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  با سالم

 

  با مبحث شیرین و جذاب واگرایی ها در خدمت شما عزیزان هستیم

 

  یک سری تعاریف برای دوست عزیزم نیما ازادی است:پ ن

 

تا  اول با تعاریف عرف و همگانی شروع میکنیم تا دوستان مبتدی هم در جریان کار باشند

 !برسیم به ما بقی مسائل

 

  Divergenceدایورژنس یا واگرایی

 

 

 واگرايي چيست؟

 

واگرايي در يک تعريف کلي به معناي حرکت قیمت و اسیالتور در خالف جهت يکديگر است و 

نتیجه اين امر عموما اين است که در هنگام وقوع واگرايي، قیمت از ادامه حرکت باز مي 

  !باعث تغییر روند جاری بازار یا برای اندکی یا برای طوالنی مدت میشودايستد و در مواردی 
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  :واگرایی ها در کل به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از

 

  نمایش می دهند  RDاکه ب  (Regular Divergence)واگرایی معمولی- 1

 

 

 دنشان می دهن  HDکه با  (Hidden Divergence)واگرایی مخفی-2

 

 (RD)واگرایی معمولی 

 این نوع واگرایی خود به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم میشود

 )RD+(واگرایی مثبت  – 1

شکل میگید و اندیکاتور نیز   aهنگامی که کف ( در هر تایم فریمی )رایی که در کف ها شکل میگیرد گدر این نوع وا

را  bرا میشکند و کف جدید  aمیسازد و قیمت رشد میکند و سپس قیمت مجدد میریزد و کف  aکفی منطبق بر کف 

برای تشخیص . ساخته شد کف قیلی خود را نمیشکند  bمیسازد ، حالتی رخ میدهد که اندیکاتور زمانی که کف جدید 

 ... و  cd cci , rsi . maاین نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده میکنند مثال 
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 )-(RD یواگرایی منف - 2 

 

  aهنگامی که سقف( در هر تایم فریمی) درا ین نوع واگرایی که در سقف ها شکل می گیرد 

می سازد و قیمت می ریزد و   aشکل می گیرد و اندیکاتور نیز سقفی منطبق بر سقف

می سازد ، را   bرا می شکند و سقف جدید  aسپس قیمت مجدد صعود می کند و سقف

ساخته شد سقف قبلی خود را   bحالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که سقف جدید

 برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثالا . نمی شکند 

macd  ،rsi  ،cci  ،...... 
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 (HD)واگرایی مخفی  

میباشند در حالت واگرایی معمولی از نظر قیمتی سقف یا کف جدید این نوع واگرایی ها برعکس حالت معمولی 

تشکیل میشد ولی اندیکاتور آن را تایید نمیکرد ، در حالت واگرایی مخفی اندیکاتور سقف یا کف جدید میسازد اما 

 .قیمت تایید نمیکند 

 :این نوع واگرایی به دو نوع تقسیم میشود 

�í���»مثبت��مخفی��واگرایی����(+HD)��

در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور کف قبلی را میزند ولی قیمت کف قبلی خود را نمیزند گوییم واگرایی مخفی مثبت 

 رخ داده است 
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  )-(HDواگرایی مخفی منفی-2

 

 

در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور سقف قبلی را می زند ولی قیمت سقف قبلی خود را نمی 

  .منفی رخ داده است زند گوییم واگرایی مخفی
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  خب تعریفات کلی از واگرایی ها با مثال خدمت دوستان توضیح دادیم

 

  بهتر از واگرایی ندیدم

 

با خیلی از کلیات فارکس کار کردم از مووینگ اوریج گرفته تا برو به الیوت و هارمونیگ و 

  ...سیستم های زیادی بر پایه اندیکاتور های رنگی پنگی

 

هر طرف ! بلندی و به دور از هرگونه اغراق ميگم بهتر از واگرایی ندیدم  ما با سرا

 ...بازار رو ببينيد بر ميگرده به واگرایی

 

