن را نمایش می دهد. در صورت تمایل می توانید با 
اشاره به دکمه Coppy to clipboard اطالعات حساب را در 

حافظه ذخیره نمایید.

اکنون با اش�اره ب�ه دکم�ه Done )ی�ا Ready در اندروید( وارد 
حساب معامالتی شوید.
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Quotes سربرگ قیمت ها

بعد از ورود به حس�اب، مفیدتریدر5 ابتدا در سربرگ قیمت ها 
Quotes نمادهای معامالتی پیش فرض را از س�رور فراخوانی 

کرده و نمایش می دهد.

در ادام�ه توضی�ح می دهیم چگونه نماد های م�ورد نظر خود را 
اضافه یا حذف نمایید.

در مقابل هر نماد قیمت های عرضه و تقاضا نمایش داده شده 
که با توجه به تغییر لحظه ای قیمت ها به روزرسانی می شوند. 

لیس�ت نماده�ای نرم اف�زار مفیدتری�در5 دو حال�ت نمای�ش 
دارد ک�ه ب�ه ص�ورت پیش ف�رض در حال�ت نمای�ش س�اده 

Simple view mode است.

حالت نمایش گسترده قیمت ها

ب�رای تغییر حال�ت نمایش، در آیف�ون از س�ربرگ Settings و 
صفح�ه General گزین�ه Advance Quotes را ب�ه ص�ورت 
روش�ن On درآوری�د و در اندروید از منو گزینه حالت نمایش 

گسترده Extended view mode را انتخاب نمایید.

در این حالت، عالوه بر قیمت های عرضه و تقاضا، اطالعات 
 ،Spread بیشینه و کمینه قیمت، تفاوت قیمت عرضه و تقاضا

و آخرین زمان به روزرسانی قیمت ها نمایش داده می شود.
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گروه بندی و جستجوی نماد

در صفح�ه جدی�د، تم�ام نماده�ای معامالت�ی در گروه های 
مربوط�ه نظیر ب�ورس، فرابورس، مش�تقات، و غیره طبقه بندی 

شده اند.

نمادهایی هم وجود دارند که قابل معامله نیس�تند ولی می توان 
از آنها برای تحلیل بازارهای مالی کمک گرفت. قیمت جهانی 
ط�ال و نقره، قیمت فلزات در بورس فل�زات لندن، نرخ برابری 

ارزها، و قیمت نفت خام از آن جمله اند.

ای�ن طبقه بندی به یافت�ن نمادها کمک می کن�د. در عین حال 
می توان برای یافتن یک نماد، از فیلد جستجو در باالی صفحه 

کمک گرفت.

مدیریت نمادها

برای افزودن به لیس�ت نمادها، با اشاره به صفحه از منو گزینه 
نمادها Symbols را انتخاب نمایید.

در صفحه جدید، نمادهایی که هم اکنون در لیست وجود دارند 
نمایش داده شده است. 

ب�رای یافت�ن نماده�ای مورد نظ�ر و اف�زودن آنها به لیس�ت به 
عالمت + در س�مت راست و باالی صفحه اشاره کنید. )و یا 

در اندروید از منو به گزینه Add symbol اشاره نمایید.(
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افزودن نمادها به سربرگ قیمت ها

بعد از یافتن نماد مورد نظر، کافی اس�ت به عالمت + در کنار 
نام نماد اشاره کنید تا بالفاصله به لیست نمادها اضافه شود. 

برای بازگشت به گروه بندی ها به دکمه Symbols اشاره نمایید. 

و در غیر این صورت، با اس�تفاده از دکمه Done )یا Back در 
اندروید( به سربرگ قیمت ها برگردید. 

ویرایش و حذف نمادها

ب�رای ویرای�ش و ح�ذف یک نماد از لیس�ت، بار دیگ�ر از منو 
گزینه نمادها Symbols را انتخاب کنید. 

