Instrukcja obsługi

WSTĘP

Rozdział 1

Autochartist oferuje inwestorom zautomatyzowane narzędzia do skanowania rynku,
które wykrywają możliwości handlowe w oparciu o poziom wsparcia i oporu.
Produkty Autochartist obejmują:
Formacje na wykresach, takie jak trójkąty, kliny, głowa i ramiona oraz kanały;
Zniesienia Fibonacciego, Przedłużenia, ABCD, formacje Gartley i Butterfly;
Kluczowe Poziomy - analiza techniczna poziomów wsparcia i oporu;
Analiza Zmienności zapewnia ogólną ocenę ryzyka i zmienności;
Nasze ulubione - Autochartist dostarcza listę aktywnych możliwości handlowych, które miały wysokie prawdopodobieństwo
sukcesu w ciągu ostatnich 6 miesięcy. (Zastrzeżenie: prawdopodobieństwo wyników osiągniętych w przeszłości może nie
wskazywać na przyszłe wyniki).
Statystyki dotyczące wyników dają wgląd w to, które wzorce osiągnęły poziomy prognozowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Subskrypcja email zapewnia prognozy z punktu widzenia analizy technicznej w ciągu najbliższych 24 - 48 godzin.
Analiza wpływu zdarzeń dostarcza informacji na temat tego, w jaki sposób ceny głównych par walutowych zmieniały się w
reakcji na kluczowe komunikaty finansowe.

Produkty analizy technicznej Autochartist: Wzorce na wykresach; zniesienia Fibonacciego i kluczowe poziomy są automatycznie
identyfikowane przez mechanizmy rozpoznawania wzorców, które stale monitorują instrumenty finansowe.
Pojawiające się wzorce dają możliwość wczesnego ostrzegania o tym, gdzie rozwijają się możliwości handlowe, czyli gdzie cena zbliża
się do wsparcia lub oporu. Jest to przydatne dla swing traderów szukających zakresów, w ramach których mogą handlować.
Narzędzie Analizy Zmienności dostarcza informacji statystycznych na temat zmienności cen instrumentów będących
przedmiotem obrotu. Analiza zmienności zapewnia ocenę ryzyka przy ustalaniu poziomów zysku i stop-loss.

Korzyści:
•

Autochartist obejmuje większość rynków finansowych, takich jak Forex, indeksy, towary, akcje, kontrakty CFD i kontrakty
terminowe futures.

•

Autochartist pozwala użytkownikowi na oszczędzanie czasu poprzez ciągłe skanowanie rynków w poszukiwaniu
możliwości handlowych.

•

Każdy wzorzec cenowy na wykresie; zniesienie Fibonacciego i poziom kluczowy jest dostarczany z zestawem wizualnych
wskaźników jakości, które dają początkującym inwestorom możliwość interpretacji wzorców, a jednocześnie pozwalają
bardziej doświadczonym inwestorom wykonywać zaawansowane funkcje wyszukiwania.

•

Autochartist oferuje szeroki wachlarz materiałów edukacyjnych, takich jak podręcznik online, przewodnik szybkiego startu,
filmy wideo, eBooki i bezpłatne webinaria.
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Po pierwszym zalogowaniu się do aplikacji internetowej Autochartist interfejs
wyświetli informacje, które zostały domyślnie załadowane.
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- Zawiera wyniki wyszukiwania wykresów i zniesień Fibonacciego oraz poziomów kluczowych

kliknij na wyświetlacz, aby powiększyć wynik wzorca.

ze wskaźnikami jakości i analizą zmienności

Wzorce na wykresach: Zniesienia
Fibonacciego: [Pojawiające się / Kompletne]
Kluczowe poziomy: [Przełamania /
Podejścia]