و این تغییر نگرش رو مدیون واگرایی هستم تا قدم به قدم به شناخت خیلی مسائل در قیمت 

  رسیدم

 

  ع شدیمو کسب سود دالری اینجا جم( بار علمی)میدونید همه ما برای سود

 

  دنبال دردسر نباشید چارت رو پیچیده نکنید

 

هدف از این موارد این نیست که هدف این که شخصیت سیستم خودتون رسید و یک هدف رو 

  دنبال کنید و برید جلو

 

$ 055از معامله کردن نترسید اندازه سرمایتون با چارت ور برید دوست عزیز توی که سرمایت 

ساعته برای خرید و فروش چی کار داری این تایم ها رو برای  4یا است تو با چارت روزانه 

ساعته دنبال کنید و سود رو در  1نقاطی از بازار در نظر بگیرید و همون دالیل رو در تایم زیر 

  کمترین تایم ممکن ببرید و لذت ببرید

 

بده و شما با  از من میشنوید به چارت چیزی رو تحمیل نکیند بزارید قیمت کار خودش رو انجان

  اون مواردی که برای یک ورود میرید جلو برید و حرکت کنید سایت های تحلیل رو نگاه نکنید

 

  کاری به تحلیل دیگران نداشته باشید

 

  تحلیل نکنید قیمت رو دنبال کنید سعی کنید رفتار قیمت رو بشناسید

 

اولین شتاب و شرایط خوب از وقتی وارد معامله ای میشید دیگر طمع نکیند از لحاظ حرکت با 

  معامله خارج شوید اصال بحث ترس تو معامله موندن نیست

 

جایی از قیمت وارد شوید کمترین استاپ رو داشته باشید در حالی هم که استاپ رو لمس 

کردین بدونید قیمت دیگه شرایط رو تغییر میده و خالف معامله شما حرکت میکنه که بتونید باز 

  !سود کنی

 

ل اری به اخبار نداشته باشید فقط بدونید که فالن ساعت قرار اخباری داشته باشیم دنبکا

همون جفت ارز رفته و با قیمت همراه باشید و در صورت شرایط ایده ال وارد معامله شوید 
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نترسید شک نکنید اخبار همانی خواهد بود که قیمت خواهد رفت و اگر شرایط رو خوب 

  !میل نکرده باشید سود رو خواهید کرد در کمترین زمان ممکنتشخیص داده باشید و تح

 

  خدا شکرت.....همه این موارد رو مدیون همین چارت هستم که در زیر میبینید 

 

 

  ...پوند به ین رو میخواهیم به چالش بکشیم

 

 

  :زیر دقیت کنید چی مبینیدبه تصویر 

 

  : حاال همون تصویر یا مجیک پیوت

 

 مقاومت هفتگی/حمایت/پیوت:بیآ

 ماهانه مقاومت/حمایت/پیوت :سبز
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  حاال این تصویر

 

 ...مکدی رو نگاه کنید دقیقا بر عکس هم هستند B -Aرو نگاه کنید حاال قیمت B -Aقیمت

 

 

حاال این به معنی این است که قیمت داره خسته میشه از باال رفتن و این نقاط میتونه قیمت 

  !!!تعیین کننده برای این جفت ارز باشندهای حساس و 

 

ولی همین میتونه مورد استفاده ما قرار بگیره که در پست !!اما یک واگرایی کامل نیست 

 ......های بعدی میرسیم به این موضوع

 

 

  قیمت است C -Aاون محدوده ابی رنگ که با فلش های قرمز مشخص کردم ما بین نقاط
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  ...دقت کنید.. مشخص کردم میشکنه این قیمت با یک کندل که سبز رنگ 

 

 

 

  ...و میشه این تصویر ی که میبینید

 

 این نقطه خیلی حساس و مهم است  LOWو  HIGHمحدوده قیمت  A/Bدر نقطه:نکته 

 