در صورت تمایل به حذف نماد ابتدا به عالمت حذف اش�اره 
کنید تا دکمه حذف Delete ظاهر شود. برای تأیید حذف نماد 
کافیس�ت به دکمه قرمز رنگ حذف Delete اشاره نمایید. )در 
اندروید نمادهای مورد نظر را انتخاب و به دکمه Delete اشاره 

نمایید.(

ب�رای جاب�ه جایی و مرتب ک�ردن نمادها می توانی�د از عالمت 
سمت راست نمادها کمک بگیرید.
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نمایش نمودار قیمت

برای نمایش نمودار تغییرات قیمت یک نماد به نام نماد اش�اره 
کرده و از منو گزینه نمودار Chart را انتخاب نمایید.

به این ترتی�ب، مفیدتریدر5 نمودار تغیی�رات قیمت نماد مورد 
نظر را در سربرگ نمودار Chart نمایش می دهد.

نم�ودار ب�ه ص�ورت پیش ف�رض در حال�ت نمای�ش ش�معی 
Candle Stick قرار دارد.

دوره تن�اوب ش�مع ها از طریق گزینه های ب�االی صفحه قابل 
تغیی�ر اس�ت. ب�رای مث�ال حال�ت M15 نم�ودار را در حال�ت 
ش�مع های 15دقیق�ه ای نش�ان می دهد و ی�ا در حالت D1 هر 
ش�مع نمایش دهنده تغییرات قیم�ت در طول یک روز خواهد 

بود.

مدیریت حساب های معامالتی

برای مدیریت حساب های معامالتی از سربرگ تنظیمات شده 
وارد صفحه حس�اب ها Accounts شوید. در اینجا اطالعات 
مربوط به نام کاربر، شماره حساب، و سرور معامالتی در مورد 

حساب هایی که تاکنون استفاده شده نمایش داده می شود.

با اش�اره ب�ه عالم�ت + می توان حس�اب معامالت�ی جدیدی 
افتت�اح و ی�ا اطالع�ات حس�اب دیگ�ری را اضافه ک�رد. برای 
حذف یک نام آن را از چپ به راس�ت لمس نمایید تا عالمت 

حذف Delete ظاهر شود.

در باالی صفحه اطالعات فنی نظیر سرعت اتصال اینترنت، 
نام سرور فعلی، و نقطه اتصال Access point نشان داده شده 

است.

از دکم�ه Go offline ب�رای قطع ارتباط اس�تفاده نمایید. برای 
اتصال مجدد، حساب مورد نظر را انتخاب و Login نمایید.
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انتخاب اندیکاتور و تنظیم مشخصات

در صفح�ه Add Indicator اندیکات�ور م�ورد نظ�ر خ�ود را 
انتخاب نمایید.

در م�ورد هر اندیکاتور، ابتدا صفحه تنظیمات باز می ش�ود که 
امکان تنظیم ویژگی های اندیکاتور مربوطه را فراهم می کند. با 
تنظیم و تأیید این ویژگی ها اندیکاتور به نمودار اضافه می شود.

حذف اندیکاتور از روی نمودار
ب�رای ح�ذف اندیکاتورهایی که قباًل به نمودار اضافه ش�ده اند 
در صفحه Indicators به عالمت ویرایش Edit اش�اره کنید تا 
عالمت قرمز رنگ – حذف در کنار نام اندیکاتورها ظاهر شود.

در صورتی که چند اندیکاتور در یک پنجره نمایش داده شده، 
برای حذف تمامی آنها کافیس�ت به عالم�ت x در کنار پنجره 

اندیکاتور اشاره نمایید.

