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 :مقدمٍ 

 ایي هشي ثشای چِ کسی هفیذ اسز ؟

هسلوب ّوِ افشاد فؼبل دس ثبصاس ّبی سشهبیِ ٍ ثَسس دس سوبم دًیب ثِ دًجبل یبفشي ساُ ّبی ّسشٌذ سب ثبصاس ّب سا دیص 

دس ثشسسی ّبیی کِ دس هَسد اهَاج الیَر داضشِ ام . ٍ کسبًی ّن هَفك ثِ ایدبد سٍش ّبیی ضذُ اًذ . ثیٌی کٌٌذ

هثال سجک خٌبة آلبی ساثشر . سجک ّبی صیبدی سا دیذُ ام کِ ثشای اسشفبدُ اص اهَاج الیَر ثَخَد آهذُ اًذ

ّش دٍ ایي سجک ّب لبثل احششام ّسشٌذ ٍ ًمبط لَر ٍ ضؼفی داسًذ کِ دس ایٌدب ایي . هبیٌش ٍ یب آلبی گلي ًیلی 

ٍ لػذ ضبیغ کشدى صحوز ایي اسبسیذ . ٍ ایي فمظ یک ًظش ضخػی اسز . ًمبط سٍ اص دیذ خَدم سَضیح هیذم 

دس هَسد سجک آلبی گلي ًیلی ثبیذ ثگن هي کشبة ایطَى سٍ چٌذ ثبس خًَذم ٍ دس کل چیضی کِ اص . سٍ ًذاسم 

ایطَى فْویذم ایي ثَد کِ یبدگیشی سجک ایطَى ثسیبس سخز ّسز ٍ دلیلص ّن سؼی ایطَى دس سَضیح ٍ یبد 

دادى سوبم هسبئل ثِ افشاد هجشذی ثػَسر حشفِ ای ّسز کِ ّویي کبس ثبػث ایدبد لبًَى ّبی صیبدی دس سجک 

 .ایطَى ضذُ ٍ یبدگیشیص سٍ سخز سش ٍ دیچیذُ سش  هیکٌذ

اهب دس خػَظ سجک آلبی ساثشر هبیٌش ثبیذ ثگن کِ ایطَى ثشداضز خَدضَى سٍ اص اهَاج الیَر داسى ٍ ًشم 

دس کل آلبی هبیٌش اهَاج سٍ خیلی سبدُ دس . افضاس دایٌبهیک سشدیٌگ ّن ثشای ّویي ثشداضز ثَخَد آهذُ اسز

دس غَسسی کِ اضکبل ایي . ًظش گشفشي ، هثال اهَاج اغالحی سٍ فمظ دس دٍ ثخص سِ ٍ دٌح هَخی دس ًظش گشفشٌذ

اهَاج گسششدُ سش ّسز ٍ ثشای گشفشي اهَاج سِ ٍسی ثب ضوبسش ثِ ایي سجک ًمبط ٍسٍد اضشجبّی ثِ سحلیل گش 

 . هیذّذ

کسبًی کِ اهَاج سا ثِ . ایي خضٍُ ثشای افشادی کِ ػاللِ ثِ یبدگیشی اهَاج الیَر داسًذ ثسیبس هفیذ خَاّذ ثَد 

ٍ کسبًی کِ ثِ سٍش ّبی .سجک هبیٌش هیطوبسًذ ًیض هیشَاًٌذ داًص خَد سا ثب اسشفبدُ اص ایي هغبلت کبهل سش کٌٌذ

دیگش هثل اسشفبدُ اص خغَط سًٍذ ٍ یب سَیٌگ سشدیٌگ هیکٌٌذ ثشای اعویٌبى ثیطشش اص حشکز ثبصاس ثشاحشی 

 .هیشَاًٌذ اص ایي خضٍُ ٍ هغبلت گفشِ ضذُ اسشفبدُ کٌٌذ 

 .هغوئٌب سجک آلبی ساثشر دشچش ّن ضؼف ّبیی داسد ٍ هغبلت ثبال فمظ ًظش ضخػی ثٌذُ ثَد 
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 آضىایی تا امًاج الیًت  

