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 بهزاد صمدی

 خدا بنام

 ماه روز اخرین فردا و رسیدیم رمضان مبارک ماه اواخر به که میکنیم آغاز درحالی رو ده جلسه

 وارد جلسه این از و رسید اتمام به قبل جلسه ها پترن چارت خوشبختانه ، بود خواهد رمضان مبارک

  .داشت خواهد کاربران برای هم خاصی تجذابی بنوعی که شد خواهیم تری شیرین مباحث

 رو قیمتی های میانگین بحث انشاهلل و کنیم اغاز رو جلسه ضرر حد مبحث با میکنیم سعی امشب

 . شد فرصت که کجا هر تا تکنیکال تحلیل ادامه...و کرد خواهیم شروع

 و قطع مدام و داریم اینترنت در اختالل مشکل کشور در گویا که کنم عنوان همینجا رو نکته یه

 .  نمایید صبوری لطفا شدم قطع اگر همینجا و داریم وصلی

 ایران بورس در اینکه و بدیم قرار ضرر حد باید کجا اصال و ضرر حد بحث مدام ها کالس در معموال

 . بزاریم صحه باید را نمیکنند رعایت را موضوع این سهامدارن درصد 59 معموال

 باشند داشته رو الزم همکاری هم دوستان امیدوارم و میکنیم وعشر موضوع این را امروز جلسه پس

 ها مثال برخی نمودن عنوان در

 اولین.  باشد می stop loss همان یا ضرر حد بورس در سرمایه مدیریت اصول ترین اصلی از یکی

 چنین زیرا نشوید معامله وارد ضرر حد گذاشتن بدون هرگز و وجه هیچ به که است این توصیه

 آخرین به شما اشتباه اولین است ممکن و شود منجر شما سرمایه کل رفتن بین از به میتواند کیریس

 . شود تبدیل اشتباه

 توجه با بایست می سوال این به پاسخ ؟ گذاشت باید کجا را ضرر حد اصوال که است این بعدی مساله

 ضرر حد و سطح توان نمی مایهسر مدیریت اصول با و شود داده نمودار از شما بینی پیش و تحلیل به

 کرد. پیدا را
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 با احتمالی ضرر آیا ضرر حد یافتن و تحلیل از پس گوید می ما به سرمایه مدیریت اصول حقیقت در

 حد انتخاب از بعد چنانچه اصول این طبق ؟ خیر یا دارد همخوانی ما سرمایه به توجه با و معیارها

 معامله آن از بایست می نمیباشد مناسب ما سرمایه به جهتو با احتمالی ضرر که شویم متوجه ضرر

 . بگردیم دیگر دنبال موقعیتهای  به و بگذریم

 قبول قابل سطح و نیست سرمایه مدیریت بحث موضوع بگذاریم کجا را ضرر حد که سوال این پاسخ

 برای نظر ردمو محل یافتن از پس اما.  بیاید بدست نمودار از ما تحلیل بوسیله بایست می ضرر حد

 ضرر حد که شویم مطمئن و داده مطابقت سرمایه مدیریت اصول با را آن باید ضرر حد دادن قرار

 . دارد همخوانی اصول این با نظر مورد

 بیندازیم خطر به را مان سرمایه درصد 9 از بیشتر معامله هر در نباید ما سرمایه مدیریت اصول طبق

 ما که است اینصورت در و است بازار در بقای بردن سود برای ما شرط اولین گفتیم که همانطور زیرا

 برسیم. سوددهی به و کرده استفاده بازار در آتی موقعیتهای از میتوانیم

 خود سرمایه نگهداری توان اگر ما یعنی.. باشد سرمایه حفظ اولویت در باید ما اول هدف بنوعی

 باشیم. داشته تیفعالی بازار دراین نباید عنوان هیچ به رانداریم

 در تنها و باشد نمودار از شما تحلیل اساس بر و پوزیشن کردن باز از قبل میبایست ضرر حد انتخاب

