Sentiment Algo, pay piyasası veri analitiklerini kullanarak, piyasanın
psikolojik durumunu ölçen bir davranışsal analiz algoritmasıdır.
Detaylı bilgi için tıklayınız...

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

Uygulamayı telefonunuza yükledikten sonra E-mail ve şifrenizi girerek profil
oluşturmalısınız. Profilinizi oluşturduktan sonra Sentiment Algo kullanmaya
hazırsınız.

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

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.
Detaylı bilgi ve Örnek Bültenler için tıklayınız…

Kripto tarafında ise Crypto Sentiment Günlük Bültenimiz Icrypex
tarafından paylaşılmaktadır.
Detaylı bilgi ve Örnek Bültenler için tıklayınız…

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

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.

Sentiment Algo verileri ile vadeli işlemler piyasasında nasıl işlem yapardık
örnek uygulamasını incelemek için tıklayınız…







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

Uygulamamızın tüm içeriklerine ulaşmak için Aylık, 3 Aylık ve 6 Aylık
Paketleri mevcuttur.
Detaylı bilgi ve satın almak için tıklayınız...

1-GÜNLÜK SENTİMENT: Günlük olarak piyasanın psikolojisini ölçmek için
kullanılan, veri analitiklerinden oluşturulmuş algoritmik bir değerdir.
Piyasanın yönü hakkında başka bir yerde bulamayacağınız bir bakış açısı
yaratır. Bu değerlerden oluşan günlük grafik, fiyat, hacim vb. değerlere
bağlı kalmadan, sadece bu değerlerle yatırım kararları vermenizi
sağlayan bir ekosistem oluşturur.
2-GÜNLÜK ANLIK SENTİMENT: Günlük Sentimenti her saat başı anlık olarak
takip edebileceksiniz. Böylece piyasadaki hareketleri önceden tahmin
edebileceksiniz.

3-SAATLİK
SENTİMENT:
Piyasa
psikolojisini
her
saat
başı
gözlemleyebileceğiniz algoritmik bir değerdir. Gün içi hisse veya vadeli
işlem yapanlar özellikle çok yararlı bir araçtır.
4-SAATLİK OSİLATÖR: Gün içi piyasa volatilitesini ve dönüşlerini çok iyi
tahmin eden bir grafiktir. Gün içi yoğun işlem yapan yatırımcılar için
özellikle çok faydalı olacaktır.
5-SENTİMENT-15: Piyasanın 15 Dakikalık zaman aralığında DAVRANIŞSAL
olarak fotoğrafını çeken bir veri seti ve grafiktir. Özellikle vadeli işlem
yaparken saat içerisindeki hareketleri yakalamanızı sağlar.

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