. ػشضِ ضذ (Ralph Nelson Elliot) ًظشیِ اهَاج الیَر دس ًیوِ اٍل لشى ثیسشن سَسظ سالف ًلسَى الیَر

الیَر ثب هطبّذُ سًٍذ ثبصاسّبی هبلی ثِ ایي فکش افشبد کِ سغییشار ًشخ دس ثبصاسّبی هبلی اص الگَّبی خبغی 

 .دیشٍی هی کٌٌذ ثٌبثشایي الیَر لَاًیٌی سا کِ ثش اسبس سدشثِ ثذسز آٍسدُ ثَد هؼشفی کشد

 اغَل سحلیل هَج

الیَر دی ثشد کِ سغییش ًشخ ّبی هبلی ثػَسر الگَّبی خبغی حشکز هی کٌٌذ هثال دس ثبصاسّبی افضایطی 

 ثػَسر دٌح هَج غؼَدی ٍ سِ هَج ًضٍلی لیوز ّب دس حشکشٌذ ٍ اٍ دٌح هَج غؼَدی سا هَج حشکشی

(Motive) سِ هَخِ ًضٍلی سا هَج اغالحی ٍ (Corrective) هَج یک چشخِ کبهل هَج هی ۸ثِ ایي . ًبهیذ 

 .گَیٌذ

 

 لَاًیي سحلیلی الیَر

 :الیَر سِ اغل ثشای سفسیش لبًَى خَد ثیبى کشد

 .ی کٌذمهَج دٍم ّیچ ٍلز ثِ اًذاصُ غذ دسغذ هَج اٍل ثبصگطز ى .1

 . ًیسز (دس ثیي اهَاج یک ، سِ ٍ دٌح) هَج سَم ّیچ ٍلز کَسبُ سشیي هَج .2

 .هَج چْبسم ّیچ ٍلز ٍاسد داهٌِ هَج یک ًوی ضَد .3

 

 يیژگی َای مًج َا 

ایي هَج . دیذا کشدى هَج یک کبس هطکلی اسز صیشا ایي هَج اغلت ثِ ًظش یک هَج اغالحی هی سسذ  :1هَج 

 .کَسبُ سشیي هَج دس هیبى هَج ّبی حشکشی اسز
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دسغذ اص  ۰.61۸ایي هَج دس حذٍد . دیذا کشدى هَج دٍ ثذلیل سبخشبس سِ هَخی آى کبس آسبى سشی اسز :2هَج 

 .دس ایي هَج ظبّش هی ضًَذ(اغالحی  یکی اص هَج ّبی)هؼوَال صیگضاگ ّب .هَج یک اداهِ هی یبثذ

دس   (Extensions)هَج سَم هؼوَال ثلٌذ سشیي هَج دس هیبى هَج ّبی حشکشی اسز ٍ هؼوَال اهشذاد ّب :3هَج 

دس ایي هَج هؼوَال حدن هؼبهالر ثبصاس ثبالسز ٍ .ایي هَج سخ هی دٌّذ دس ّش حبل کَسبُ سشیي هَج ًیسز

 .اخجبس فبًذاهٌشبل اص ایي هَج حوبیز هی کٌٌذ

. ثش اسبس لبًَى سٌبٍة الیَر اگش هَج دٍم دیچیذُ ثبضذ هَج چْبس دیچیذُ گی کوششی داسد ٍ ثشػکس : 4هَج 

 .سَخِ ایٌکِ ایي هَج ّیچ ٍلز ٍاسد حشین هَج یک ًوی ضَد

ایي هَج آخشیي هَج حشکشی هحسَة هی گشدد ٍ هؼوَال ثبیسشی فشاسش اص اٍج ًمغِ هَج سَم دیص   :5هَج 

 . سخ هی دّذ (Truncation) "کَسبُ ضذگی" ٍ یب " ضکسز  "سًٍذ ٍ اهب گبّی ایي اسفبق ًوی افشذ ٍ اغالحب