L

Panel aktywnych możliwości handlowych

M

Wygasłe możliwości handlowe
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Nasze ulubione
"Nasze ulubione" to lista obecnie aktywnych możliwości handlowych o najwyższym prawdopodobieństwie powodzenia
w oparciu o ostatnie 6 miesięcy (Zastrzeżenie: Wyniki osiągnięte w przeszłości mogą nie wskazywać na przyszłe
wyniki). Wszystkie możliwości Autochartist są oceniane na podstawie wyników osiągniętych w przeszłości w odniesieniu
do typu wzorca, instrumentu i pory dnia, w której możliwość została zidentyfikowana.
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Możliwości handlowe
Wyszukaj wzorce wykresów; zniesienia Fibonacciego, jak również kluczowe poziomy możliwości handlowych z zakładki
Szanse handlowe. Filtr wyników udoskonala preferencje użytkownika poprzez włączenie lub wyłączenie niektórych lub
wszystkich dostępnych możliwości handlowych.

C

Analiza wpływu zdarzenia
Narzędzie to zapewnia zwięzłe wizualne przedstawienie wpływu poprzednich wydarzeń gospodarczych na daną
parę walutową. Wybierz kraj i wydarzenie informacyjne z menu po lewej stronie, a jego wpływ na wybraną walutę
zostanie wyświetlony po prawej stronie.
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Statystyki dotyczące wyników
Ta zakładka zawiera szczegółowe statystyki dotyczące ogólnej dokładności Autochartist za poprzedni okres 6miesięczny, jak również szczegółowe statystyki dotyczące działania Autochartist na poszczególnych symbolach,
granulacje czasowe, wzorce i kierunki. Zastrzeżenie: Statystyki te nie są miarą zyskowności, ale po prostu liczą
liczbę zidentyfikowanych możliwości, które osiągną poziom prognozy w określonym czasie.

E

Zakładka Wiadomości i Alerty (Raporty rynkowe)
W ramach subskrypcji email można uzyskać raporty zawierające prognozy, oparte na analizie technicznej, dotyczące
zbliżających się dni. Zapisz się na otrzymywanie wiadomości e-mail do trzech razy dziennie w przypadku rynków takich
jak Forex i towary lub raz dziennie w przypadku giełd, takich jak Tokyo Stock Exchange, London Stock Exchange i New
York Stock Exchange.
Aby dokonać subskrypcji, należy zalogować się na platformę Autochartist, kliknąć na 'Wiadomości i powiadomienia',
wybrać preferowany rynek, wybrać preferowany język i preferowany czas. Następnie, aby otrzymać wiadomość e-mail,
należy wprowadzić adres e-mail i kliknąć na "Wyślij". Uwaga: aby zapewnić sobie otrzymywanie codziennych
powiadomień e-mail Autochartist należy dodać alerts@autochartist.com do książki adresowej lub listy kontaktów.

F

Społeczność handlowa
Ta sekcja zapewnia dostęp do dokumentacji edukacyjnej i pomocy technicznej dla produktów, jak również do
pobrania i zainstalowania instrukcji dotyczących wtyczek Autochartist MT4; MT5 i JForex. Dodatkowo, można
śledzić handel śróddzienny na żywo za pomocą Autochartist. Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia e-mail o
nowych transakcjach.
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Panel wyszukiwania
Podczas pierwszego logowania, okno wyszukiwania zawiera domyślną listę wypełnionych wyszukiwań. Każde
wyszukiwanie zawiera zestaw zdefiniowanych przez osobę kryteriów określających, które symbole mają być
zawarte w wyszukiwaniu. Symbole mogą być dołączone poprzez:
1. Wybieranie spośród predefiniowanych grup, takich jak giełdy lub typy instrumentów; lub
2. Wybieranie poszczególnych symbole.

Opcja Zaawansowane wyszukiwanie daje możliwość wyboru określonych kryteriów podczas konfigurowania
wyszukiwania w celu filtrowania i dalszego udoskonalania wyników wyszukiwania.
Po zidentyfikowaniu nowej możliwości handlowej obok nazwy wyszukiwania pojawia się ta ikona

. Kliknięcie na

ikonę powoduje przekierowanie do odpowiednich wyników wyszukiwania.
Informacje wyświetlane w sekcjach Aktywne możliwości handlowe i wygasłe możliwości handlowe (L i M) pochodzą z
podświetlonego wyszukiwania (nazwa wyszukiwania zostanie zaznaczona na zielono).
Istniejące wyszukiwanie można edytować klikając na ikonę ołówka (

), lub usunąć klikając na ikonę "zamknij" (

(Szczegółowe informacje na temat tworzenia i edycji wyszukiwania znajdują się w rozdziale 3 "Tworzenie i edycja
wyszukiwania").