 مدیریت اصول از که صورتی در و باشیم داشته بازار از احساسات از بدور جدیدی تحلیل که صورتی

 علم یک نمودار تحلیل که یمنکن فراموش) دهیم تغییر را خود ضرر حد میتوانیم نشویم غافل سرمایه

 میشود(. محسوب خود دادن فریب معنای به آن در احساسات دادن دخالت و است

 : میشود تاکید دوباره

 دادن فریب معنای به آن در احساسات دادن دخالت و است علم یک نمودار تحلیل که نکنیم فراموش

 میشود. محسوب خود
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 دیده است ضرر در شان پوزیشن که هنگامی در و گران همعامل از بسیاری بین در که ای مساله

 یا و "شد خواهد عکس بر حرکت جهت بزودی میکنم فکر من":  است جمالت این تکرار میشود

 ." برگرده بازار که رسیده وقتش دیگه":  میگویند

 شدن هبلوک به کار این با و شد خواهد صعودی سهم روند روز یک که هستند این امید به همینطور و

 ! میکنند کمک خود سرمایه

 دادن امید و احساسات اساس بر تنها و علمی تحلیل بدون که زمانی هر میگوید بازار بزرگان از یکی

 زیادی فاصله قطعی شکست تا که نکنید شک " میگردد بر بازار میکنم فکر من " گفتید خود به

 . ندهید تغییر احساسات اساس بر را خود ضرر حد هرگز میکنیم توصیه این بنابر.  ندارید

 مسئولیت ما خود تنها که آنجا از و کند تعیین صد در صد بطور را بازار آینده نمیتواند کس هیچ

 میکند حرکت ما معامله خالف بر بازار که هنگامی در که است مهم داریم را مان سرمایه از مراقبت

 ضرر همان با ما پوزیشن بدهیم اجازه و کنیم جلوگیری بیشتر زیان از احساسات دادن دخالت بدون

 . شود بسته شده تعیین

 ؟ دوستان از سوال یک

 حد رعایت با شده حاال تا و ؟ هستید پایبند خود ضرر حد به ایا هستند درجلسه که کسانی ازبین

 ؟ میکنید صبر اینکه یا و شوید خارج سهم از ضرر

 میشوم خارج

 خروج بله

 نکردم رعایت رو ضرر حد حاال تا من

 میدم ترجیح قرار بر را فرار جدیدا ولی.میکردم صبر قبال
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 گذارم نمی ضرری حد متاسفانه که من

 .میکنم رعایت سختگیرانه امسال فروردین از

 نمیزاشتم ضرر حد بودن، بنیادی سهمام اکثر چون

 متاسفانه.نمیکنن رعایت ضرر حد کارا بنیادی اصوال

 بنیاد و میکردند رعایت کارها تکنیکال میبینم که جایی تا تقریبا و بود جالب برام واقعا ها جواب

 دارم سوال یک خلج امید جناب از االن خوب!  ندارند ضرر حد به توجهی کارها

 سهم کدام در کنید عنوان و اید بوده موفق االن تا ضرر حد رعایت عدم با آیا خلج امید جناب

 را غپینو من زنم می مثال یک.  خیر جدیدا ولی بود صعود باری بازار الحاص هر چون.  بله 59 ماه دی تا:   خلج امید

 دارمش حال تا ضرر حد راعایت بدون و نفروختم هم 592 و خریدم هم 022 خریدم 922 خریدم 992

 : زیبا جمله یک درادامه خوب

 حساسیا و نشده بینی پیش زیانهای اینگونه تنها و دارد وجود همواره بردن سود برای موقعیت

 بگیرند ما از را آینده در موقعیتها از استفاده امکان میتوانند که هستند

 : متحرک های میانگین

 ابتدا چارت در قیمتی میانگین یک درج برای هستید جرسان در که همانطور متاتریدر در خوب

