
# جهانی_بازارهای_63_جلسه  

باشید گذاشته سر پشت رو خوبی روز امیدوارم.عزیزم دوستان سالم  

 هستن ناخوانا نمودارها تحلیل و سیستم جلسات فایلهای در که گفتن من به دوستان از تن چند

 یک که گرفتم تصمیم بنابراین.نبوده کافی براشون تحلیل و سیستم که گفتن عزیزی دوست و

بیایم جلو سیستم با تونستیم چقد مدت این از بعد ببینیم البته و کنیم مروری  

 تو خونتونو بخواید اگر. کنید عمل ارث گوگل مثل که اینه بازاری هر برای دیدگاه بهترین

میکنید؟ چیکار کنید پیدا ارث گوگل  

وووو شهر سپس کشور بعد قاره اول  

میگیریم مارکتمون از کلی نمای یا ویو اور یه اول بنابراین  

 

ایه محدوده چه در قیمت ببینیم تا میکشیم فیب یه لو تا های از ماهانه تایم تو  

 بنابراین داره قرار فیب دو بین در یورو که اینه میده نشون بهمون نمودار االن چیزیکه

میکنن مشخص خودشونو ما رزیستنس و ساپورت اعداد  

 میتونن فقط کنن کمک بهمون روزانه تحلیل در بتونن که نیستن اعدادی خطوط این اما

کنن مشخص رو حرکتی ی محدوده  

http://abcbourse.ir/


 

بازاره آخر قسمت داریم نیاز ما که اونچه  

میکشیم رو پترن این فیب و یورو پترن روزانه تایم در  

 

انداختم جا رو پترنش و هفتگی تایم  

بازاره زیبای و قوی خیلی پترنهای از که میشه دیده الماس یا دایاموند پترن هفتگی تایم در  

 آخرش قسمت و میگیره شکل قیمت روانی های محدوده و قوی اعداد در معموال پترن این

 جلسه در که گرفت تصمیم استاپ و خروج و ورود برای فیبش با میشه که متقارنه مثلث

شده داده توضیح مفصل پیش های  
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بشه کشیده فیبش باید حتما پترن  

 دو این و میکنه حرکت داره 01 و 011 موینگ بین که بینید می کنید زوم نمودارو اگر

شدند قیمت رزیستنس و ساپورت موینگ  

بده بهمون بزرگتری پوزیشن و کنه اوت برک بازار تا کرد نوسانگیری میشه زمانها این در  

 

 گیر قسمت همون واقع در که داده نشون رو خودش پترن هم ساعته 4، روزانه تایم از بعد و

بکشید رو فیبش میتونید و میشه پدیدارتر که س ساعته 4 موینگای در کردن  
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 تصمیم خروج برای فیب با و گرفت پوزیشن میشه ش رزیستنس و ساپورت شکست با و

کرد گیری  

موینگا سراغ بریم حاال  

ست ها اورج موینگ و ،رزیستنس،فیبوناچی ساپورت شامل موینگا سیستم تریدینگ  

بگیریم نظر در رو ریفرنس زمان یک باید اول  

 به ،نتوسته کرده برخورد روانی ی محدوده یا و قوی، خط یک به قیمت که زمانیه اون و

 ساخته پترنی و شدن بازار وارد موینگا و کرده بازی محدوده یک در و بده ادامه حرکتش

 شده

میشیم وارد پترن شکست با  

میفته موینگا و قیمت برای اتفاقی چه اما  

میکنه فرار تند ی زاویه و سرعت با قیمت معموال  

بگذره ازش تونه نمی که قیمتی به میکنه برخورد بعد و  

داریم سناریو تا چند حاال  

برمیگرده زاویه همون با قیمت یا  

میسازه پترن و ایسته می یا  

میکنه حرکتی تصحیح و برمیگرده یا  

موینگ به میگرده بر قیمت و نمیکنن حرکت موینگا که برگرده سرعت به اگر  

میکنن حرکت طرفش به موینگا کنه نوسان و بایسته اگر  

 موینگا و 40 حدود زاویه با میگرده بر موینگا به که کنه حرکتی تصحیح به شروع اگر

میکنن کراس به شروع  

میگرده بر و میاد 01 تا حرکتی تصحیح معموال باشه دار ادامه روند اگر  

بود مواظبش باید و رونده برگشت نشانه معموال بخوره 011 به اگر اما  
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االرمه 011 با برخورد  

 

کنید توجه نمودار به  

کرده اومدن پایین به شروع قیمت و شکسته کاهشی مثلث پترن  

011 سپس و کرده رد رو 01 موینگ  

 خورده 01 به قیمت که میبینیم و افتاده اتفاق تصحیح که جاهاییه زدم تیک که قسمتهایی در

داده ادامه خودش سقوط به و بشه رد نتوسته و  

 روند شدن تموم االرم هم اون و برگشته کندل یه با معموال گذشته 01 از که آخر تیکهای و

میداده رو  

گذشته هم 011 از قیمت و شکسته سقوطی کانال و خورده قوی عدد به اینکه تا  

رفته باال دوباره و خورده موینگ به دقیقا که بینیم می برگشت راه در  

فیب خطوط به برگشته که بینیم می بکشید رو نزولی کانال فیب اگر  

 حرکت زیبایی به موینگا بین قیمت که بینید می کنید نگاه نمودار به توجه با اگر دوستان

کنید بینی پیش رو بعدیش برخورد میتونید موینگی هر از گذر با شما و میکنه  
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 داخل موینگا شدن وارد و پترن فیب و پترنش با بینیم می رو یورو کنونی موقعیت اما و

تجمعشون و بازار  

میفته اتفاق این پترن شکست با و پیشه در اوت برک یک که میگه بهمون موینگا تجمع  

میشه تکرار سناریو همون باز و  

 پلنتون تریدینگ و کنید پیدا رو خروجتون و ورود میتونید موینگا در شدن دقیق با بنابراین

بنویسید رو  

دوستان اوردنه دووم مالی بازار این تو موفقیت راز  

 سیستم این با بخواید اگر بشه تشخیص قابل براتون حرکاتشون تا کنید کار موینگا با انقد باید

کنید کار  

بودید همراهم سپاسگزارم.رسید پایان به امشب جلسه  
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