).
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Wyświetlanie wzorców
Wykres cen w tym panelu przedstawia wynik, który został wybrany w Panelu Aktywnych Możliwości Handlowych.

Poniższe informacje są widoczne w obszarze wyświetlania wzorców (H):
- Data i godzina, w której wzorzec został zidentyfikowany, są zaznaczone na wykresie kolorem szarym.
•

Kompletne wzorce są wyświetlane z poziomą linią reprezentującą poziom prognozy. Kolor linii jest reprezentatywny
dla kierunku prognozy wzoru (zielony=w górę i czerwony=w dół) i jest wyświetlany za pomocą strzałki kierunkowej
od punktu przełamania do linii prognozy.

•

Kolumny po prawej stronie wykresu cen zawierają dodatkowe informacje na temat formacji, takie jak kierunek, typ
formacji, zidentyfikowany czas, jakość (różne wskaźniki) i cena prognozy (kompletne wzorce). Więcej informacji na
ten temat można znaleźć w dokumencie Panel Aktywnych Możliwości Handlowych.
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Panel zmian ceny; wskaźniki jakości i analiza zmienności
Narzędzie do analizy zmienności zapewnia wgląd w ruch cen instrumentów. Narzędzie to może być
wykorzystywane do oceny ryzyka handlowego związanego z różnymi instrumentami w odniesieniu do pory dnia, w
którym są one przedmiotem obrotu.
Aby uzyskać dostęp do funkcji analizy zmienności, kliknij przycisk "Analiza zmienności".

Pojawi się nowy ekran z 3 zakładkami:

Prognoza przedziału cenowego
Sekcja Prognoza Przedziału Cenowego służy do
uzyskania obrazu prawdopodobnych przedziałów,
w których cena może się zmieniać w różnych
okresach/interwałach. Pozwala to na ocenę ryzyka
wystąpienia poziomów take profit i stop loss w
oparciu o dane z ostatnich sześciu miesięcy,
dotyczące zmian cen dla danego instrumentu dla
bieżącego dnia tygodnia o aktualnej porze dnia.
Dla zaawansowanych użytkowników przedziały te są
obliczane jako jedno odchylenie standardowe wokół
średniej zmiany cen.
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Panel ruchu cen; wskaźniki jakości i analiza zmienności
Ruch na godzinę
Widok Ruch na godzinę daje przegląd tego, jakie
godziny w ciągu dnia charakteryzują się większą
zmiennością

ruchu

cen

dla

wybranego

instrumentu.
Można zatem ocenić ryzyko związane z obrotem
określonymi instrumentami w różnych porach dnia.

Ruch na dzień
Bardzo podobny do widoku Ruch na godzinę,
Widok Ruch na dzień, wskazuje dni tygodnia, w
których

można

się

spodziewać

większej

zmienności. Widok ten ma na celu dostarczenie
informacji na temat tego, kiedy niektóre aspekty
strukturalne

niektórych

rynków

sprawiają,

że

handel w niektóre dni staje się bardziej ryzykowny.
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Przełącznik dźwięku
Po zidentyfikowaniu nowych wyników odtwarzany jest dźwięk. Dźwięk alarmu można włączyć lub wyłączyć.

Komponent, którego Autochartist używa do odtwarzania powiadomień dźwiękowych, automatycznie wybiera dźwięk
HTML 5, dźwięk z przeglądarki natywnej i Flash (jeśli jest zainstalowany) do odtwarzania dźwięku. Najczęściej
używany jest Flash. Aby zaktualizować Flash, kliknij na link: http://get.adobe.com/flashplayer/
Dźwięk komputera oraz dźwięk aplikacji musi być włączony, aby otrzymywać powiadomienia dźwiękowe.