 هَج فشػی 5ثْششیي ساُ ثشای ایي کبس دیذا کشدى هَخی ثب . کبس چٌذاى آسبًی ًیسز  A دیذا کشدى هَج  A  :هَج

 (. هیجبضذ  Cٍ ایي یک دیص ضشط ثشای گشفشي هَج  ) .اسز

هوکي اسز ثب سٌَػبر ٍ دیچیذگی ّبی فشاٍاًی ّوشاُ ثبضذ صیشا کِ دس صهبى سطکیل ایي هَج  B هَج B : هَج

آخشیي خشیذاساى سالش داسًذ کِ آخشیي سَدّبی خَد سا اص ثبصاسی کِ غؼَدی ثَدُ اسز کست کٌٌذ ٍ 

 .فشٍضٌذگبى سالش داسًذ کِ ٍضؼیز سا اهشحبى کٌٌذ ٍ دسغَسر اهکبى دسز ثِ فشٍش ثضًٌذ

دبیبى سًٍذ سا ًطبى هی دّذ ایي هَج کِ ثؼذ اص یک ثبصاس غؼَدی ثِ ٍخَد آهذُ اسز ثب سسیذى  C هَج :C هَج

 .ثِ اسوبم هی سسذ A ثِ ًشخی دبییي سش اص ًشخ حذالل هَج

 يیژگی َای مًج َا اصالحی

هَج ّبی اغالحی ًسجز ثِ هَج ّبی حشکشی اص دیچیذگی ثیطششی ثشخَسداسًذ هؼوَال سب سکویل ًطًَذ ًوی سَاى 

 5 هَج ّب فمظ ضبهل ٍ آى ایٌکِ ایي داسد هَج ّبی اغالحی فمظ یک لبًَى ٍخَد ثشای.آًْب سا سطخیع داد

 هَج ًضٍلی دیذیذ ایي ّشگض دبیبى اغالح ًیسز ثلکِ 5هَج ًوی ضًَذ یؼٌی ایٌکِ چٌبًچِ دس یک ثبصاس افضایطی 

 :اًَاع ایي هَج ّب ثِ ضشح ریل هی ثبضٌذ .ثخطی اص آى اسز ٍ الگَ ٌَّص کبهل ًطذُ اسز

http://abcbourse.ir/


                                                  هحسي ثْذادفش                                              6

 

 صیگضاگ (Zigzag) 

 ٌِ  (Flat) دْ

 هثلث (Triangle) 

 سشکیجی 

 .  هَج5 هَج ٍ 3-  هَج 5اص چخ ثِ ساسز ثخَاًیذ  (5-3-5)سبخشبس ایي هَج ّب ثػَسر : صیگضاگ ّب

 .صیگضاگ ّب خَد ضبهل سِ دسشِ سٌْب، دٍللَ ٍ سِ للَ ظبّش هی ثبضٌذ

 

ثشخی هَالغ ثدبی هَج . دس ضکل فَق B صیگضاگ ّب ثَسیلِ سشی ّبی سِ سبیی اص ّن خذا هی ضًَذ هبًٌذ هَج

B  ثؼٌَاى سِ هَج ٍسظ هَج X سا داسین . 

اص ٍیژُ گی ّبی صیگضاگ ّب . دیگش دس ساُ اسز ٍ یب هثلثیًطبًگش ایي اسز کِ صیگضاگ X ّش هَخی هبًٌذ: ًکشِ 

ثبیذ گفز کِ ایي هَج هؼوَال دس هَج دٍم اص هَج ّبی اغلی ظبّش هیطَد ٍ ثٌذسر دس هَج چْبسم دیذُ ضذُ 

 سٍثشٍ ّسشین هوکي اسز ّوِ چی داضشِ ثبضین ٍ سبخشبس سشکیجی ًیض WXYدس کل صهبًیکِ هب ثب اغالح . اسز

