KULLANMA
REHBERİ

htps:/zephlex.com/sentiment-algo/

SENTIMENT ALGO NEDİR?

Sentiment Algo, pay piyasası veri analitiklerini kullanarak, piyasanın
psikolojik durumunu ölçen bir davranışsal analiz algoritmasıdır.
Detaylı bilgi için tıklayınız
https://zephlex.com/sentiment-algo/

SENTIMENT ALGO NASIL KULLANILIR?

Öncelikle Sentiment Algo Mobil Uygulamasını kullandığınız işletim sisteminin
uygulama mağazasından telefonunuza indirmeniz gerekir.

ht ps:/ ap s.ap le.com/tr/ap /id153 721839 ht ps:/ play.go gle.com/store/ap s/details?id=sentialgo.zephlex.com
Uygulamayı telefonunuza yükledikten sonra E-mail ve şifrenizi girerek profil
oluşturmalısınız. Profilinizi oluşturduktan sonra Sentiment Algo kullanmaya
hazırsınız.

MASAÜSTÜ UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Sentiment Algo’yu masaüstü uygulaması olanhttps://web.zephlex.com/
web.zephlex.com
adresinden aynı e-mail ve şifre ile kullanabilirsiniz.

SENTIMENT ALGO BÜLTENLERİ

Sentiment Algo, günlük olarak İnfo Yatırım ve Halk Yatırım ile Bülten
paylaşmaktadır. Günlük Bültenlerde hisse ve grafik paylaşımlarının yanısıra,
bizim bakış açımıza göre verinin nasıl yorumlandığını görme şansına da
sahip olacaksınız.

https://infoyatirim.com/ https://www.halkyatirim.com.tr/
Detaylı bilgi ve Örnek Bültenler için tıklayınız.
https://zephlex.com/sentiment-algo-bulten-ornekleri/

İlgili kuruluşlara kayıt olmak ve iletişime geçmek için firma logosuna tıklayınız.

SENTIMENT ALGO - İDEALDATA İŞBİRLİĞİ
Sentiment Algo verilerini, İdeal Data Platformlarından indikatör ve gösterge
olarak endeks veya hisseler üzerine ekleyerek takip edebilirsiniz.
İdeal‘den Sentiment Düzey -1 Lisansı alarak Sentiment Algo verilerini
hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

https://idealdata.com.tr/

SENTIMENT ALGO ÖRNEK ViOP UYGULAMALARI

Sentiment Algo verileri ile vadeli işlemler piyasasında nasıl işlem yapardık
örnek uygulamasını incelemek için httıklayınız.
tps:/ zephlex.com/viop-ornek-uygulama/

SENTIMENT ALGO
MESAJLARI
Uygulamanın sol üst köşesinde
bulunan,
işaretine tıklayarak mesajlarınıza ulaşabilirsiniz.
Mesajlar, genel bilgilendirme amaçlı grafik
yorumlarını içermektedir.
Gün içerisinde mesajları Sarı, Kırmızı, Yeşil ve Mor
renk olarak takip ediyoruz.

SENTIMENT ALGO ÜYELİK PAKETLERİ

Uygulamamızın tüm içeriklerine ulaşmak için Aylık, 3 Aylık ve 6 Aylık Paketleri mevcuttur.

ve satınikalmak
için tıklayınız.
https:Detaylı
//zephlebilgi
x.com/urun/saatl
-sentiment-veri
-aboneligi-paketi/

SENTİMENT ALGO GRAFİKLERİ
1- GÜNLÜK SENTİMENT GRAFİĞİ

Günlük olarak piyasanın psikolojisini ölçmek için kullanılan, veri
analitiklerinden oluşturulmuş algoritmik bir değerdir. Bu değerlerden
oluşan günlük grafik, fiyat, hacim vb. değerlere bağlı kalmadan, sadece
bu değerlerle yatırım kararları vermenizi sağlayan bir ekosistem
oluşturur.