K

Filtr wyników

Jeśli filtr wyników nie znajduje się w widoku pomiędzy Wyświetlaniem Wzorców a Panelem Możliwości
Handlowych, kliknij na link.
Wybierz preferowane rodzaje możliwości handlowych, korzystając z filtra wyników. Zaznacz i/lub odznacz pola
wyboru obok każdego rodzaju możliwości handlowych, aby zobaczyć wyniki w panelu możliwości handlowych.
Wyniki pojawią się lub znikną z panelu możliwości handlowych w czasie rzeczywistym, wraz z zaznaczeniem lub

odznaczeniem pól wyboru.
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AKTYWNE możliwości handlowe
Sekcja Aktywnych Możliwości Handlowych jest stale wypełniana najnowszymi wynikami wyszukiwania zaznaczonymi
w polu wyszukiwania (G), które mieszczą się w kategoriach wybranych w Filtrze wyników (K).
Aktywne możliwości handlowe to wzorce, z których nadal można skorzystać w handlu. Oznacza to, że cena nie
odbiega od oczekiwanego kierunku i celu, a formacja nie została jeszcze ukończona lub nie osiągnęła celu. Jeśli
dochodzi do zmiany jednego z tych założeń, wynik jest przenoszony do zakładki "Wygaśnięte możliwości
handlowe" (patrz poniżej).

Domyślnie pierwszy wynik jest zaznaczony i podświetlony na zielono.
Dla jasności i łatwości użycia, wyniki są podświetlane na żółto, gdy kursor myszy znajduje się nad nimi. Po
kliknięciu wzorzec wybranego wyniku zostanie wyświetlony w obszarze wyświetlania wzorca, a wynik zostanie
podświetlony na zielono.
Informacje zawarte w polu Wyniki dla aktywnych możliwości handlowych obejmują:
•

Rynek,

•

Symbol,

•

Kierunek wzorca,

•

Przedział czasowy wykresu słupkowego,

•

Nazwę wzorca,

•

Moment, w którym wzorzec został zidentyfikowany,

•

Ogólną jakość wizualną przypisaną do wzorca (średnia arytmetyczna różnych wskaźników jakości wizualnej),

•

Typ wzorca, wskazujący, czy jest to wzorzec powstający, czy też zakończony, czy też jest to przełamanie lub
podejście (patrz rozdział 4: "Powstające i kompletne wyniki", aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie różnicy
pomiędzy wzorcami zakończonymi a powstającymi).

•

Długość wzorca w słupkach/świecach,

•

Wiek w świecach od momentu zidentyfikowania wzorca.

Lista ta jest posortowana według wieku, który jest liczbą świec/słupków, które powstały po zidentyfikowaniu wzorca. Ta
metoda sortowania oznacza, że wzorce długoterminowe, takie jak wzorce 1-dniowe i 4-godzinne, będą przesuwać się w
dół listy w znacznie wolniejszym tempie niż wzorce krótkoterminowe (15 min, 30 min). Również najnowsze wzorce będą
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WYGAŚNIĘTE możliwości handlowe
Aby zobaczyć ten panel kliknij na zakładkę 'Wygaśnięte możliwości handlowe', która zostanie podświetlona w
ciemnoszarym kolorze. W tym okienku wyświetlane są wszystkie wygasłe wyniki wyszukiwania zaznaczone w
panelu wyszukiwania.

Wynik wygasa w momencie wystąpienia zdarzenia, które sprawia, że oczekiwany wynik jest mało prawdopodobny lub
niemożliwy, lub gdy prognoza została spełniona, a cel osiągnięty. Niektóre przykłady możliwości, które wygasły to
sytuacja, gdy cena zaczyna konsekwentnie oddalać się od docelowego poziomu zakończonej formacji lub gdy
wyłaniająca się formacja kończy się (w tym przypadku wyłaniająca się formacja wygasa, ale pojawi się nowa możliwość).
Zobacz przykłady poniżej.

