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 تشریح_سیستم_معامالتی#

 امشب می خوام کمی سیستم معامالتی رو که معرفی کردم ،کمی باز تر کنم

 و مدلهای مختلف موینگا رو در طی جلساتی باهم ببینیم

 یا نگاهی از دوره over view اولین قدم برای تحلیل یک چارت

 
 لیل کنیمامشب می خوایم جفت ارز نیوزلند آمریکا رو تح

 یکی از ارزهای چموش بازار جهانی

 اولین قدم اینه که شما چارتتون رو در تایم فریم ماهانه بزارید و موقعیتش رو از جهت فیبوناچی در نظر بگیرید

 به چارت توجه کنید

 به کشیدن فیب توجه کنید .از پایین ترین نقطه تا باالترین نقطه باید کشیده بشه

 
 یک نمونه ی دیگه از چارت ماهانه طالس که فیبش رو براتون کشیدم

 پس اولین قدمتون باید این باشه که ببینید ارزتون یا هرچی که تحلیل میکنید در چه وضعیت فیبی قرار داره

تون بگه که اگر سل کنید ،ساپورتتون % و همین میتونه به05تو چارت نیوزلند اگر توجه کنید مارکت در راه رسیدن به فیب 

 چه عددیه

 در بیشتر چارتها در تایم ماهانه موینگها خیلی بازگو نیستند و برای همین در نیوزلند من روی چارت ننداختمشون

 
 شهدر همون تایم ماهانه روند آخر نیز باید از نظر فیبوناچی موقعیتش مشخص ب

 . دوستان توجه کنید که کشیدن فیبوناچی بسیار مهمه که شما کدوم نقاط رو در نظر بگیرید

 %نرسیده16در این روند آخر نیز مارکت به فیب 
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 فیبوناچی شما باید انقدر دقیق باشه که مارکت بخوره به خطتون و برگرده

میشن با نزدیک بهم هستن ،این اعداد بسیار  چارتی که دو تا فیبوناچی کشیده شده توجه کنید.زمانیکه فیبها روی هم منطبق به

 کلیدی و مهم میشن

 
 بشه بعد از تایم ماهانه روند آخر در تایم هفتگی باید بررسی بشه،روندش کشیده بشه و محدوده بندی

 فیب صورتیه 05تا  5این روند روی چارت ماهانه از 

 
 و بعد فیب روند رو میکشیم

 از باالترین نقطه تا پایین ترین نقطه

 
 خب حاال همین چارت ساده بهمون چی میگه؟

 خیلی ساده میگه که کجا میتونیم بای کنیم و کجا سل

تعداد برخوردهای زیادی داشته باشه و  که باید در مورد چنگال اندرو بدونیم اینه که چنگالی درسته که خط میانه ش چیزی

 بادی کندلها قطع نشه

 دوستان خیلی مهمه که به قطع نشدن بادی کندلها در تمام خطوط توجه کنید

 کندل رو قطع میکنه،خط درستی نیست خطی که بادی

 کندل پول بکی داشته باشیم اما بغیر از اون خطوطی معتبرن که بادی کندل رو قطع نکنن 2شاید 
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 از تایم فریم روزانه موینگها رو وارد چارت میکنیم

وینگهاس ،روند نزولیه و تا زمانیکه مارکت باالی موینگهاس روند اصل کلی موینگها اینه که تا زمانیکه مارکت زیر م

 صعودی

 کانال حرکتی روند آخر و روند رنج رو می کشیم تا محدوده ی ساپورت و رزیستنسمون پیدا بشه

 توجه داشته باشید که اگر قراره با موینگها کار کنیم دلیلی بر این نیست که ساپورت و رزیستنسمون رو فراموش کنیم

 اصول اولیه ی تحلیل همواره ابزار اولیه ی ماست

 
 مون عددش رو داد که همون فیب بودخب این چارت روزانه به ما میگه که هنوز روند نزولی ادامه داره و چارت ماهانه به

