
# جهانی_بازارهای_72_جلسه  

باشید گذاشته سر پشت رو خوبی روز امیدوارم.عزیزم دوستان سالم  

بک پول و یورو تحلیل به بدیم اختصاص خوایم می امشبو ی جلسه  

 

میکنیم پیدا رو سپتامبر 11 و ماهانه تایم بریم می چارتو اول  

 سپتامبر 11 درصد 161 به یورو آخر نزول که بینیم می بکشین رو سپتامبر 11 فیب اگر

بیاد تر پایین نتونسته و خورده  

 بیشتر ریزش جلو و کرده عمل قوی ساپورت یه عنوان به بوده رزیستنس که 161 خط حاال

گرفته رو یورو  
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 این بتونه باید بده ادامه رو نزولی روند یورو باشه قرار اگر که میده نشون ما به 161 خط

بشکنه رو خط  

داره؟ ادامه روندش یورو آیا که میپرسن من از دوستان از خیلی  

بله بشکنه 161 اگر  

شده بسته بازار موقعیتی چه در ببینیم تا میکشیم رو هفتگی تایم فیب  

کردم اضافه رو فیب خطوط میبینید چارتم در که همونطور  

داشته حرکت 11 و 72 فیب دو بین اخیر ی هفته در یورو حاال و  

 معموال فرانسه اخیر اتفاقات به توجه با و شده کم بازار حرکات و میالدیه سال آخر دوستان

بشه معلوم چیزا خیلی تکلیف تا شده کم بازار تو ها سرمایه  

س معامله قابل اعدادی چه از بعد بازار ببینید که کردم بولد دو یورو حرکت دو بین  

 فیب با که میگیم همیشه. میکنه عمل رزیستنس و ساپورت قوی خطوط مثل هفتگی فیب

رونده خط خودش هفتگی فیب اما نمیگیریم پوزیشن  

سل 161611 شکست و داره بای 161261 که میبینیم چارت تو بنابراین  

بگیریم باید موینگا و ها فریم تایم از تاییدیه حتما که باشیم داشته باید خاطر به اما  
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وروده؟ زمان موقع چه اما و  

بشه شکسته صعودی کانال زمانیکه  

ببینید رو کانالش و روزانه تایم  

 روند یا داشت خواهیم حرکتی تصحیح یا که گفت شه می بشه شکسته کانال این که زمان هر

میشه عوض  

 می خطوط این به رو قیمت ،برگشت رزیستنس یا ساپورت خطوط شکست از بعد معموال

بک پول بهش که بینیم  pull back میشه گفته  

میشه برعکس نقشش شده شکسته که خطی این حاال  

 حاال باشه شده شکسته رزیستنس اگر با و میشه رزیستنس حاال ساپورت که معنی این به

ساپورت میشه  

 با شده شکسته کانال وارد تونن می و خورن می زیادی ی معامله حجم ها بک پول گاهی

بشن شده سکسته پترن  

باشن داشته فریم تایم و معامله پترن،حجم شکل به ربط بک پول شکل بنابراین  
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 فریم تایم بک پول خود معموال و بود خواهد تر قوی بک پول باشه باالتر فریم تایم چی هر

هستن روند یک خودشون برای باال های  

 

س روزانه مثلث برای بک پول یه گفت میشه یورو آخر نزولی روند  

 نقش یورو از جدیدی مثلث گیری شکل در که میدم احتمال و کرده نزول 11 فیب تا که

باشه داشته  
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بینیم می هاشو بک پول و اندرو چنگال ساعته 4 تایم تو  

 بکها پول شناسایی های راه از یکی. میده نشون رو بکها پول زدم عالمت که جاهایی

 در و میره باال معامالت حجم مواقع این در. میره پایین یا باال شارپ خیلی قیمت جاییکه

برمیگرده و میشه اور بازار اصطالح  

 برگشت انتظار باید میکنه تغییر تند ی زاویه با و سرعت با قیمت که زمانهایی در بنابراین

باشید داشته رو قیمت  

 بک پول اما کانیه پله معموال اصالح که اینه در بک پول و حرکتی اصالح بین تفاوت

 شارپه

 گاهی از بیشتر و گاهی و نیستن بک پول یک به مختص ها بک پول موارد از خیلی در

 پترن خودشون برای گفت میشه تقریبا که بینیم می رو پنجم و ،چهارم ،سوم دوم بکهای پول

سازن می  

میگیرن؟ شکل بکها پول چرا اما و  

 و میکشن رو خطوط اون هم تریدرها ،دیگر میکشید رو تکنیکال خطوط شما که همونطور

 و میشه قیمت برگشت و شدن ترید اور باعث معامالت زیاد حجم و میشن بازار وارد شما با

 میره خالفشون بر داره بازار و دارن شما برعکس پوزبشن که تریدرها دیگر طرفی از

 این و میشن خارج و خوره می استاپاشون هاشون خیلی و میشن خارج بازار از ها ،خیلی

قیمت برگشت بر میشه ای دیگه دلیل هم  
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هاش بک پول و ساعته 1 تایم  

شده چنگال وارد دوباره و برگشته خط به دوباره قیمت اما شکسته خط که بینیم می  

 

 کانال فیب و بشه شکسته صعودیش کانال باید باشه داشته پوزیشنی یورو باشه قرار اگر

شیم خارج کجا بگیریم تصمیم بتونیم تا بشه کشیده  
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 و میشیم آماده نوروز عید برای که خودمون سال پایان مثل میالدیه سال پایان دوستان

 مستثنی فاعده این از هم دنبال مردم بقیه و جهانی بازار نمیشیم جدید پوزیشنای وارد معموال

نیست مشخص هم جهانی تروریست تکلیف که مخصوصا نیستن . 

میشه دیده خوبی به بازار در انتظار  

نندازید خطر به رو خودتون های سرمایه عجله با بنابراین  

بودید همراهم که سپاسگزارم.رسید پایان به امشب جلسه  
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