Informacje w tej sekcji są wyświetlane dokładnie w taki sam sposób, jak informacje w zakładce Aktywne Szanse
Handlowe. Więcej informacji na temat wyświetlania wyników można znaleźć w poprzedniej sekcji.
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Wyszukiwanie to grupa symboli, albo wcześniej zdefiniowanych, albo wybranych, dla których
poszukuje się możliwości handlowych. Każde wyszukiwanie łączy filtr z wyborem symbolu i
wyświetla wyniki w oparciu o zestaw zaawansowanych kryteriów. Zostały one omówione w
części "Zaawansowane filtry wyszukiwania" poniżej.

Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, kliknij przycisk "Nowe wyszukiwanie" u góry okna wyszukiwania (w lewym górnym rogu
ekranu). Pierwszym krokiem w tworzeniu wyszukiwania jest określenie symboli, do których ma być zastosowane skanowanie.
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Wyszukiwanie podstawowe (wybór symboli/instrumentów)
Funkcjonalność wyszukiwania podstawowego znana jest również jako "Grupowanie". Wyszukiwanie podstawowe pozwala na wybór
pomiędzy predefiniowaną grupą (zwykle symbole na danym rynku lub symbole dla określonej ziarnistości czasu) a indywidualnymi
symbolami w celu stworzenia unikalnego portfela.
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Po wybraniu nowej grupy nazwa wyszukiwania jest automatycznie ustawiana na domyślną nazwę grupy. Nazwa wyszukiwania może
być w każdej chwili edytowana lub rozszerzana.

W celu wyszukania konkretnych symboli należy wybrać opcję "Symbol", dodać preferowane symbole, wpisując nazwę pary walutowej
lub inne symbole, a następnie pojawi się automatycznie wypełniona lista i będzie ona aktualizowana wraz z wpisywaniem
odpowiednich nazw.
Następnie wybierz odpowiednią granulację czasową dla każdego symbolu i kliknij przycisk "Dodaj", aby dodać symbol do swojej
listy niestandardowej.

Uwaga: Nazwa wyszukiwania zmieni się automatycznie na najnowszy dodawany symbol.
Nazwa wyszukiwania
W dolnej części okna wyszukiwania znajduje się pole tekstowe, w którym można wpisać nazwę wyszukiwania. Automatycznie zmienia
się na ostatnią wybraną grupę lub ostatni symbol dodany do listy niestandardowej. Nazwa wyszukiwania zostanie wyświetlona w
panelu wyszukiwania.

Ostatnim krokiem w procesie tworzenia wyszukiwania podstawowego jest kliknięcie przycisku "Utwórz wyszukiwanie" w dolnej części
wyskakującego okna.
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Zaawansowane filtry wyszukiwania
Aby utworzyć filtr "Wyszukiwania zaawansowanego" w nowym lub istniejącym wyszukiwaniu, wybierz link "Wyszukiwanie
zaawansowane" na dole podstawowych opcji wyszukiwania.

Ekran Zaawansowanego Wyszukiwania zostanie rozszerzony o listę dodatkowych kryteriów do doprecyzowania wyszukiwania.
Zwróć uwagę na trzy oddzielne zakładki: Wzorce na wykresach, Zniesienia Fibonacciego i Poziomy kluczowe. Każda zakładka
wyświetla określone kryteria, które dopracują wyszukiwanie dla wybranej kategorii wzorca lub poziomu kluczowego.
Wybrana zakładka jest wyświetlana w jaśniejszym kolorze szarym, a wszystkie kryteria filtrowania istotne dla danego typu analizy
mogą zostać zmienione poniżej.

