
# جهانی_بازارهای_82_جلسه  

معامالتیمون سیستم تکمیل برای بزاریم خوایم می امشبو جلسه  

 میکنن کار دارن عالی بسیار دوستان از ،تعدادی شده معرفی موینگا سیستم که مدتی این طی

میکنم تشکر و خوشحالم بسیار که   

 خیلی تجربه مالی بازارهای در که شده تجربه برام و ندارم اعتقاد اطالعات انباشتگی به من

بود خواهد جوابگو مطالعه از بیشتر  

 استفاده با و زمان یه از بعد حاال و کردند کار مدتی دوستان و کردم معرفی رو سیستم یه من

 هم با خطاهارو کمی و کنم تر تکمیل کمی رو سیستم دارم تصمیم گرفتم که بازخوردی از

باشیم داشته سیستممون به نسبت تری روشن دیدگاه و بپوشونیم  

سیستم از باشیم داشته تعریفی یه اول  

055 و 05 موینگ یا اورج. میکنه کار قیمت اورج براساس ما سیستم  

هستن؟ اعتماد مورد و عالقه مورد موینگا چرا  

نیستن ساختگی چون مهمن موینگا  

میشن ساخته قیمت اطالعات از که اینه موینگا خصوصیت مهمترین  

 رنج بازار زمانیکه آی اس آر مثال. نمیکنن حرکت بازار با همیشه دیگه ایندیکیتورهای

دادن اشتباه سیگنال به میکنه شروع میشه  

میده نشون رو تریدرها احساسات حدودی تا موینگا بگیم میتونیم کل بطور  

برمیگرده موینگا به قیمت همیشه که میدونیم و  

هستن بازار رزیستنس ساپورت حسینی آقای قول به و  

میشه شروع ترند یک جاییکه میزاریم رو سیستم شروع  

 سنتی چند ی محدوده یک در و رسیده روانی مرز یک به کرده تموم رو قبلی روند بازار

 و میشن شکسته هم موینگا و شده شکسته پترن و شدن بازار وارد موینگا و ساخته پترن

میکنه فرار به شروع قیمت  
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میکنه حرکت 28 تا 05 حدود و درجه 50 از بیشتر و تند ی زاویه با اولیه حرکات معموال  

دارند بکی پول برگشت تند حرکات که میدونیم و  

میده ادامه روندش به دوباره و کرده که تندی حرکت فیب به برمیگرده قیمت  

 

 یک و بینیم می رو موینگا شکست و قیمت فرار ها بیضی قسمت در کنید توجه چارت به

فریمه تایم این بک پول که موینگا کراس به برگشت  

 نمی و برمیگرده خودش موینگ به مواقع درصد 05 در مارکت بک پول زمان در واقع در

کنه عوض رو روند میتونه بشه تثبیت یا کانفیرم و بشه رد اگر. بشه رد ازش تونه  

 یا ساپورت یک به تا میده ادامه رو راهش دوباره بعد و میکنه بک پول مارکت خب

کنه برخورد روانی مرز یا و باالتر فریم تایم در فیب عدد یک یا و رزیستنس  

 شکل و داره فرق زمانش هم مارکت برگشت هستیم فریمی تایم چه در اینکه به توجه با

یکیه اصلی ی قاعده اما متفاوته موینگا  

برمیگرده آخرش روند فیب به ،مارکتمون آخر حرکتی کانال شکست از بعد  

008255 تا ریخته 000555 از اگر یعنی  
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 اصالحه یک این که بگیریم تصمیم فیب قوانین با و بشه کشیده باید سنت دو این فیب حاال

روند تغییر یا و بکه ،پول  

داده ادامه خودش ریزش به دوباره و داشته تصحیح یک فقط روندمون که میکنیم فرض  

میکنن حرکت بطرفش کمی هم ،موینگا میکنه حرکتی تصحیح و برمیگرده مارکت وقتی  

میکنن حرکت قیمت دنبال به که هستن موینگا ،اینبار میشه شروع تند حرکت که دوباره  

 باالتر فریم تایم یک موینگ به برگشت ،این داریم قیمت برگشت ساعته 0 فریم تایم در وقتی

بود خواهد  

 حرکت کمی حولش و برمیگرده ساعته 5 تایم در 055 و 05 موینگ به مارکت معموال و

میده ادامه حرکتش به دوباره و میکنه  

ببینیم میتونیم روزانه و ساعته 5 فریم تایم بیت رو حالت همین  

 وارد ،موینگا شد تموم ترندمون و رسید سقف یا قیمت کف به مارکت اینکه از بعد دوباره و

 آغاز دیگری روند و میگیره شکل سنتی چند ی محدوده در ،پترن میشن قیمتی ی محدوده

 میشه

تنظیمات با 85 و 05 عدد دو معامالتی سیستم تکمیل اما و  simple ,close 

میکنیم اضافه سیستم به رو عدد دو این  

میکنن حرکت فریمی تایم هر در قیمت با 85 و 05 عدد دو  

 که داره نیاز و مشکله کمی ساعته 0 زیر های فریم تایم در 85 و 05 روی گیری تصمیم

بگیرید تصمیم بعد و بشید آشنا باهاشون کمی  

بپرسید رو سواالتتون دیگه جلسات در و کنید اضافه رو دوعدد این میکنم پیشنهاد  
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 یک به شروع مارکت شده شکسته 85 و 05 که ،هرگاه ساعته 5 تایم در که کنید توجه

کرده حرکتی تصحیح  

کردند عمل رزیستنس عنوان به 85 و 05 ترند شروع در یا و  

 سیستم یک بتونید اینکه و حرکاته دیدن جزئی کار بهترین سیستم روی تبحر برای دوستان

بنویسید پله به پله رو  

بیاد در کارتون های باگ تا کنیم چک هم با بعد و  

بسپارید خاطر به اینو نداره وجود مالی بازار در میانبری راه هیچ  

تمرین و تمرین و تمرین تنها  

 توجه موینگا شکل به. کنید آنالیز حرکاتشو و بنویسید خودتون برای و جلوتون بزارید چارتو

 کنید

قیمته جنس از چون نمیکنه تغییر قانونش که اینه موینگ خاصیت  
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 تموم گیری تصمیم ای ب همین و مونده باقی 05 زیر قیمت که ببینید روزانه فریم تایم تو

باشه قانون یک میتونه روند شدن  

 تصمیم در تا بنویسید رو هرکدوم ،قوانین کنید بررسی رو مختلف های فریم تایم بنابراین

کنه کمکتون تون آینده های گیری  

بنوسید رو ش قوانین دوباره و کنید تلفیق هم با هارو فریم تایم بعد و  

 هم شما آیا اما هست همیشه مارکت حرکت که بسپارید خاطر به اما باشه بر زمان شاید

باشید هم شما امیدوارم. باشم گرفتم تصمیم هستید؟؟؟من  

بودید همراهم که سپاسگزارم.رسید پایان به امشب ی جلسه دوستان  
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