 ساعته یک پترن دایاموند یا الماس دیده میشه که معموال در انتهای روندها میتونیم ببینیمش 4در 

 بعد از کشیدن ساپورت و رزیستنس دوباره فیبمون رو میکشیم تا بدونیم مقاومتها کجاست

 ریم هارو باهم تلفیق کنیدیکی از مهمترین کارها و کلید موفقیت تحلیل اینه که تایم ف

 زمانی موینگا وارد بازار میشن که مارکت در حال انتظاره

 
 و البته کشیدن فیب هم یادمون نمیره

 موینگا وارد مارکت شدند و مارکت حول ا نها دوران میکنه

 شما احتمال تغییر روند و یا ادامه ی روند میرهو در یک محدوده ی حرکتی داره نوسان میکنه و به قول 

 خب وارد شدن موینگا به مارکت چه پیغامی برامون داره؟

 ساعته 4و بعد تایم فریم 

 ما با ساپورت و رزیستنس وارد میشیم و با فیبوناچی خارج میشیم

 و چرا موینگها ابزار برجسته ای هستند ؟؟؟؟؟

 هیچوقت و هیچوقت

 و یا روانی که مارکت برای گذر ازشون نیاز به توان داره ،ما روند رنج رو میتونیم ببینیم معموال در اعداد قوی

 

بگیرن ،برای تصمیم گیری بهتر از  در این زمان ساپورت و رزیستنس که حاال ممکنه شکل پترن خاصی رو به خودشون و

 موینگا عمل میکنن و البته با فیب منطقه

 ساپورت ،رزیستنس و فیبوناچی

 ما هیچوقت با فیبوناچی وارد نمیشیم

 احساس میکردم پشت نیمکت دبستان برگشتم اما بعدها سپاسگزارش بودم و هستم

 ساعته که 6و تایم 

 نیم پوزیشنمون رو نگه داریمفیب میتو 5ساعته تا  6و یا در همین تایم 

میگردیم تا ببینیم به عنوان ساپورت یا  ساعته دنبال موقعیت موینگا 4ساعته تصمیم به پوزیشن میگیریم در  6در  وقتی

 رزیستنس یا فیب عمل میکنن یا نه

 باز ساپورت ،رزیستنس و فیب

با سامورت و رزیستنس وارد  تو دفترت بنویس دوره ی مقدماتی رو میگذروندم ،استادم اومد باالی سرم و گفت زمانیکه

 بنویس بار 655میشیم و با فیب خارج میشیم و از روش 
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و استاپ رو بهتره در یک تایم فریم باالتر تنظیم کنیم و اگر فاصله اش تا پوزیشنمون زیاده،بهتره حجم معامله مون رو پایین 

 بیاریم

بای کنیم اما فیب بهمون میگه که بهتره  راره بای کنیم باید باالی موینگبهمون میگه که هنوز روند نزولیه و اگر ق موینگ

 بزاریم از فیب رد بشه و بعد بای کنیم

 در تایم فریم های کوتاهتر حرکت موینگها سریع تره

 فیب رو میکشیم تا نقطه خروج رو تعیین کنیم

 . دوستان جلسه ی امشب به پایان رسید.سپاسگزارم که همراهم بودید

 سیستم معامالتی شکلهای مختلفی داره که سعی میکنم در جلسات مختلف بررسی شون کنیم این

 ورود انقدر مشکل نیست که خروج مارو به چالش میکشه

 در بیشتر مواقع پوزیشنی درسته که در تایم های مختلف بتونید بهم ربطشون بدید و اعداد خروج درستی در بیارید

 ساعته و یا روزانه مشخص میکنه 4سل کنیم و هدفمون رو تایم و با شکست ساپورتمون میتونیم 

 چون در بیشتر مواقع با فیب روند منطبق هستند

 باز تکرار میکنم که چیزی که بسیار مهمه اینه که بتونید تایم فریم هارو تلفیق کنید

 بنابراین برای خطوط فیبوناچی جایگاه خاص برای تصمیگیری خروج در نظر بگیرید
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