افزودن اندیکاتورهای تکنیکال

برای افزودن اندیکاتورهای تکنیکال در سربرگ Chart از منو به 
گزینه Indicators اشاره نمایید و در صفحه جدید برای افزودن 

اندیکاتور به دکمه + اشاره نمایید.
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ارسال سفارش مستقیم

برای ارسال سفارش خریدوفروش روی یک نماد، کافیست به 
نماد مورد نظر اشاره کرده و از منو به گزینه معامله Trade اشاره 

نمایید. )یا New Order در اندروید(

در فیل�د حجم Volume تع�داد مورد نظر از نم�ادی که قصد 
خرید یا فروش آن را دارید مشخص نمایید. حجم معامله با دو 
رقم اعش�ار مشخص شده که ممکن است برای برخی نمادها 

معنی نداشته باشد. 

ن�وع س�فارش ب�ه ص�ورت پی�ش ف�رض در حالت مس�تقیم یا 
Exchange Execution قرارداد. سفارش های شرطی نظیر خرید 

محدود Buy Limit به طور جداگانه توضیح داده ش�ده است.

حال با اشاره به کلید Next به صفحه بعد بروید.

در این صفحه نماد معامالتی در باالی صفحه و نوع دستور، 
که در اینجا س�فارش مستقیم اس�ت، به همراه حجم سفارش 

نمایش داده شده است.

قیمت ه�ای عرض�ه و تقاضا در س�طر بعدی ق�رار دارند. برای 
خوانایی بیشتر، دو رقم آخر قیمت درشت تر شده اند.

فیلد Fill Policy نحوه انجام سفارش را مشخص می کند. فیلد 
Price ب�ه طور پیش فرض در حالت Market یعنی قیمت بازار 

قرار دارد.

در آخری�ن مرحل�ه، برای خرید به دکمه آبی رن�گ Buy و برای 
فروش دکمه قرمز رنگ Sell در پایین صفحه اشاره نمایید.

تأیید سفارش

در ص�ورت موفقیت آمی�ز بودن و انجام س�فارش، این موضوع 
در قالب یک پیام تأیید که حاوی ش�ماره سفارش است اعالم 

می شود.
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تعیین مشخصات سفارش شرطی

در این صفحه قیمت مورد نظر خود را در فیلد Price مشخص 
 Buy Limit نمایید. طبیعی اس�ت که در دس�تور خرید محدود

قیمت باید پایین تر از قیمت عرضه در بازار باشد.

 Price برای راحتی بیشتر، مفیدتریدر5 به محض اشاره به فیلد
قیمت فعلی عرضه را در این فیلد وارد می کند.

دو فیل�د دیگ�ر نی�ز وج�ود دارد که می ت�وان حد دریافت س�ود 
Take Profit و ی�ا ح�د توقف زی�ان Stop Loss را از همین جا 

تنظیم کرد. 

آخرین فیلد مربوط به تعیین ش�رایط اعتبار سفارش است. این 
 GTC فیل�د قابل تغیی�ر بوده و به صورت پیش ف�رض در حالت

قرار دارد که به معنی اعتبار سفارش تا زمان حذف است. 

در پایان برای ارسال سفارش به دکمه Place اشاره نمایید.

ارسال سفارش شرطی

برای ارسال یک سفارش شرطی ابتدا به نام نماد معامالتی مورد 
نظر اش�اره کرده و با انتخاب گزینه Trade )یا New Order در 

اندروید( به صفحه سفارش بروید.

این بار به جای حالت مستقیم Excange Execution یکی از 
انواع سفارش شرطی را انتخاب نمایید.

ب�رای مث�ال، س�فارش خری�د مح�دود Buy Limit زمانی فعال 
می شود که قیمت عرضه به قیمت برابر یا کمتر از قیمت تعیین 

شده کاهش یابد. 

بعد از تعیین حجم خرید به دکمه Next اشاره نمایید.
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Trade سربرگ معامله

در این س�ربرگ اطالعات مالی حساب به همراه موقعیت های 
 )Orders( و یا س�فارش های ش�رطی )Positions( معامالتی

نمایش داده شده است. 