 Xهَج  ) هَج 3 ( Wهَج ) هَج 3یؼٌی .  هثلث داضشِ ثبضین Yٍ ایي اهکبى ٍخَد داسد کِ دس هَج . داضشِ ثبضین 

  (Yهَج ) هثلث  (
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 :هی ثبضذ ٍ ثِ سِ ًَع سمسین هی ضًَذ (3-3-5)سبخشبس دٌِْ ّب ثػَسر   flat :دٌِْ ّب

یب دبییي  Aدس سغحی ثشاثش ثب ًمغِ ضشٍع هَج B هَج (کبّطیثب فشؼ ثبصاس )ًَع سبدُ آى ثطکل صیش کِ دس آى 

ًیض ػوَهب دس ّوبى حذٍد هَج هشَلف هی ضَد ٍ چٌذاى اص ایي سغح دٍس سش  C سش اص آى هشَلف هی ضَد ٍ هَج

 .ًوی سٍد

 

 

 

-a-b کِ ثب حشٍف (3-3-3-3-3)غَسر سِ سبیی هی ثبضٌذ هَج هی ضًَذ کِ ثِ 5ضبهل  هثلث ّبی افمی:هثلث

c-d-e  ثِ سِ غَسر  (ٍاگشا)اًذ یب دْي ضًَذ (ّوگشا)یب خوغ ضًَذُ هثلث ّبی افمی. ًبم گزاسی هی ضًَذ ٍ

هثلث ّب هؼوَال دس هَج چْبسم لجل اص آغبص آخشیي سًٍذ غؼَدی .  کبّطی ، غؼَدی ظبّش هی ضًَذهشمبسى،

 B ٍ دس ثشخی هَاسد دس هَج .سطکیل هی ضًَذ ٍ هَج دٌدن سمشیجب هسبفشی دس حذٍد دٌْبی هثلث افضایص هی یبثذ

 :هثل ضکل صیش . ظبّش هی ضًَذ  ABCاص یک 
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ٍخَد داسد کِ اص ًَع حشکشی  (diagonal) الصم ثِ یبد آٍسیسز کِ ًَع دیگشی اص هثلث ثٌبم هثلث هَسة

 .هحسَة هی ضًَذ دس حبلی کِ هثلث ّبی افمی اص ًَع اغالحی هی ثبضٌذ

 

 ). ایوذبلس ثَخَد هی آیٌذ ٍ ٍ هیشَاًٌذ ّن ثػَسر ّوگشا ، یب ٍاگشا ثبضٌذ 5یب هَج  Cایي هَج اغلت دس هَج 

 (ثسشِ ضًَذُ یب ثبصضًَذُ

 :سشکیجی 
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هیٌبهین خذا  Xاص دٍ هَج ثب سبخشبس اغالحی ثَخَد آهذُ اًذ کِ ثَسیلِ یک  هَج اغالحی دیگش کِ آًشا 

 .هیطًَذ

ثَخَد  W  ٍYهثال داثل صیگضاگ ثَسیلِ ایدبد دٍ صیگضاگ دس هَج ّبی . ًبم گزاسی هیکٌین WXY ٍ ثػَسر 

 (.دس کل سبخشبس اغالحی ّب کوی گیح کٌٌذُ اسز ). هی آیذ

 

 

 

 

 

 رياتط فیثًواچی در امًاج الیًت

 

 
% 38.2اًشْبی هَج چْبس هؼوَال فیجَ سیششیس . اص کل هَج یک هیجبضذ% 61.8اًشْبی هَج دٍ هؼوَال فیجَ سیششیس 

 . اص کل هَج سِ اسز

 

http://abcbourse.ir/


                                                    هحسي ثْذادفش                                              10

 

 

  

اثشذای هَج یک اًشْبی هَج یک ٍ گسششش دس  ) هیشَاًذ ّش یک اص ًسجز ّبی فیجَ اکسشٌطي 3اًشْبی هَج 