 متیقی های میانگین و««  روندی اندیکاتورهای«««  اندیکاتورها««« درج گزینه سراغ میرویم
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Moving Average 

 . باشد می تکنیکال های(  نما نوسان)  اندیکاتور پرکاربردترین و متداولترین از یکی متحرک میانگین

 ابزاریافتن این بکارگیری هدف. میشود محسوب روند کننده تعثیب ابزار یک اساسا متحرک میانگین

 ابزارهای سایر همانند متحرک ازمیانگین توان نمی. باشد می روندقبلی پایان و روند شروع اخطارهای

 وبه باشد می اطالعات رو دنباله خود آن چراکه کرد استفاده قیمت حرکات بینی پیش برای تکنیکال

 به آن العمل عکس صرفا بلکه زد جلو ازبازار توان نمی آن وسیله ،به نیست کننده هدایت عنوان هیچ

 کرد بررسی توان می را بازار

 های قیمت معموال که روزانه اصلی های داده از میانگینی اندیکاتور این گفت میتوان ساده بیان به

 . است پایانی

 با را کاری روز 02 آخرین های قیمت باشد مدنظر روز 02 پایانی های قیمت اگر مثال برای

 کنند می تقسیم 02 رابر حاصل سپس و کرده یکدیگرجمع

 ؟ هست معنی چه به راینجاد متحرک کلمه بگه میتونه کسی دوستان از
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 ... متحرک میانگین میگیم ببینید

 میشه ثبت میانگین برا جدیدی عدد جدید قیمت با و روز هر خب

 . کنیم لحاظ محاسباتمان در را آخر روز 02 میانگین فقط که دارد اشاره نکته این به: متحرک کلمه 

 اخر روز 92 یعنی میگیریم نظر در رو زهرو 92 میانگین وقتی مثال هست نظرمون مد که عددی هر یا

 میگیریم. میانگین رو اخر روز 92 باز یعنی میرسه ثبت به جدید قیمت و کندل وقتی و! 

 خطی ، قیمت های داده های میانگین محاسبه با. است پذیر انعطاف ابزار یک متحرک میانگین

 میانگین.  میکند تر ساده را ودارنم داخل روندهای مشاهده که میشود اضافه مودار به پذیر انعطاف

 . هستند بازار عملکرد به نسبت زمانی تاخیر دارای طبیعتا متحرک های

 تغییرات به نسبت بیشتری حساسیت شود محایبه تری کوتاه دوره برای متحرک میانگین چه هر

 . باشند می برخوردار کمتری حساسیت از تر طوالنی های میانگین آنکه حال دارد قیمت

 ؟ هست مناسب متحرک میانگین محاسبه برای قیمتی چه
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 رادر زیادی اطالعات و است بازار روزانه قیمت مهمترین پایانی قیمت تحلیلگران از بسیاری اعتقاد به

 تکنیکی تحلیلگران از برخی اما. میشود استفاده متحرک میانگین محاسبه برای برمیگیردوغالبا

 . کنند استفاده ها قیمت ازسایر که هستند عالقمند

 جمع حاصل از است عبارت که کنند استفاده قیمت میانی نقطه از که دهند می ترجیح برخی مثال

 median price(HL/2 دو) عدد بر آن تقسیم و روزانه قیمت ترین پایین و باالترین

  میدونه کسی ؟ مطلع دوستان از سوال یک خوب

 median price(HL/2) دو عدد بر آن تقسیم

 ؟ میشه استفاده اندیکاتور کدام در

 بولینگر

 میشه استفاده ایچیموکو معامالتی سیستم در گزینه این

 هست برخوردار من خود برای حداقل بیشتری محبوبیت از که هست همین بخاطر و

 : دارد مختلفی انواع متحرک میانگین

 Simple moving average ساده متحرک میانگین

  Linearly weighted moving average وزنی خطی متحرک میانگین

 Exponentially weighted moving average نمایی متحرک میانگین

 : ساده متحرک ، میانگین گزینه اولین سراغ بریم

 باشد. می تکنیکال های تحلیل در میانگین نوع متداولترین

 . میبرند سوال زیر را آن مفیدبودن دلیل دو به افراد برخی
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  آخر روز 02 مثال میشود استفاده خاصی دوره از تنها ابزار این درمحاسبه -0