UWAGA: Uważaj, aby zbyt silnie nie zawęzić kryteriów zaawansowanego filtrowania. Może się zdarzyć, że dwa lub trzy kryteria mogą
być zbyt restrykcyjne i spowodować, że wyszukiwanie zakończy się pustym zestawem wyników i komunikatem "Brak znalezionych
wzorców" w panelu wyników.
Każdy zestaw kryteriów wyszukiwania zostanie omówiony w osobnych sekcjach poniżej.
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Zaawansowane filtry: Wzorce na wykresach

Przedział cenowy

Funkcja ta jest przydatna w przypadku skanowania akcji i CFD. Można zdefiniować minimalny lub maksymalny przedział cenowy
w polach tekstowych, na przykład w celu ograniczenia wyświetlenia bardzo tanich lub bardzo drogich akcji.

Kierunek

Wyniki wyszukiwania mogą być filtrowane zgodnie z kierunkiem możliwego wyniku ruchu cen po zidentyfikowaniu formacji.
Wybierz kierunek rynku, który chcesz wybrać, klikając odpowiedni przycisk.
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Zmiana trendu

Prognozowany ruch cen po znalezieniu formacji na wykresie będzie albo w tym samym kierunku co Trend początkowy, albo w
przeciwnym kierunku. Jeśli ruch cen prognozowanych po formacji podąża w tym samym kierunku co Trend początkowy, jest on
znany jako wzorzec kontynuacji. Jeśli zmierza w kierunku przeciwnym do Trendu początkowego, nazywa się to odwróceniem
trendu.

Minimalna długość wzorca

Długość wzorca jest określana przez liczbę świec (słupków) wykresu cenowego, które są zawarte we wzorcu. Na przykład,
długość wzorca 30 na wykresie z 60-minutowymi paskami oznaczałaby, że wzorzec został utworzony w ciągu 30 godzin.
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Wskaźniki jakości wzorca wykresu
Autochartist automatycznie ocenia 5 obiektywnych wskaźników do pomiaru jakości wizualnej wzorów wykresów: Przejrzystość; Trend
początkowy; Objętość; Jednorodność i Siła przełamania. (Zastrzeżenie: Jakość wizualna nie jest oceną skuteczności wzorca na
wykresie, ani możliwych zysków lub strat, które można osiągnąć z określonych możliwości handlowych).
Wskaźniki jakości odzwierciedlają wizualną atrakcyjność wzoru. Wysokiej jakości wzorzec będzie wyglądał na bardziej
atrakcyjny, proporcjonalny i symetryczny. Ogólna miara jakości jest średnią arytmetyczną wszystkich innych wskaźników.
Jakość jest wyrażona jako liczba od 0 do 10, gdzie 10 jest najlepszą jakością, a 0 jest najgorszą. Użyj suwaków, aby ustawić
wymagane poziomy jakości wzorca do wyszukiwania (patrz obrazek poniżej).

Należy pamiętać, że ustawienia w tej sekcji określają minimalne wymagania jakościowe. Niższy próg umożliwiłby przejście
większej liczby wzorców przez kryteria wyszukiwania. Jeśli wymagania są zbyt wysokie, wyszukiwanie może dać bardzo
niewiele wyników lub nie przynieść żadnych. Jeśli wszystkie filtry wskaźnika jakości są ustawione na zero, wyniki nie będą
odfiltrowane pod względem jakości i pojawią się wszystkie dostępne wyniki.
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Przegląd wskaźników jakości wzorca:
Przejrzystość: Wskazuje poziom "hałasu" na wykresie cenowym. Jeśli jest wiele skoków w ruchach cenowych, przejrzystość będzie
niska.
Trend początkowy: Siła trendu poprzedzającego wzorzec. Długi, spójny Trend Początkowy przyniesie wyższą ocenę temu
wskaźnikowi.
Wolumen: Ważny wskaźnik, który mierzy wzrost wolumenu w okresie przełamania cen poprzez wsparcie/opór. Wolumen ma
zastosowanie wyłącznie do instrumentów giełdowych (akcje, ETF).
Jednorodność: Jeśli punkty dotykające linii wsparcia i oporu będą rozmieszczone bardziej równomiernie w czasie, wzorzec
będzie miał lepszą ocenę wskaźnika jednorodności.
Siła przełamania: Wielkość świecy, z którą cena przebija się przez poziom wsparcia lub oporu.
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Rodzaje wzorców
Autochartist identyfikuje 16 różnych wzorców na wykresach. Każdy z nich może zostać odfiltrowany w sekcji Filtr zaawansowany
wyszukiwania. Aby opisać każdy z tych wzorców, kliknij w ikonę

obok wzorca.
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Zaawansowane filtry: Zniesienia Fibonacciego
Przedział cenowy

