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ه به ما می پیوندند و بدون فوت وقت جلسه رو آغاز خب دوستان من از اول به همه ی دوستان سالم میکنم و بقیه دوستانی ک

 میکنم

 هفته پیش شاهد صعود و سقوط یورو بودیم و امشب می خوایم حرکاتشو و پوزیشنایی که میشد گرفت رو بررسی کنیم

 7موج درصد  7.761در حال باال رفتنه و بر طبق قوانین الیوت می بایست تا  3اونچه که دیدیم این بود که یورو در موج 

 صعود میکرد

 
 با کشیدن فیبو پروجکشن می تونیم این حرکت رو ببینیم

 باال برد 7671البته فشار حجم پول یورو رو تا 

 در شروع می خوام یک اشل اندازه گیری جدید یادتون بدم که بسیار کاربردیه

باید بگم که در سالیانی که کار کردم زمانی  ه و عده نه6اینکه چقدر این گفته ها درستهها معتقدن که تاریخ تکرار میش خیلی

 تاریخ تکرار شد و زمانی نه

 و اما اشل اندازه گیری که استادم یادم داد هیچوقت اشتباه نکرد

 این ابزار انتقال فیبه

 اندازه گیری کنید چه تاریخ تکرار بشه و چه نه شما با انتقال فیب میتونید حرکات آینده رو

 
 بار کپی شده 3کشیده شده و بعد از اون فیب بدون تغییر  7به این چارت توجه کنید فیب اول از موج 

 خورده 3فیب  33به باالترین عدد یورو توجه کنید که دقیقا به 

 تفکیک ببینید فاصله ی بین فیب هارو بنفش گذاشتم که بتونید بطور

 دوستان متوجه منظورم شدید؟

روی کنترل نگه میداریم و از نقطه ی  یه فیب براش کشیدم و بعد نقاط فیب رو روشن می کنیم دستمون رو 711صفر تا  از

 فیب قبل میزاریم 711صفر فیب کپی شده رو روی  وسط فیب ،فیب رو منتقل میکنیم و نقطه ی

 فیب من درآرید لطفا روی چارتتون تمرین کنید و مثل

 
 و فیبش رو از کف تا سقف بعد از تشکیل سقف میکشیم به چارت جدید توجه کنید 6چارت دیلی

 اولین برگشت باید تا یک فیب اومده باشه

 دوستان توجه کنید میگم باید6اگر شما پیدا نکنید معلومه فیبتون اشتباهه
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 درصدی رو نشون میده 13آبی توجه کنید که برگشت  به بیضی

 و بعد از اون قیمت دوباره باال رفته 6اینبار که قیمت باال میره تا کجا میره؟

 میشه دوستان جواب بدید؟

 
 ساعته میکشیم 7تا اولین سقوط رو در  7671اینبار فیب از 

 درصد این فیب برگشته 11فیب کشیدم و یورو تا  767171تا  7671به چارت جدید توجه کنید از 

 ببینید 7671رو زوم کنید و اولین برگشتشو از لطفا چارت 

 بار فیب رو کپی کردم 6منظورم فیب اوله 3توی این چارت هم 

 
معموال بازار برای اینکه بعد از یک صعود شروع به نزول کنه ،نیاز داره یک پترن بسازه و بعد از شکستن پترن نزول 

 شروع میشه

 توی چارت یک مثلث نزولی رو با رنگ آبی کمرنگ می بینیم

 و بعدش سقوط یورو شروع شده

 من تمام کانالها رو کشیدم تا ببینید که با کشیدن کانالهای ساده هم میشده معامله کرد

با  7طه ی نزولی نگه میداشتید و در نق با شکست مثلث نزولی میتونستید سل کنید بعدش پوزیشنتونو تا شکست کانال شما

 1دوباره سل کنید در نقطه ی  711و بعد دوباره با شکست  میتونستید اضافه کنید شکست پترن باالی موینگ و خود موینگ

 اد دیگه 3و بعد با شکست پترن بعدی دوباره اد کنید و باز در نقطه ی 

 ومهدوستان من چارت ریل خودمو گذاشتم تا بدونید که عملیه و پوزیشنام روی چارت معل

تا نمونه ی عملیشو و اونچه خودم انجام  از دوستان به من میگن که این سیستم در موقع تدریس جواب میده 6منتظر بودم خیلی

 میدم رو براتون در بیارم

 بنابراین می بینید که با ابزارهای ساده هم میشه ترید کرد و البته سادگی تحلیل بهترین ترید رو به شما میده