 . شود می داده مختلف روزهای به یکسانی وزن و ارزش محاسبات در -9

 برخوردار یکسانی اهمیت از پیش روز 02 باقیمت آخر روز پایانی قیمت روزه 02 میانگین در مثال

 9 متحرک میانگین در یا و دهد می تشکیل را متحرک میانگین از درصد 02 روز هر واقع در هست

 . داشت خواهد را متحرک میانگین از درصد 92 معادل ارزشی روز هر روزه

 . باشند داشته بیشتری وزن باید آخر روزهای تحلیلگران از اعتقادبرخی به که حالی در

 اینه اونم و دارم سوالی دوستان از متحرک های میانگین دیگر مدل سراغ بریم که این از قبل خوب

 برای اعدادی چه از یعنی ، میگیرند نظر مد رو قیمتی های میانگین چه خودشون های چارت در که

 ؟ میکنید استفاده خودتون های میانگین

 092-022و روزه 992-922 دوستان از یک توصیه به راستش

01-90-99 

 ساده روزه 922 و 022

 چارت در میتونید که میکنم عناون دوستان دمتخ رو اعدادی تجربه یک اساس بر همینجا در خوب

 کنید استفاده خودتون های

 هستیم روبرو مختلفی اعداد با ها فروم و ها سایت در معموال خوب

  میباشد روزه 92 متحرک میانگین باشد سوار شما چارت در همیشه باید که میانگینی اولین

 ؟ شده گرفته اندیکاتور کدوم از عدد این میدونه کسی

 ؟ هست تنظیم عددی چه روی بگن میتونن میکنند استفاده بولینگر اندیکاتور از دوستانیکه خوب

 میشه استفاده باند انیمی خط در روزه 92 میانگین از بولینگر در
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 زاده حسن احسان جناب از ممنون و دقیقا

 ؟ کردیم انتخاب رو عدد این ما چرا خوب

 کردیم اشتخراج بولینگر های باند از که عدد این به ها حقوقی و ها صندوق بیشتر و بازار اینکه بخاطر

 انها برای االرم بنوعی و میشود سهم این متوجه بازار عدد این شکست محض به و هستند حساس

 هست.

 : صورت این به باشد پایانی قیمت اساس بر و روزه 92 باید شما چارت در متحرک میانگین اولین پس

 

 کنند انتخاب زرد رو متحرک میانگین ینا رنگ دوستان لطفا

 برامون میانگین این با رو فوالژ سهم نمودار رنگ سفید چارت یک در میشود تقاضا دوستان از خوب

 photo بصورت میکنم یاداوری کنیدو ارسال
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 حسین

 

 رضایی 
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 بهزاد صمدی

 

 رو خوبی روند قدرت با شده سوار وزهر 92 میانگین باالی قیمت که زمانی میبینید که همانطور خوب

 نموده عمل سهم برای حمایت عنوان به روزه 92 میانگین همین حتی و کرده شروع

 

 روزه 92 متحرک میانگین میکنند استفاده ها سایت وب از خیلی معموال که عددی دومین خوب

 دارد کمی کاربرد من نظر از که هست
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 میکند عمل بخوبی بازار تقریباد که میکنیم معرفی مدت میان کمتحر میانگین یک شما برای ما اما

 میباشد روزه 02 عدد ان و میرود بکتر مدت میان برای و

 .هست روزه 02 متحرک میانگین باشید داشته درچارت باید که میانگینی دومین پس

 که باشدمی روزه 022 میگیرد قرار استفاده مورد تحلیلگران توسط خیلی که بعدی میانگین اما