رقم Profit نش�ان دهنده س�ود یا زیان حاصل از موقعیت های 
معامالتی باز است. Balance یا تراز موجودی حساب را نشان 
می دهد. Equity تغییرات تراز را با توجه به س�ود یا زیان نش�ان 

می دهد. 

در مقاب�ل ه�ر نماد، ن�وع موقعیت ک�ه می تواند خری�د buy یا 
فروش sell باش�د، به همراه حجم خرید یا فروش نوش�ته شده 

است.

زیر ن�ام نماد دو قیمت وجود دارد. رقم س�مت چپ مربوط به 
قیم�ت انج�ام معامله)1( اس�ت و دیگری قیمت فعل�ی بازار را 

نشان می دهد. 

آخرین عدد در س�مت راس�ت نماد نش�ان دهنده س�ود یا زیان 
حاصل از انجام معامله با توجه به تغییرات قیمت دارایی مورد 

نظر است.

اطالعات بیشتر

در صورت�ی ک�ه به هر ی�ک از موقعیت معامالتی اش�اره کنید، 
اطالع�ات بیش�تری در م�ورد آن نمای�ش داده می ش�ود. ای�ن 
اطالعات ش�امل حد س�ود و حد توق�ف زیان، س�ود یا زیان، 

سوآپ و کارمزدهای مربوطه خواهد بود.

در صورت وجود س�فارش های شرطی، این سفارش ها در زیر 
عنوان سفارش�ات Orders نمایش داده می ش�وند. در صورتی 
ک�ه قیم�ت بازار ب�ه قیمت س�فارش ش�رطی نزدیک ش�ود این 

سفارش به رنگ سبز نمایش داده می شود. 
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حذف و ویرایش موقعیت ها و سفارشات

اگ�ر قص�د بس�تن موقعی�ت معامالت�ی را داری�د کافیس�ت به 
موقعیت مورد نظر اش�اره و کمی مکث نمایید. س�پس از منو 
گزینه Close position را انتخاب کنید. برای مثال، بستن یک 
موقعی�ت خری�د به معنی فروش تم�ام نماد خریداری ش�ده به 

قیمت فعلی بازار است.

ب�ه این ترتیب صفحه ای حاوی قیمت های عرضه و تقاضا باز 
می شود. برای تأیید کافیست به دکمه بستن Close اشاره نمایید.

ب�رای اص�الح ی�ک موقیع�ت معامالت�ی ، مثاًل حد برداش�ت 
س�ود ی�ا ح�د توق�ف زی�ان از من�وی مربوط�ه گزین�ه ویرای�ش 

Modify position را انتخاب نمایید. 

ب�رای کاه�ش حجم موقعیت و ی�ا افزودن ب�ه آن گزینه معامله 
Trade )یا New Order در اندروید( را انتخاب نمایید. به این 

ترتیب صفحه سفارش در نماد مربوطه باز می شود.

Orders سابقه معامالت؛ حالت

سربرگ سابقه معامالت یا History دو حالت نمایش دارد. یکی 
.Deals ودیگری مربوط به معامالت Orders مربوط به سفارشات

در حالت سفارشات Orders، سمت چپ هر سطر، نام نماد، 
نوع دس�تور، حجم اجرا ش�ده در برابر حجم س�فارش نمایش 

داده شده است.

توضیح سمت راست هر سطر انجام شدن معامله منتهی شده 
filled یا لغو شدن canceled آن را نشان می دهد.

 با اش�اره به هر س�طر اطالعات بیشتری ش�امل زمان، شماره، 
حد سود T/P یا حد توقف زیان S/L نمایش داده می شود.

در پایی�ن صفح�ه نی�ز تع�داد کل سفارش�ات به هم�راه تعداد 
سفارشاتی که به معامله منتهی شده filled و تعداد سفارشات 

cancel شده نشان داده شده است.
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ی تعیین دوره گزارش گیر

آخرین مطلب در مورد سربرگ تاریخچه به تعیین دوره گزارش 
گیری مربوط است.