 .اسز% 1.618ثبضذ، اهب هؼوَال % 3.618یب % 2.618یب % 1.618 (اًشْبی هَج دٍ 

  5اًشْبی هَج 
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اثشذای هَج یک اًشْبی هَج سِ ٍ گسششش دس اًشْبی  ) هیشَاًذ ّش یک اص ًسجز ّبی فیجَ اکسشٌطي 5اًشْبی هَج 

 .ثبضذ% 0.618یب % 0.382 (هَج چْبس 

 .دسغَسر گسششش یبفشي ّش یک اص اهَاج ایوذبلس سٍاثظ فیجًَبچی صیش ثشای اهَاج ثشلشاس اسز

 

 :هثبل 
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 سٍاثظ فیجًَبچی دس اغالحی ّب 

 

 .ضکل ثبال هشثَط ثِ صیگضاگ اسز
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 :سٍاثظ دس فلز ّب 
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 :ٍ هثلث ّب 

 

 سٍاثظ فیجًَبچی دس صهبى اهَاج ایوذبلس
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 سٍاثظ فیجًَبچی ثیي اهَاج دس یک ًگبُ
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  (دلشفشم هؼبهالسی  )دس سوبم سحلیل ّبی اسایِ ضذُ دس ایي خضٍُ اص ًشم افضاس آًالیي : ًکشِ 

Tradingviewدس ًظش داضشِ ثبضیذ کِ ًشم افضاس .   اسشفبدُ ضذُ اسز metatrader  اغال هٌبست هَج ضوبسی

ٍ سحلیل هَخی ًیسز ، الجشِ ًشم افضاس هشب سشیذس ًشم افضاس ثسیبس لذسهشٌذی اسز خػَغب اًذیکبسَس ّب ٍ اکسذشر 

 .اهب اغال ثشای ضوبسش اهَاج سَغیِ ًویطَد. ّبی هَسد اسشفبدُ دس آى 
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 tradingviewراَىمای استفادٌ از اتسار َای سایت 

 .ایي اهکبًبر سایگبى اسز. اثشذا دس ایي سبیز ػضَ ضَیذ ثشای اسشفبدُ اص اهکبًبر حشوب ثبیذ ػضَ ثبضیذ

 

ٍ سذس هیشَاًیذ دس هحیظ اٍلیي چبسر ًوبیص دادُ سغییشار دلخَاُ سا رخیشُ ًوبییذ ثشای ایٌکبس گضیٌِ صیش سا 

 .اًشخبة کٌیذ
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 :اثضاس ّبی هْن 

 

 

 هَخی اغالحی دیچیذُ ، سِ هَخی 5 هَخی اغالحی ، 5 هَخی ایوذبلس، 5کِ ایي اثضاس ّب ثِ سشسیت اهَاج 

 .اغالحی سبدُ ، ٍ سِ هَخی اغالحی دیچیذُ هیجبضٌذ
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هخػَظ یبفشي  )، ٍ آخشی فیجَ اکسذٌطي صهبًی  (دشٍخکطي  )اثضاس ّب ثِ سشسیت فیجَ سیششیس ، فیجَ اکسذٌطي 

 .هی ثبضذ  (5اًشْبی صهبًی هَج 
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 :کاوال کطی در امًاج الیًت 

 ، 3یکی اص سایح سشیي سکٌیک ّبی اسشفبدُ اص خغَط سًٍذ دس ضٌبسبیی ، یبفشي سغَح ثشگطز ٍ اسوبم هَج 

 .اسشفبدُ اص سکٌیک کبًبل کطی اسز B  ٍ هَج 5ٍ هَج 4هٌغمِ ثشگطشی هَج 

 .دس سػبٍیش  صیش ّوِ چیض ثخَثی سٍضي ضذُ اسز
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 .دس کبًبل کطی هیشَاى خغَط هزکَس سا ثػَسر یِ سغح ًیض دس ًظش گشفز 

 

 :یبفشي اًشْبی هَج ّبی ایوذبلس 
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 . ًیض هیشَاى اسشفبدُ ًوَد  wxyاص ایي سکٌیک ثشای یبفشي اًشْبی اهَاج 