 .نمیکنم استفاده اصال بشخصه

 .میشود دیده من چارت در معموال اما

 سهم ریزش در خوبی حمایت عنوان به معموال و میکنم استفاده چارت در من که میانگینی اخرین اما

 اساس بر باشد هم 992 میتونه عدد این البته و هست تجربه اساس بر روزه 999 عدد میکند عمل ها

 هست سال 0 دهنده نشان و سلیقه

 میانگینهای برای که اعدادی این. میکنم سوال آموزشتون وسط ببخشید صمدی :    استاد زاده احسان حسن

 که تصویری در ولی شد شروع ساده میانگین با ابتداییتون بحث چون ساده؟ یا هست نمایی نوع از گفتید متحرک

 .شد لسوا من برای بود شده انتخاب نمایی حالت دادید قرار

 نه؟ یا هست ساده متحرک میانگین سه هر. استاد مهدی موسوی  :    ببخشین

 نکردیم عناون رو دیگر دومورد هنوز و هست ساده های میانگین روی ما بحث فعال زاده حسن جناب

 کرد. خواهیم بحث انها روی درادامه که

 رنگ به بکنید سوار رو یمتیق میانیگین 4 هر فوالژ چارت روی میشود تقاضا دوستان از االن خوب

 میکنید انتخاب انها برای که مختلفی هیا
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  روزه 92 میانگین -0

 روزه 02 میانگین-9

  روزه 022 میانگین -1

 روزه 999 میانگین -4

 کنید چارت سوار و کنید عوض هم هاشو رنگ و کنید انتخاب یکی یکی ببیند
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 رضایی 

 

 مهدی موسوی
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 باشد ساده همه فعال نیست درست تصویر در که باشد ساده باید اینجا در روش

 میفرستم دیگه یکی.نیست ساده اش روزه 999 من

 ؟ نموده برخورد قیمتی میانگین چه به حاضر حال در قیمت کنید عنوان خوب

 روزه 022

 درسته

 : میانگین از ای دیگه نوع سراغ بریم خوب

 : وزنی خطی متحرک میانگین

 رامطرح خطی وزنی متحرک میانگین گران تحلیل از برخی ، روزها یکسان وزن مشکل رفع طرخا به

 روز نهمین و شود ضرب 02 عدد در باید(  روزه 02)  دهم روز قیمت میانگین این محاسبه در. کردند

 . آخر الی و 0 عدد در روز هشتمین و 5 عدد در

 اختصاص روز آخرین قیمت به وزن و ارزش رینبیشت میانگین نوع این در میشود دیده که همانطور

 . شود ضرایب جمع برحاصل تقسیم باید آمده دست به حاصله عدد سپس. دارد

 دوره برای فقط متحرک میانگین که انتقاد این برای پاسخی همچنان هم میانگین این وجود این با

 . ندارد خود در برمیگیرد در را خاصی زمانی
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 ای مربوطه اعداد و باشد صورت این به روش باید خطی وزنی صورت به نگینمیا کردن وارد در پس

 باشد میخواهید که

 پایانی قمیت به اعمال والبته

 : هست اهمیت با هم خیلی که میانگینی واخرین

 : نمایی متحرک میانگین

 اول.کند می حل را ساده متحرک میانگین درباره شده مطرح مشکل دو هر متحرک میانگین نوع این

 اینکه وجود با.دهد می جدید روزهای اطالعات به بیشتری وزن نمایی متحرک میانگین اینکه

 قیمت تمام تاثیر ولی دارند کمتری وزن تر قدیمی های قیمت نمایی متحرک میانگین درمحاسبه