برای این کار، کافیس�ت به آیکون ساعت که در قسمت باالی 
صفحه سمت راست قرار دارد اشاره کنید )یا در قسمت پایین 

اندروید( و در منو گزینه دلخواه را انتخاب نمایید. 

برای مثال می توانید تنها س�وابق مربوط به ماه گذشته یا سه ماه 
گذشته را نمایش دهید. و یا برای تعیین دقیق دوره گزارش گیری 

گزینه Custom را انتخاب کنید.

حتی می توانید از طریق فیلد Symbol نمایش سوابق معامالت 
را به یک نماد خاص محدود کنید. 

Deals سابقه معامالت؛ حالت

در حال�ت معامالت Deals، تنها معامالت انجام ش�ده یعنی 
خریدوفروش های موفق نمایش داده می ش�ود. در این حالت، 
عالوه بر نمایش نام نماد و نوع س�فارش، عبارت in یا out نیز 
در مقابل هر نماد نوشته شده است که نشان می دهد آیا معامله 
م�ورد نظ�ر در جهت افزایش حجم موقعیت ب�وده یا در جهت 

کاهش آن.

با اش�اره به ه�ر معامله، اطالعات بیش�تر در م�ورد آن معامله 
 ،Deal نمایش داده می شود. این طالعات شامل شماره معامله
شماره سفارشی که منجر به معامله شده است Order و سواپ 

و کارمزدهای مربوطه خواهد بود.

در پایی�ن صفحه میزان س�پرده Deposit به همراه س�ود و زیان 
 balance سواپ و کارمزدها، و در نهایت تراز حساب ،Profit

نشان داده شده اس�ت. 
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پاورقـی صفحـه 12:

1. توضی�ح در م�ورد قیمت انجام معامله: در ش�رایطی که خرید یک نماد در چند مرحله انجام ش�ود، قیمت معامله 
معادل میانگین وزنی قیمت ها خواهد بود. برای مثال، اگر 100 واحد از یک نماد را در قیمت 2000 و 50 واحد دیگر 
را در قیمت 2300 خریداری کنید، این معامالت به صورت یک موقعیت خرید به اندازه 150 نماد و در قیمت 2100 

نمایش داده می شود. )50×2300 + 100×2000 تقسسیم بر 150(

ب�ه ع�الوه، در صورت�ی که تعدادی از یک نماد را که قباًل خریداری ش�ده به فروش برس�انید، این موضوع به صورت 
کاهش حجم موقعیت خرید به اندازه سهام فروخته شده نمایش داده می شود و قیمت انجام معامله بدون تغییر خواهد 

ماند.

Settings سر برگ تنظیمات

از طری�ق س�ربرگ تنظیم�ات Settings می توان حس�اب های 
معامالت�ی را مدیری�ت کرد و یا نح�وه کار برخی از بخش های 

مفیدتریدر5 را تغییر داد.

در م�ورد س�ه گزین�ه اول یعنی مدیری�ت حس�اب ها ، ویرایش 
لیست نمادها قباًل توضیح داده شده است.

صفحه دفتر وقایع یا Journal گزارش�ی از تمامی رویدادها از 
جمل�ه اتصال یا قطع اینترنت و یا موفقیت در اجرای س�فارش 
را ارائ�ه می کن�د. از این اطالع�ات می توان ب�رای یافتن علت 

خطاهای احتمالی کمک گرفت.

از طریق آخرین گزینه، یعنی Make a review می توانید نظر خود 
 MetaQuotes را درب�اره نحوه عملکرد مفیدتریدر5 به ش�رکت
انتقال دهید. شرکت MetaQuotes از طریق همین بازخوردها 
کیفیت نسخه های بعدی خود را به طور مستمر ارتقا می بخشد. 
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ی، بان�، و میلیون ها معامله گر در سراسر ج�ان به بیش از ��ار�د کارگزار
این سامانه اعتماد کرده اند.