 

 

 استفادٌ از اودیکاتًر َا در ضمارش امًاج الیًت
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 آضىایی تا ريش ضمارش امًاج 

دس ایي فػل اص ایي خضٍُ سؼی ضذُ اسز سب سٍش ضوبسش اهَاج الیَر ، اص سبین ّبی ثبالسش ٍ گشفشي سبییذار 

حشوب ایي فػل سا ثِ دلز هغبلؼِ کٌیذ سباثْبهبر ثشای ضوب اص ثیي . ثیطشش سب سبین ّبی دبییي سش آهَصش دادُ ضَد 

سوبم سٍش ّبی ثکبس سفشِ دس ایي فػل دس فػل ّبی لجلی گفشِ ضذُ اسز ٍ هغلت خذیذ اضبفِ ًطذُ ، دس . ثشٍد

 .ایي یک سوشیي اسز ًِ چیضی ثیطشش

هبّبًِ سٍ ثبص  (ثبثز اسشفبدُ اص کلوبر غیش فبسسی هؼزسر هیخَام ) دس سبین فشین  usdcadاثشذا ًوَداس خفز اسص 

 .ثمیِ هشاحل دس چبسر ّبی صیش هطخع اسز. هیکٌین 

http://abcbourse.ir/


                                                    هحسي ثْذادفش                                              28

 

 

 

http://abcbourse.ir/


                                                    هحسي ثْذادفش                                              29

 

 

 

http://abcbourse.ir/


                                                    هحسي ثْذادفش                                              30

 

 

 

http://abcbourse.ir/


                                                    هحسي ثْذادفش                                              31

 

 

 

http://abcbourse.ir/


                                                    هحسي ثْذادفش                                              32

 

 

 

http://abcbourse.ir/


                                                    هحسي ثْذادفش                                              33

 

 

 

http://abcbourse.ir/


                                                    هحسي ثْذادفش                                              34

 

 

 

http://abcbourse.ir/


                                                    هحسي ثْذادفش                                              35

 

 

 

http://abcbourse.ir/


                                                    هحسي ثْذادفش                                              36

 

 

 

http://abcbourse.ir/


                                                    هحسي ثْذادفش                                              37

 

 

 

http://abcbourse.ir/


                                                    هحسي ثْذادفش                                              38

 

 

 

http://abcbourse.ir/


                                                    هحسي ثْذادفش                                              39

 

 

 

http://abcbourse.ir/


                                                    هحسي ثْذادفش                                              40

 

 

 

ًکشِ ای کِ ثبیذ ثذاًیذ ایي اسز . ضوب هی سَاًیذ ایي هشاحل سا ثش ّش اسص یب سْوی دس ّش سبین فشیوی اًدبم دّیذ 

ٍ دلیل ایي اهش ٍخَد چٌذ سٌبسیَ ثشای حشکز . کِ دس اغلت هَالغ هَج ضوبسی دٍ ًفش ضجیِ ّن ًخَاّذ ثَد 

لیوز خَاّذ ثَد ، الجشِ اگش سوبم سٌبسیَ ّب سا ثذاًیذ هغئٌب لیوز عجك یکی اص آى سٌبسیَ ّب حشکز خَاّذ کشد 

 .کِ ایي ًکشِ هیشَاًذ دس سحلیل ّبی ضوب ثسیبس سَد آٍس ثبضذ
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یکی اص ثْششیي هضیز ّبی یک هَج ضوبس حشفِ ای ایي اسز کِ ًسجز ثِ لیوز ٍ حشکز آیٌذُ آى ّیچ گًَِ 

دس سؼی کٌیذ . سؼػجی ًذاسد ٍ آهبدُ اسز سب ّش لحظِ ًظش خَد سا دس هَسد سفشبس لیوز ٍ هَج ضوبسی سغییش دّذ

هَج ضوبسی سبى سشیؼب هَج ضوبسی سا اغالح  (هٌمضی ضذى  )سب خبیی سوشیي کٌیذ کِ دس غَسر فیل ضذى 