( باشد  vو  uواگرایی مورد نظر باید به شکل)این به اصطالح واگرایی   a/bنقاط  h/lقیمت های

  میدیم و واکنش قیمت های امروز رو به این نقاط ببینیدبا یک خط امتداد 
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: مثال  5تا  1به فرض قيمت !چون برای تشکيل واگرای یک حد مورد نياز است :نکته

  b به عنوان نقطه 5و قيمت   aبه عنوان نقطه 1قيمت 

 

همين حد خودش از قيمت های حساس تشکيل ميشه و وقتی جاری بازار و لحظه 

نقاط ميرسه یک حساسيتی نشون ميده یکی از این حساسيت خودش  بازار به این

  !باز یک واگرایی در این نقاط است

 

ميتوان به b) -(aهمين نقاط  h/vوقتی قيمت به این حد رسيد با توجه به:2نکته

  استفاده کرد  stopیا  tpعنوان

 

 

 

بار به شخصه در مطالب این تاپيک در هيچ فورورمی گفته نشده و برای اولين :پ ن 

این فوورم به اشتراک ميزارم و در هيچ فورومی به غير این فوورم توسط دوستان 

به اشتراک گذاشته یا اموزش داده نشود من راضی نيستم و در صورت کمک و 

  !حس خير خواهانه ادرس فوروم و تایپک در اختيار دیگران داده شود همين و بس

 

دقت کنید و روش مانور بدین و به عکس العمل قیمت به به دایره های عالمت گذاری شده 

 ...اون نقاط

 

قیمت   Hبا توجه به این تصویر که قیمت بعد از شکست قیمت با یک کندل قوی به سمت

  ...رفته  Aنقطه

 

  باشه یا استاپ یا ورود به معامله  TPحاال این نقطه یا برای ما میتونه

 

  !میکنیم دایره اول داخل کادر قرمز رنگ رو میریم بررسی

 

در این جور مواقع که قیمت رسید به یک سطح مهمی شروع به بازی با تایم فریم کنید و :نکته

  قشنگ قیمت اخر و اون نقطه رو زیرو رو کنید

 

در این نقاط دنبال دالیل ورود برای معامله باشید بهترین نقطه به ورود در معامالت : 2نکته 

  )ود استدر معامالت سند موج)است 

 

  :دقیقه هستیم 10تایم 
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  :دقیقه 0میریم سراغ تایم 

 

  چیزی نمیبینیم
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  :دقیقه 1میریم سراغ تایم 

 

  !دقیقه بله یک واگرایی 1خب حاال شد یک چیزی داره شکل میگیره در تایم 

 

باید پیش این واگرایی رو وقتی که قیمت برای اولین بار نزدیک این سطح میخواد بشه :نکته

  !زمینه روا اماده کنید

  یعنی وقتی قیمت رسید به این نقطه به دلیل حساس بودن برگشت خواهد کرد

 

به تصویر دقت کنید لحظه ای که قیمت نزدیک یان سطح میشه شما باید کم کم حواس جمع 

تون توضیح میدم انگاری قیمت جاری بازار است و رفته رفته قیمت میخواد راباشد جوری ب

 حرکت کنه

 

دیدید؟خب این جا کمی دقت الزم رو داشته باشید اینجور مواقع قیمت وقتی به این نقاط 

حساس رسید از این قیمت دور میشه بعد از مدتی نسبت به تایم فریم باز به این قیمت 

  خودش رو میرسونه

 ه اگه بهبه خودش فشار میاره اینجاس ک( در این مثال)جدید   LOWیعنی قیمت برای زدن یک

MACD دقت کنید میبینید بله قدرت فروش داره کم میشه و شاهد یک واگرایی هستیم با 
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LOW جدیدی که قیمت میزنه!  

 

همین جا نقطه ورود شماست در کمترین زمان هم سود رو میبیرید :که میشه همین تصویر 

 پیپ میده کمه بگو کمه ؟؟؟؟ 11دقیقه برات  1همین یک کندل قوی تایم !

