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 امشب می خوایم بخش فیب سیستم رو کمی بازتر کنیم

 باال رفت و متوقف شد 8181شد و تا جایی  ترن و عبور از موینگا شروعروند ما با شکست پ

 حاال برای اینکه بدونیم روندمون ادامه داره یا نه ،از ابزار فیبوناچی استفاده میکنیم

،یک برگشت در روند دیده میشه و ایم  ی کلی روند ها اینه که زمانیکه یک روند شروع میشه و تا عددی متوقف میشه قاعده

 شده با نه ا نیستیم که تصمیم میگیریم روند تمومم

 کشیدن فیب بهمون میگه که روند تموم شده یا این برگشت تنها یک تصحیح حرکتیه

 
ا نه در نقطه بگیریم که یک تصحیح حرکتیه ی سقوط کرده1برای اینکه تصمیم 8این چارت می بینیم که مارکت تا نقطه ی  در

حدودی  نتونسته به صفر بگرده و دوباره سقوط کرده بنابراین شروع روند نزولی تا خورده و 22می بینیم به فیب  2ی 

 مسجل میشه

حرکت و کمی بازی روی خطوط  این حرکت یک حرکت تصحیحی بود و روند صعودی ادامه داشت باید بعد از این اگر

 باال می رفت 0 % رو می شکست و اینبار تا22فیب ،

 22اما اونچه می بینیم نزول تا فیب 

 2و نقطه 

 1خورده و برگشته تا نقطه ی  00به فیب  4تا  2از 

 این حرکات چیو به ما نشون میده؟اینکه قوانین فیبوناچی کدوماس

پترن میسازه و نشه ،در همون حوالی  برگرده و وارد خطوط فیب 22حرکت کنه و بایسته و تا  800روندی از صفر تا  اگر

 رد بشه روندش رو ادامه میده 100 برمیگرده و اگر از 800با شکست پترن به 

 و ما با انتقال فیب روند قبلی می تونیم اعداد جدید فیب رو در بیاریم

 رد بشه به صفر برمیگرده 21رسید و برگشت و وارد خطوط فیب شد، اگر از  800اما اگر به 

سیم که وقتی مارکت درون خطوط فیب هستن ما نمی تونیم تصمیم بگیریم که روند عوض شده یا بنابراین به این نتیجه می ر

 نه

 همونطور که در جلسه ی پیش گفتم با کشیدن کانالها و پترنها می تونیم پوزیشن درون فیبها رو بگیریم

 
 د و من قبل خبر و سخنرانی دراگی خطوط یورو رو کشیدمهفته ی پیش تعیین نرخ بهره ی اروپا بو

 شروع به ساختن مثلث کرده 8181همونطور که می بینید یک چنگال اندرو که از 
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 و تحلیل بعد تاثیر خبر و سخنرانی دراگی رو نشون میده

 
 و نمای روزانه

 ساعته 4و 

 
 و یک شکست و پول بک به موینگ و بعد حرکت نزولی 800اونچه که می بینیم حرکت مارکت باالی موینگ 

 و به همه داده اگر با این سیستم تصمیم گیری میکردیدمی تونید قدرت موینگا رو ببینید و اینکه این مارکت فرصت سل ر

 
 موقعیت بازارو تو تایم روزانه می بینیم

 800و  00مثلث اولیه مون نزدیک شده و همینطور موینگای  به

می تونیم انتظار داشته باشیم که تا موینگ روزانه پایین بیاد و در بین فیب گیر کنه و یک صعود دیگه شروع بشه 1اینبار تا 

 فیب ترند آخر

 ه پایین بیادجلسه پیش گفتم که بازار نزدیک مثلث روزانه س و پیش بینی میشه تا موینگهای روزان

 
 و این چیزیه که در سخنرانی دراگی اتفاق افتاد

 جمعه در خبر پی رول مارکت به خط مثلث روزانه خورد و برگشت و

 این نمای روزانه ی پی روله
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 و اما در پی رول چه اتفاقی افتاد

 باالتر نرفته 00رکت رو زیر خطوط فیب و باالی فیب ببینید که از حرکات ما

 

 دقیقه و فیبش قبل از پی رول 80در 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 اونچه ب ای این هفته انتظار داریم چی میتونه باشه

 قبل از پی رول

 

 
 

 

 و پی رول
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 ین اگر فیب مارکت رو درست بکشید ،بهترین تصمیم رو می تونید بگیریدبنابرا

 درصد رو رد کنه و تا صفر پایین اومده 22حتی شادو پی رول نتونسته خیلی 

 سنت پایین اومده 2حدود 

 ادرو بشکنه تا فیب بعد پایین می 00بمونه تا فیب روزانه باال میره و اگر فیب  800اون اینکه اگر باالی موینگ 

 اینجا جاییکه می تونیم چنگال رو بکشیم نقطه ی اول باید نصف فاصله ی این دو نقطه باشه

 مثلث بزرگ روزانه هستن 00تا موینگ های روزانه پایین اومده و نتونسته رد بشه و جالب اینجاس که موینگا روی خط 

 
 رای یورو هفته پیش افتادهاین نمای کلی اتفاقی که ب

 باال رفته و یه پایین اومده 8182مارکت از کف شروع به حرکت کروه تا 

 8180تا  8182یعنی فاصله ی 

 
باید روی چارت خودتون بکشید تا بهش دست پیدا کنید و اینکه کشیدن چنگال اندرو درست کمی زمان میبره و تمرین می 

 خواد

 تعیین کننده هستن 2و 2تعیین کننده نیست 1نقطه  8بنابراین نقطه ی 

 تموم شده 2و  8در واقع موج 

 مهمترین نقطه ی چنگال اندرو نقطه ی دوم و سومیه که کشبده میشه نه نقطه ی اول

 عوض شده 800و  00ت جه کنید که موینگا کراس کردن و جای 
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