 .ایي اهش دس ضکل گیشی دیذگبُ ضوب ًسجز ثِ لیوز ٍ حشکبر آیٌذُ آى ثسیبس کوک کٌٌذُ اسز. کٌیذ 
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 مثال َایی عملی 

 از ريش استفادٌ از ایه تحلیل َا در عمل

 

 تٍ اودیکاتًر َا اعتماد وکىید ، آوُا فقط سایٍ ای از قیمت

 .  را تٍ ضما وطان میدَىد
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  دقیقٍ 15 تایم فریم  usdcadجفت ارز 

 سا ثیبد داسیذ ؟ اگِ دس هَسد هَج ضوبسی صیش ضک داسیذ ثِ ّوبى فػل  usdcadهثبل لجل دس هَسد خفز اسص 

 .لجل ثشگشدیذ ٍ دٍثبسُ هَج ضوبسی سا اًدبم دّیذ

 هَخی ٍ سذس هَج دٍ ثب سبخشبس سِ هَخی ضکل گشفشِ 5دس سبخشبس صیش هیجیٌن اثشذا هَج یک ًضٍلی ثب سبخشبس 

ثَدُ اًذ  a  ٍbدس اص هشٍس صهبى ٍ ثشٍص کشدى هَج ضوبسی هشَخِ ضذم دس ٍالغ ایي هَج یک ٍ دٍ ، هَج . اسز

 .اهب ثِ ًحَُ ٍسٍد ٍ خشٍج ٍ ضشایظ هؼبهلِ دلز کٌیذ. کِ دس ًوَداس ّبی آخش سغییش دادُ ام
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  تایم فریم یک ساعتٍ   nzdusdجفت ارز 

 .هشاحل سحلیل ثخَثی دس ًوَداس ّب هطخع اسز
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  تایم فریم یک ساعتٍ   eurjpyجفت ارز 

 .هشاحل سحلیل ثخَثی دس ًوَداس ّب هطخع اسز
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دس ایي هثبل ثخَثی هیشَاى دیذ ، کِ چمذس گشفشي اهَاج اغالحی ًیبص ثِ سجْش داسد ٍ احشوبل صدُ ضذى اسشبح دس 

 هیجبضذ کِ کوششیي هیضاى سیسک ٍ 3ثْششیي هَج دس ّش سبین فشین ٍ هکبًی اص ثبصاس هَج . سوبم هشاحل ٍخَد داسد 

الجشِ ثِ ضشعی .  ًیض ثگیشیذ Cثْششیي ًسجز سیسک ٍ سیَاسد سا داسد ، ضوب هیشَاًیذ ایي هَج سا دس سیض هَج هَج 

 . ٍاضح ثبضذ ABCاص  A هَج ، دس هَج 5کِ 

 

هغئٌب ایي خضٍُ ثشای یبدگیشی اهَاج الیَر کبفی ًیسز ، اهب فمظ ثب اًذکی غجش ٍ سالش هیشَاى ثِ ایي هْن دسز 

سؼی کشدم ایي خضٍُ سٍ . اص سجک ضوبسش اهَاج الیَر ثشاحشی هیشَاى دس ثبصاس ثَسس سْشاى اسشفبدُ ًوَد . یبفز

سطکش ٍیژُ داسم اص اسشبد گشاًمذس خٌبة . خَسی سْیِ کٌن کِ سوشکض اغلی  ثش یبدگیشی ًحَُ ضوبسش اهَاج ثبضِ

آلبی سضب اسوبػیلی کِ دس سوبم هشاحل یبدگیشی غجَساًِ ٍ ثذٍى ّیچ چطن داضشی ساٌّوبی دلسَص ثَدًذ ٍ 

.اًگیضُ ًَضشي ایي خضٍُ ثشای خجشاى رسُ ای اص  صحوبر ایطَى دس حك هي ثَد 

 

 

telegram:@Bhd_mohsen
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