2 - GÜNLÜK SENTİMENT – MOMENTUM GRAFİĞİ

Günlük olarak yoğunlaşma adını verdiğimiz değerleri gösteren bir
grafiktir. Artı barların yoğunlaşması pozitif, eksi barların yoğunlaşması
negatif dip dalga seyrini gösterir. Özellikle trend değişimlerinde büyük
barlar oluşmaktadır. Sonrasında oluşan artı ya da eksi barlar, tepe ya
da dip işareti verebilmektedir. Ana trendleri takip etmek, trendin içinde
kalmak açısından çok faydalı bir veridir. -25 +25 değerleri arasında
değişmektedir. Bu veri günlük olarak, endeks kapanışından sonra
yayınlanmaktadır.

3 - GÜNLÜK ANLIK SENTİMENT GRAFİĞİ

Piyasanın SAATLİK zaman aralığında DAVRANIŞSAL olarak fotoğrafını
çeker. Değerleri 0-10 arasında oluşmaktadır. Günlük Anlık Sentiment’te
destek ve dirençler takip edilmelidir. Bu değer yükseldikçe pozitif seyir,
düştükçe negatif seyir beklenir. Böylece piyasadaki hareketleri önceden
tahmin edilebilir.

4 - SAATLİK SENTİMENT – MOMENTUM GRAFİĞİ

Piyasa devamlı pozitif ve negatif taraflı bir döngü içinde çalışır. Saatlik
Sentiment işte bu döngüsel durumu yakalamayı amaçlamaktadır. Her
saat sonunda yayınlanmaktadır. Kırmızıdan maviye ve maviden
kırmızıya dönüşler saatlik olarak net psikolojik değişimleri ifade eder.
Sürekli devam eden artı barlar, alım psikolojisinin güçlü olduğunu,
sürekli devam eden eksi barlar ise satım psikolojisinin güçlü olduğunu
gösterir.

5 - SAATLİK OSİLATÖR GRAFİĞİ

Gün içi psikolojik hareketlilik ölçümü gerçekleştiren bir grafiktir. +15 -15
değerleri arasındadır. Saatlik olarak yayınlanır. Pozitif tarafta iken ani
yukarı çıkışlar ve negatif tarafta iken ani aşağı inişler, trend değişimi
öncüsü olarak çalışır. Üst üste basan yüksek osilatör değerleri kararsız
bir piyasayı işaret eder. Değerleri 0-10 arası oluşmaktadır.

6 - SENTİMENT-15 / SENTİMENT-1 GRAFİKLERİ

Piyasanın 15 dakikalık ve 1 dakikalık zaman aralığında DAVRANIŞSAL
olarak fotoğrafını çeken grafiklerdir. Değerleri 0-10 arasında
oluşmaktadır. Günlük Anlık Sentiment’te olduğu gibi destek ve dirençler
takip edilmelidir. Özellikle vadeli işlemlerde piyasanın yönünü
kaçırmamak için kullanılır.

7 – HİSSE SENTİMENT

Sentiment Algo’nun yeni çalışması Hisse Sentiment artık
web.zephlex.com’da takip edilebilmektedir.
Bist 30 hisselerini içeren tablolarda hem hisse Sentiment değerini
(0-10 arası) hem de günlük değişim grafiğini görmek mümkündür.
Yine hisse grafikleri tabında bütün hisselere dair Sentiment ve
değişim grafiklerini takip edebilirsiniz.
SENTIMENT ALGO İLETİŞİM

Lütfen Finansal Konularla ilgili fikir ve görüşlerinizi bize iletmek için
aşağıdaki iletişim alanlarına başvurunuz.
+90 532 499 63 68 (WhatsApp Destek Hattı)
info@zephlex.com

SOSYAL MEDYADA BİZ!

htps:/w .instagrm.com/sentimentalgo/ htps:/twiter.com/algo_sentiment

htps:/youtbe.com/hanel/UCdYWkOgt-YlqZO3pK8VjPA

