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 ای فردا چه استراتژی میتونیم اتخاذ کنیمدوستان عزیزم امشب می خوایم باهم یورو رو تحلیل کنیم و ببینیم که بر

 اولین کارمون چی بود دوستان؟

 
 اول فیبشو میکشیم تا ببینیم کجاس

 سپتامبره 66برای نقطه ی پایین فیب  low بهترین

 ی رو ببینیدسپتامبر رو پیدا کنید ،میتونید نقاط درست و کلید 66شما اگر در هر چارتی 

خورده و فشار معامالت کمی ارز رو پایین تر کشونده و دوباره برگشته باالی  83توی چارتمون می بینیم که یورو به فیب 

 خط

 دوستان عزیزم اگر لطف کنید و موقعی که داریم با هم تحلیل میکنیم به من پیام خصوصی ندید ،بسیار سپاسگزارتون میشم

 
 در چارت هفتگی منطقه زوم میشه و پترن تشکیل شده خودش رو نشون میده

 تشکیل یه مثلث متقارن رو می بینیم که جزو یکی از بهترین پترن ها و پوزیشن های شسته رفته ی بازاره

 
 شده و نقش موینگا نشون داده میشه و در تایم فریم روزانه همون پترن گسترده

 چارت رو زوم کنید و جایی که بیضی رو کشیدم توجه کنید

 در اون منطقه موینگا کراس کردن

 در تایم روزانه بعد از یک نزول یا صعود در بیشتر مواقع نشوندهنده ی پایان ترند قبلیه 01و  611و کراس 

 که باید بسیار توجه داشته باشیم که خطا نکنیم و البته زمانیکه موینگا وارد بازار میشن جاییه

بار کراس میکنن و تصمیم گیری  بازارهای رنج بیشتر اوقات موینگا در اثر حرکات مارکت حول محور خودشون،چند در

 قوانین بازار رنج باید عمل کنیم نه موینگ برای تریدر سخت میشه .در این موارده که طبق

در زمان ورود موینگا به بازار اینه که تشکیل پترن می بینیم و با شکست پترن ،می تونیم اصل دیگه ای که اتفاق میفته 

 معامله کنیم
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 پترن رو میکشیم و از همه مهمتر فیب پترنه

 جزو معدود جاهایی که با فیب وارد میشیم ،مثلث متقارنه

 خورده بشه بای میکنیم 16خورده بشه سل و فیب  83خط استاپ السه و فیب  01فیب 

 مواقع سود خوبی داره دوستان این قانون یکی از قوانین طالیی بازاره که در بیشتر

 ببینید که با شکست پترن و رد شدن از موینگا یک پوزیشن بسیار عالی میشده گرفت

 و این در مورد مثلث متقارن همیشه تکرار میشه

یه برگشت داشته که دقیقا تا کراس موینگا  قدرت موینگا نگاه کنید که بار اول که پترن شکسته و یورو تا فیب باال رفته به

 قدرت موینگا رو نشون میده و البته نقش ساپورت اونا رو و نتونسته پایین تر بره و اینبوده 

برگشت بازار نگه دارید یا ببندید ،می  شما اگر بای کرده بودید و می خواستید تصمیم بگیرید پوزیشنتون رو موقع بنابراین

 بگیرید تونستید با توجه به کراس موینگا تصمیم

کاری که من کردم این بود که بای کردم و وقتی مارکت به موینگا خورد و پایین نرفت و شروع به باال کردن کرد،به 

 پوزیشنم اد کردم

روند شما بود بهش اد کنید و اگر  اگر پوزیشنتون رو درست بگیرید می تونید کم حجم وارد بشید و اگر مارکت به بنابراین

 اشیدنبود با حجم کمی ضرر کرده ب

 

 
 ساعته هم میبینیم که موقع برگشت موینگا جلوی پایین رفتن رو گرفتن 4توی 
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 ساعته میتونیم الیوت این روند رو ببینیم 6و اما در 

وت اینکه چطور شروع الیوت رو تشخیص بدید اینه که یک سیکل کامل تموم شده و مارکت تقریبا به کف خورده و الی

 جدیدی شروع شده

باشه و  6به عدد قبل پس این نمی تونه موج  چارت قبلی نقطه ی استاپ الس رو ببینید .می بینیم که مارکت تقریبا برگشته در

 الیوت کامل هستن .بنابراین باید شروع الیوت بعد رو درست تشخیص بدیم میدونیم که مثلث ها خودشون یک

 
 ساعته هم ببینید 4شمارش الیوت رو در 

 

 
 تا کجا میتونه حرکت کنه 8رو میکشیم تا بدونیم موج  6و حاال فیب موج 

 .و به چارتها توجه کردید دوستان جلسه ی امشب به پایان رسید.سپاسگزارم که همراهم بودید

رد شد در به رکندش  high بنابراین تحلیل یورو بهمون میگه که یک سل خوب اما با طمانینه میتونه داشته باشه و اگر هم از

 ادامه میده

باالتر بره و در یک محدوده ی یک سنتی  و میت نه کمی 8بهمون نشون میده که تقریبا حرکت یورو تموم شده در موج  فیب

 شروع بشه 4ترن بسازه و موج پ

رو معامله کنیم و خطوط فیب موج  4 دقیقه چنگال اندرو کشیده میشه تا با شکستش و شکست موینگا بتونیم موج 60در  و

 رو نگه داریم بهمون میگه که تا کجا میتونیم پوزیشنمون
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