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 پیش چه حرکاتی یورو داشتهفته ی پیش یورو رو شروع به تحلیل کردیم و حاال در هفته ی  2خب در طی 

 
 هفته پیش پی رول بود و نقاط قرمز مربوط به روز پی روله 2این نمودار دوشنبه س .همونطور که دیدم جمعه ی 

 دوشنبه یورو از مثلث خارج شد و طی یه کانال صعودی باال رفت و اونچه که معموال انتظار میره یه پول بک به مثلثه

 
 لثهاین نمای کلی مث

 دوستان توجه کنید که فیب ناحیه رو از روز پی رول کشیدم

 
 و اتفاقی که بعد از شکست کانال صعودی افتاده

پس شکست پترن مثلث رو میبینیم و یک پول بک به پایین تا نزدیکی خط مثلث که با فیبی که میکشیم می تونیم تصمیم گیری 

 حرکتی باال رونده ی روز دوشنبه کنیم که این برگشت یک برگشت کامله یا تصحیح

 
 و نمای روزانه از شکست پترن و برگشتش به خط بیرونی پترن

 پس از دوشنبه می تو نستیم با پوزیشن بای وارد بشیم و استاپمون رو بزاریم زیر کندل پی رول

 
 اونچه که در ادامه اتفاق افتاده در چارت معلومه
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 قسمت آبی روز دوشنبه س

 همونطور که می بینید با انتقال فیب تا روز جمعه میشد برای مارکت تصمیم گیری کردو 

 ساعته ی بازار 4

 

 

 
حرکت در چنگال اندرو .همونطور که میبینید چنگال اندرو هم یکبار منتقل شده .چنگال اندرو در دو طرف یکبار و نه بیشتر 

 می تونه منتقل بشه

 دقیقه 91و در 

 

 
 از جمله فیبای مهم مارکت ،فیب کلی که حتما باید کشیده بشه

 ساعته و روزانه حتما باید فیب حرکت آخر رو داشته باشید 4توی 

 به مناطق آبی توجه کنید که چطور مارکتمون کالستر تشکیل داده و اون مناطقیه که معموال پترن تشکیل میشه

 اینکه اگر خط فیبتون درست باشه باید برخوردها مدل اونچه در چارت می بینید باشهو به قدرت خطوط فیب توجه کنید و 

 روی چارت زوم کنید و برخوردای دقیق رو ببینید
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 و نمای هفتگی بازار

 و تصمیم گیری براش دقیقا مثل شکست مثلث های دیگه س

 وبی ببریماگر شروع به ترید روندش کنیم میتونیم مدتی توی این روند بمونیم و سود خ

 
 می بینیم که در جال تشکیل یک پترن مثلثه و بهمون میگه که یورو داره آماده میشه برای یک حرکت بزرگ

 

 
ساعته موینگا هنوز در حالت صعودی هستن و برگشت مارکت بیشتر میت نه یک تصحیح حرکتی  4در حال حاضر در 

 ساعته میت نید تصمیم گیری کنید 4ساعته یا خود  9باشه که با کشیدن فیبش در 

 بنابراین احتماال دچار مقاومت فیب و رزیستنس هفتگی میشیم

 
 و همینطور شکست موینگها

 از روز دوشنبه هم مثلث رو شکوند رفت باال و دوباره برگشت پایین و گفتم پول بک بوده و چارتهاشم گذاشتم

شدنه ،موینگا به قیمت نزدیک میشن و مارکت شروع به برخورد باهاشون قبال هم گفتم وقتی که یک روند در حال تموم 

 میکنه

 فیبشم براتون کشیدم که بدونید چطور بکشید و چطور تصمیم بگیرید

موینگا در حالت صعودی هستن و روند .میتونه باال بره  83ساعته می تونیم ببینیم که یورو تا فیب  4توی این چارت 

دچار کالستر یا کشمکش قیمتی بشه و در هفتگی هم دیدیم که  83ه داشته باشه ولی ممکنه در فیب صعودی هنوز میتونه ادام

 این ناحیه رزیستنس مثلثمونه

 چارت روزانه رو با موینگاش جتما در نطر داشته باشید .متاسفانه فراموش کردم براتون بیارم

 فیب ترند آخررو میشه داشت ساعته بشکنه ،انتظار یه برگشت تا 4ساعته و  9اما اگر کانال 

 تا اینکه وارد بازار میشن و حول موینگا چرخش بازارو می بینیم و تشکیل پترن
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 با چنگال اندرو هم میتونید تصمیم گیری کنید

 دقیقه رو بیشتر دنبال کنید 91برای اینکه بهتر موینگا رو بشناسید و حرکاتشونو بهتر درک کنید ،

 زیادی دارن و تقریبا در میانه بازارن موینگا با مارکتمون فاصله ی

 هموینگا به بازار نزدیک میشن و وارد بازار میشن و اونجا پترن تشکیل میش
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