Funkcja ta jest przydatna w przypadku skanowania akcji i CFD. Inwestorzy mogą zdefiniować minimalny lub maksymalny
przedział cenowy, na przykład w celu ograniczenia wyświetlenia bardzo tanich lub bardzo drogich akcji.

Kierunek

Wyniki wyszukiwania mogą być filtrowane zgodnie z kierunkiem ruchu cen prognozowanych po zidentyfikowaniu formacji.
Każdy wzorzec może być albo byczy (wzrostowy) lub niedźwiedzi (spadkowy). Jeśli jesteś zainteresowany/a tylko konkretnym
kierunkiem, możesz wybrać go, klikając w odpowiedni przycisk.
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Minimalna długość wzorca

Długość wzorca jest określana przez liczbę świec (słupków) wykresu cenowego, które są zawarte we wzorcu. Na przykład,
długość wzorca 30 na wykresie z 60-minutowymi paskami oznaczałaby, że wzór został utworzony w ciągu 30 godzin.
Wskaźniki jakości zniesień Fibonacciego:
Trzy wskaźniki mierzą jakość zniesień Fibonacciego. Każdy wskaźnik jest omówiony poniżej. Wskaźniki jakości odzwierciedlają
wizualną atrakcyjność wzoru. Wysokiej jakości wzór będzie wyglądał na bardziej atrakcyjny, proporcjonalny i symetryczny.
Ogólna miara jakości jest średnią arytmetyczną wszystkich innych wskaźników.
Jakość jest wyrażona jako liczba od 0 do 10, gdzie 10 jest najlepszą jakością, a 0 jest najgorszą. Użyj suwaków, aby ustawić
wymagane poziomy jakości wzorca do wyszukiwania (patrz obrazek poniżej).
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Przejrzystość
Wskazuje poziom "hałasu" na wykresie cenowym. Jeśli istnieje wiele gwałtownych ruchów cen, przejrzystość będzie niska.
Symetria czasowa
Stopień, w jakim różnice czasowe pomiędzy punktami zwrotu podążają za tymi samymi wskaźnikami Fibonacciego, które można
znaleźć w poziomach cen.
Symetria cen
Symetria cen to stopień, w jakim zidentyfikowane wskaźniki odpowiadają teoretycznym zniesieniom Fibonacciego, w ramach
pewnego marginesu błędu. Zatem im mniejszy margines błędu, tym większa symetria cen.
Typy zniesień Fibonacciego
Autochartist identyfikuje sześć różnych zniesień Fibonacciego. Każdy z nich może zostać odfiltrowany w sekcji Filtr zaawansowany
wyszukiwania. Aby opisać każdy z tych wzorów, kliknij w ikonę informacji obok wzorca.
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Zaawansowane filtry: Poziomy kluczowe
Wzorce wykresów, zniesienia Fibonacciego i poziomy kluczowe są uzupełnione o własny zestaw unikalnych kryteriów wyszukiwania.
Każda sekcja jest opisana poniżej.

Przedział cenowy

Funkcjonalność ta jest głównie przydatna przy skanowaniu akcji i CFD. Inwestorzy mogą zdefiniować minimalny lub maksymalny
przedział cenowy w przewidzianych polach tekstowych, na przykład w celu ograniczenia wyświetlenia bardzo drogich lub bardzo
tanich akcji.

Minimalna długość wzorca

Długość wzorca jest określana przez liczbę świec (słupków) wykresu cenowego, które są zawarte we wzorcu. Na przykład,
długość wzorca 30 na wykresie z 60-minutowymi paskami oznaczałaby, że wzór został utworzony w ciągu 30 godzin.
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Wskaźniki jakości
Poziomy kluczowe mają jedną ocenę możliwego znaczenia zidentyfikowanego poziomu - jest to liczba punktów, w których wykres
cenowy dotyka poziomu wsparcia lub oporu i tym samym go potwierdza.