 

 

دقیقه و حرکت بعد از یک حرکت باز برمیگرده این نقطه رو لمس میکنه و همچنان  1بازم تایم 

 !واگرایی پایدار است

 

پیپ میشد  11/ 11از همین سیگنال هم نزدیک به ! و سیگنال دیگری رو میده برای ورود 

  !گرفت

 

 ..واگرایی و بازم  LOWزیر  LOW ...و دوباره همان شرایطی قبلی و توضیحات قبلی

http://abcbourse.ir/


 

 یا  LOWدر مواردی داریم واگرایی رفته رفته قله یا دره بیشتر میزنه اینجور موارد با خط زیر:نکته

hIGH   این واگرایی رسمی داشته باشید تا از پایداری واگرایی اطمینان داشته باشید یا با

جربه خیلی این مورد نیاز به ت! خط در اکثر مواقع سیگنال معکوس رو بگیرید  نشکست ا

  باالیی دارد که در مواردی تشخیص داده بشه

 

  !البته هم خود واگرایی سود داده هم شکستش:اینم نمونه شکست 
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و پوند به ین .بود و معامله داشتم   gbpusdجفت ارز شانسی انتخاب کردم چون تمرکزم روی

  !رو انتخاب کردم هردو زیر نظر باشن

 

گه هم که عالمت زدم همین شرایط رو یو تصاویر دایره های د ببینید دوستان همین جفت ارز

  ی حواسش به این ارز بود خیلی راحت سود میکردسداره یعنی اگر ک

 

 چارت رو سخت نکنیم

 

تمامی موارد باال در همه قیمت های حساس و مهم کاربردی است اعم از ترافیک :نکته

  ...امتداد خط های رسم شده و/حمایت و مقاومت/قیمتی 

 

  صادق است  macdتمامی موارد باال در: 2نکته

 

حل باال رو در قیمت جاری بازار انجام بدید به عینه خواهید دید سادگی اتمامی مر: 3نکته 

  چارت رو

 

تمامی موارد باال باید با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت معامله همرا باشد و غیر این :4نکته

  منجر به شکست خواهد شد

 

از هیج چیز دیگری تائیدیه نگیرید هیچ روش یا سیستمی معامالتی پیدا نمیکنید :0 نکته

  !!!!!سریعتر از قیمت ورود بدهد

 

 !شما وقتی سود رو کردی تازه دوستان به فکر ورود هستن:6نکته

 

 در اینده و روزهای بعدی ما بقی اموزش:1نکته 

 

رمونیک است ایچی ایچی است فرقی واگرایی واگرایی است الیوت الیوت اصل هارمونیک ها

نحوه استفاده از این ها رو یاد بگیرید اگر قرار بود که با همون !نمیکنه در اصل موضوع و مطلب 
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کلیات که عرف گفته شده و بشه سود کرد به نظرت کسی این همه مشکل تو فارکس 

 داشت؟؟؟

 

ره اخبار چیه و همه و همه رو ببینید من اصل کاری ندارم روند چیه قیمت از کجا اومده کجا می

  !!ریختم تو سطل اشغال مخم

 

تنها چیزی که مهم فقط است فقط معامله کردن است بیاید برای یک بار همه چی رو از نو 

شروع کنید فکر کنید هیچی نمیدونید فکر کنید اصال نمیدونید روند چیه فکر کنید اصال نمیدونید 

ببینید نه اونجور که یاد گرفتید و گوشتون خوندن واگرایی چیه چارت رو اونجور که هست 

 چیزی رو به چارت تحمیل نکیند!