 
ساعته اولین برخوردش خواهد بود  4 11وقتی مارکت شروع به سقوط میکنه میتونید انتظار داشته باشبد که موینگ  بنابراین

 دارید پس پوزیشن سل رو میتونید تا این موینگ نگه
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 هر چی چارتتون شلوغ تر باشه سردرگم تر میشید و نشون میده که تازه کارید

زده و  711شکسته و یک پول بک به  رو 711درون موینگ بازی کرده ،باال اومده نتونسته از موینگ خارج بشه و  مدتی

 دوباره شروه به پایین رفتن کرده

 هم دوباره اد کرد 711د از ساعته میشه به سل اد کرد و بع4در  11بنابراین با شکست 

فیب کلی رو بکشید 6توی این چارت می  ساعته هم باید 4ساعته تون رو نگه میدارید تو چارت  7عین حال اینکه فیب  در

شنبه بود که با خوردن مارکت به 1و برگشته 6این چارت فکر میکنم روز  خورده 11بینیم که مارکت اومده به موینگ 

 براتون سیو کردم موینگ

 که با کانالهای تشکیل شده کامال مشخصه و البته موقعیت موینگا

 

 
روند ادامه داره و فیب رو هم می زنه و  خودم در شروع روند در چند نقطه به پوزیشنم اد میکنم و بعد از اطمینان که من

 میکنم 6میتونید نقاط پوزیشنامو ببینید رش مارکت شکل میگره دوباره ادزی

 دوستان امشب کالسمون بیشتر طول میکشه و نمی خوام نا تمام بمونه

 ساعته 4توی این چارت حرکات بعدی رو می بینید و قوت موینگ 

 ید و با شکستشون پوزیشن بگیریدساعته بگنجون 7سعی کنید تمام صعودها و نزولها رو بین ساپورتها و رزیستنسهای 

 موقعیت بازارو تو تایم روزانه می بینیم

 این پترن

 711و  11به مثلث اولیه مون نزدیک شده و همینطور موینگای 

 و البته یادمون باشه همیشه دو پلن داشته باشیم

 این الزار نزولی بود اما چند تا بای خیلی خوب هم داد
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 یکی از مهمترین چارتایی که باید چک بشه روزانه و فیبشه

 مین نزولی هستن 71هنوز موینگا در 

 
 ه صعود کنه اول پترن میسازه و بعد از شکست پترن باال میرهیادمون باشه اگر قرار

 و با تجاربی که دارن شما رو دچار شک و تردید میکنن در این مواقع اسپکولیتورها وهرد بازار میشن

بدید اما درگیر کشاکش بازار  ساعته س6ممکنه قسمتی از بازاررو از دست 4ساعته و  7تصمیگیری تو تایم فریم  بهترین

 میتونید قسمتی از بازار رو که از دست دادید جبران کنید اهید شد و در موقعیتهای خوب با اد کردننخو

 و البته موقعیت موینگا رکن اصلی رو داره

مین رد بشه یک تصحیح حرکتی  71ساپورت شکسته بشه نزول تا موینگ روزانه خواهیم داشت و اگر از موینگای  اگر

 ساعته چک بشه 4ساعته و  7البته باید در 

 تو این چارت نزدیک شدن مارکت به فیب روزانه و موینگ هاشو میبینیم که میتونه باعث حرکات تند بازار بشه

 تشکیل کانالها ،پترن ها و یا ساپورت رزیستنس ها رو تشخیص میدید و بعد با شکستشون وارد میشید

د و در بین فیب گیر کنه و یک صعود دیگه شروع بشه 6اینبار تا می تونیم انتظار داشته باشیم که تا موینگ روزانه پایین بیا

 فیب ترند آخر

 و با شکست کانالها یا پترنها

 بنابراین در کشمکش بازار باید بدونید که پولهای شما در مقابل اونها ناچیزه

هی که من بسیار شلوغ ما 3طی این  آخر می خوام از دوستان عزیزی که مدتهاست روی این سیستم کار میکنن و با در در

 .خوبی داشتن تشکر کنم بودم به کارشون ادامه دادن و پشتکار بسیار

 ساعته 4ساعته و یا در  7حتما باید کانفرمیشن بگیرید و بهد وارد بشید 6یا در 

که موینگا تو تایم  وارد بشید و البته بدونید ساعته کمی تجربه می خواد مگر اینکه با سیستم موینگا 1 تو تایم فریم زیر معامله

 حالت میدن فریم پایین خیلی زود تغییر

 چون سودشون پایینه و خیلی زود هم روند عوض میشه ساعته پوزیشنا باید کم حجم باشن 7تو تایم زیر 
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