Domyślnie, każdy poziom kluczowy będzie miał co najmniej 3 punkty styku, ale ten zestaw przycisków pozwala inwestorom wybrać
większą minimalną liczbę punktów styku do przefiltrowania. Należy pamiętać, że im wyższa liczba, tym mniej wyświetlanych wyników.

Typy poziomów kluczowych
Istnieją tylko dwa rodzaje poziomów kluczowych - wsparcie i opór. Wsparcie to poziom niski, który ma punkt styku od góry, a opór to
poziom wysoki, który ma punkt styku od dołu.
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To krótki przegląd powstających wzorców, tłumaczący, co oznaczają i w jaki sposób stają się
wzorcami zakończonymi.

Powstające wzorce na wykresie:

Powstające wzorce na wykresie

zapewniają wczesne powiadamianie o potencjalnych możliwościach handlowych.

Reprezentują one w pełni ukształtowane wzorce, które wymagają jedynie ceny, aby przebić się przez wsparcie lub opór w celu
zakończenia formowania.
Gdy tylko cena przekroczy przewidywany poziom wsparcia lub oporu, powstający wzorzec wygasa, a ukończony wzorzec
przedstawiany jest jako okazja handlowa.
Wiele powstających wzorców nie jest jednak ukończonych, co zazwyczaj oznacza, że cena nie podąża w kierunku wsparcia lub
oporu, gdzie oczekiwano przełamania. W takich sytuacjach wzorzec jest rozumiany jako niezakończony. Jeżeli pomiędzy
poziomami wsparcia i oporu utworzy się nowy punkt zwrotu przed przełamaniem, powstający wzorzec wygasa.
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Powstające zniesienia Fibonacciego:

Powstające zniesienia Fibonacciego są nieco bardziej skomplikowane, ponieważ istnieje więcej niż jeden hipotetyczny
warunek, który musi wystąpić, aby wzorzec mógł zostać uznany za ukończony.
Wyłaniające się zniesienie Fibonacciego ma teoretyczny punkt zwrotu ustawiony na określonym poziomie cenowym,
oznaczony różową kropką na wykresie. Aby wzorzec mógł zostać ukończony, cena nie tylko musi osiągnąć ten poziom, ale
musi znaleźć wsparcie/opór na tym poziomie i odbić w przeciwnym kierunku.
Jeśli cena nie osiągnie poziomu docelowego lub nie odbije się od tego poziomu, formacja wygasa.

OSTRZEŻENIE
Usługa Autochartist obejmuje identyfikację wzorców na wykresach w odniesieniu do walut, towarów, akcji i giełd. Istnieją potencjalne
zagrożenia związane z inwestowaniem i obrotem. Należy być świadomym takiego ryzyka i zapoznać się z nim oraz zasięgnąć
niezależnej porady w tym zakresie. Nie należy handlować pieniędzmi, na których utratę nie można sobie pozwolić. Se rwis
Autochartist i jego zawartość nie powinny być interpretowane jako zachęta do inwestowania i/lub handlu. Należy zwrócić się o
niezależną poradę w tym zakresie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych rezultatów. Nie składamy
żadnych oświadczeń, że jakiekolwiek wyniki omawiane w ramach serwisu i związane z nimi treści medialne zostaną osiągnięte.
Wszystkie opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny lub inne informacje są przedstawiane jako ogólny komentarz rynkowy, a ni e
jako doradztwo inwestycyjne. Autochartist, MDIO Software, ich członkowie, udziałowcy, pracownicy, agenci, przedstawiciele i
sprzedawcy nie gwarantują kompletności, dokładności ani aktualności dostarczonych informacji i nie ponoszą odpowiedzialności za
jakiekolwiek straty lub szkody, wtórne lub inne, które mogą wynikać z korzystania lub polegania na usłudze Autochartist i jej
zawartości.