 شوند می شامل را دوره های
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 ؟ میرود کار به مهم بسیار وراندیکات کدام در میانگین این بگه میتونه کسی دیگر سوال یک خوب

exponential ؟ 

 : جواب

 مکدی مهم بسیار دراندیکاتور

 سیگنال ها سهم از معموال متحرک میانگین دو از استفاده با تحلیلگران از برخی کنند دقت دوستان

 : صورت این به میکنند دریافت خرید

 : شخریدوفرو های اخطار دریافت برای متحرک میانگین دو از استفاده

 که هست زمانی خرید اخطار که معنا این به.میشود گفته متقاطع دوخط روش تکنیک این به

 رایج ترکیب مثال برای. کند حرکت باال به رو و عبور تر بلندمدت میانگین از تر مدت کوتاه میانگین

 . باشد می روزه 92 و 02 دیگری و روزه 92 و 9 میانگین دو این از

 باال به رو و قطع را روزه 92 میانگین روزه 9 میانگین که میشود صادر زمانی دخری اخطار اول درحالت

 . صادرمیشود کنداخطارفروش حرکت آن ودرزیر قطع را آن که کندوزمانی حرکت
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 شود می آغاز نزولی روند شود انجام پایین برخوردروبه این که زمانی دوم حالت در

 : نمود خواهیم سیبرر را ها تقاطع این نمودار در ادامه در

 

 

 

 

 

 

 

http://abcbourse.ir/


 www.karabourse.ir"کارابورس"کارایی بیشتر در بورس با  

 

 

 

www.karabourse.ir 

 استراتژی به برمیگرده و باشد داشته تفاوت شما سیستم در میتونه ارقام و اعداد که کنم عنوان البته

 به رو سیستمی چنین خانه در بتونید امیدوارم و میکند فرق نیز باشد میانگین نوع کدام از اینه.. شما

 کنید طراحی نخودتو برای سیگنال سیستم یک و بیارید در قالب صورت

 

 ، دارد قرار بلندمدت متحرک میانگین خط باالتراز مدت کوتاه متحرک میانگین خط که زمانی عموما

 خط از تر پایین مدت کوتاه متحرک میانگین خط که زمانی دیگر سوی از. دارد صعودی روندی بازار

 . است نزولی بازار روند گیرد می قرار بلندمدت متحرک میانگین

 بازار روند از درست متحرک میانگین خطوط ترسیم و روند خط بررسی با توانند می گران معامله

 استفاده مقاومت و حمایت خطوط عنوان به توان رامی متحرک های میانگین.  کنند حاصل اطمینان

 باشد صعودی روند خط از تر پایین ساده متحرک میانگین که زمانی ، صعودی روند یک در.  کرد

 کند می عمل حمایت خط مانند

 تجربی بصورت هست میانگین دو کدوم کراس فروش و خرید سیگنال یک برای شما پیشنهاد حسین  :   ببخشید

 یه سهام برای متحرک میانگین های دوره ایا.  داشتم سوال یه نباشید خسته ضمن صمدی استادوحید کرمی  : 

 ؟ باشه داشته فرق ممکنه ای دیگه شرکت سهام با شرکت

 پیشنهاد من.. هست شخص خود به مربوط که هستند خاص استراتژی یک اینها معموال حسین نابج

 بیشتر و کنید طراحی سیستم یک خودتون بریا اعداد تغییر با خانه در خطا و آزمون اساس بر میکنم

 کنید کار نمایی متحرک میانگین روی

 ازشما ممنون و بود بجایی و جالب و زیبا واقعا سوال خوب... کرمی جناب سالم

 

 

 

 

 

موسوی  :   مهدی 
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 نمیکند؟ ایجاد خللی متحرک میانگین از استفاده در نماد یک بودن متوقف.استاد ببخشین

 منفیه جواب. مهمه کندل مهدی اقاحسین  :   

 دارند وجود ها شرکت از برخی که کنم عنوان باید ، کرمی جناب سوال به توجه با ، دوستان ببینید

 برای رو اعداد این همیشه معموال باید شما و میدهند بهتری واکنش خاص قیمتی ینمیانگ یک به که

 متحرک میانگین یک خاص سهم ییک برا مثال من باشید داشته نظر در خاص های شکرت یکسری

 شود مطرح جلسه در که کردند یاداوری که عزیز کرمی استاد از ممنون و میکنم استفاده خاص

 . هستند روند کننده دنبال ها میانگین که شد مطرح هم باال در موسوی جناب

 

 که سواله برام واقعا رو سهام در و متفاوته هم با که میدونم رو ها ارز جفت در استاد میکنم خواهشوحید کرمی  : 

 داره وجود تفاوت این ایا

 .کردم مشاهده رو موضوع این عینه به من و کرمی جناب موضوع این داره دوجو دقیقا

 در بعدی جلسه برای بزارم و بکنم اغاز جلسه این در رو ها اندیکاترو بحث نمیخوام من چون وبخ

 مباحث اینجا تا و کنید تحلیل رو رتاگ نماد میشه درخواست شما از امروز برای.. جداگانه فایل یک

 سوار سهم روی ها میانگین و ها پترن چارت و کانالیزه و روند خط صورت به چه رو شده داده آموزش

 .برسونیم اتمام به رو جلسه تا کنید تحلیل خودتون و ما برای رو سهم و کنید

 : رتاپ چارت

 رتاپ: سهم برای ضرر حد همینطور و بگید رو سهم به خودتون ورود پیسنهاد و
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 حسین:  

 

 خرید؟ سیگنال یعنی. کذشته اول اوریج سه تراکمی منطقه از استادحسین :   

 کرده نفوذ هم نزولی روند خط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زاد به صمدی
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 کانال سقف هدف اولین.صعودی کانال وسطمهدی موسوی :  

 پرقدرت صعود 92 فیبو حمایت.کیجونسن و تنکانسن حمایت.آینده صعودی کموی ابر وجودمهدی موسوی :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اردوان:
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 قیمتی های میانگین تراکم منطقه از دقیقا حسین جناب.. باشید داشته نظر تحت رو سهم این خوب

 حد فعال.. هست تومان 592 شکست ان و دارد رو پیش در رمهمی بسیا مقاومت یک و نموده عبور

 خرید داد خواهد ادامه صورتی چه به کار ادامه در سهم ببینیم باید و هست کانال میانی خط ما ضرر

 جناب چارت در طورکههمان هست مناسب نماید لمس را کانال کف احتماالاگر و میانی خط روی در

 رناپ میکنم نهادشپی پس... هست همراه نیز صعودی روند خط حمایت با نمیودید مشاهده هم اردوان

  شاید... شاید باشید داشته نظر تحت رو

 اردوان جناب عالیچارت بسیار

 

 

 

 

 

http://abcbourse.ir/


 www.karabourse.ir"کارابورس"کارایی بیشتر در بورس با  

 

 

 

www.karabourse.ir 

 

 د؟کر بشه ردیابی راحت تا کرد سورت الفبایی بصورت رو چپ سمت نمادهای میشه ایا ببخشیدحسین :  

 متاتریدر در نشده لحاظ امکان این حسین جناب نه

 ؟ نمیبینید الگوی ایا ؟ نکرد ای اشاره سهم پترن چارت به کسی خوب

 کشیده اردوان آقا که لوزی الگوی همون

 پرچم؟؟؟

 <شده شکسته که پرچم

 ؟ چی دهنده ادامه کف قلو دو پترن چارت

 استاد بله

 کف دوقلو

 ؟ تارگت

0240 

 کانال سقف مونه اولیه هدف

0210 

 به حوصله که دوستان همه از میکنم تشکر و رسید پایان به امشب جلسه.. دوستان همه از ممنون

  میکنم عرض تبریک دوستان همه به رو فطر عید پیشاپیش.. داشتید حضور جلسه در و دادید خرج
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