 

 دوست عزیزم حرف مبهمی میزنم ؟مطلب سنگینی میگم؟

 

  حرفم اینه کاریت نباشه قیمت از کجا اومده کجا میره

 

دیدی قیمت در یک سطح مهم است دنبال واگرایی باش و در کمترین تایم و نزدیک ترین قیمت 

قیمت به حدی به اون سطح مهم حساسیت نشون میده که به محض  وه اون سطح وارد شب

پیپ تا سر شب  25الی  15تا بگیر از هر کدوم  15حاال روزی از اینا ! وارد شدن میری تو سود 

خب رفیق سرت درد میکنه اعصابتو بهم بریزی رو پوزیشنی !پیپ  255الی  05میشه نزدیک 

تا تحلیل ببینی بمونی 4؟یک روز برسه به سودت یک روز نرسه ؟ بمونی که رو مخت باشه

 ببندی نبندی؟یک روز با سود کم ببندی روز بعد با ضرر ببندی روز بعد با دردسرهای دیگه؟

 

!! رفیق میگم جایی از قیمت وارد شو که خیلی ها تو شک هستند هنوز دنبال تحلیل هستند 

  !مفید ومختصر

 

 

 تصاویر باید تهیه کنم بگم تابهتر جا بیافتههمه اینا رو با 

 

 !!یک مثال با مجیک پیوت عین حرکت قیمت بزنیم شاید بهتر جا بیافته

 

  جفت ارز پوند یه ین

 

  هفتگی است لوزی قرمز رنگ 2و 1قیمت ما بین مقاومت 
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خط است و شما میرسید پشت چارت هیچ تحلیلی انجام  2خب اینجا قیمت ما بین این 

 1نمیدین قیمت رو دنبال میکنید تا قیمت حرکت کرده و به یکی از این مقاومت ها برسه حاال 

  !!مستطیل های قرمز رنگ 2یا 

 

قیمت بعد از حرکت به مستطیل پایینی یعنی مقاومت هفتگی میرسه اینجا دیگه داستان 

 :شروع میشه

 

  :خوب دقت کنید

 

! اگرایی رو میسازه یا ساخته و نزدیک شده وقتی قیمت نزدیک این سطح میشه یا داره و

تایم پاین تر برید اگر واگرایی بود خوشحال باشید سیگنال قوی است باز  1اینجا تایم کم کنید 

یک تایم کم کنید اگر بازم مشاهده کردین خوشحال باشید واقا قوی است همین طور برید 

تی قیمت واگرایی تایم پایین رو تکمل پایین و با یک فلفل ریز در همون تایم کوچک تر یعنی وق

  میکنه وارد بشید
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مثال ما خود همین تایم فریم باال واگرایی خفیف داریم نا کامل تایم کم میکنیم میبینیم  ندر ای

دقیقه قیمت با مکدی برعکس اما واگرایی کامل نیشت اما  0بله فروشنده کم شده یعنی 

نشانه خوبی برای کاهش فروش است در حالی که قیمت به یک نقطه حساس میرسه 

 !!مقاومت هفتگی

 

دقیقه و میبینیم بله یک واگرایی میبینیم و در عالمت سبز رنگ به  1پایین یعنی میریم تایم 

  !درنک وارد میشیم

 

  !!خیلی ساده مختصر و مفید

 

  !سخته این ؟؟؟یا باورش سخته ؟ اجبار نیست از دوشنبه امتحان کنید

 

 شاد باشید
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  دوستان این نکات رو دقت داشته باشند

 

  توکل به خدا کنید#

 نکنید عجله#

 صبر داشته باشید بگردین بهترین جفت ارز رو انتخاب کنید#

 دیدین جفت ارزی با قیمت و کندل شتابی نزدیک یکی از این خطوط میشه سعی کنید صرف#

 نظر کنید

ید ای گوقتی معامله رفت رو سود دیگر طمع نکنید من هم میدانم بعدا چارت رو نگاه کنید می#

این رو از درونت روحت فکرت دور کن ما به !قف فروختما حیف بابا کف کف خریدم یا سقف س

خرد خرد جمع کردن قانع هستیم بزرگان رو برید ته داستانشون میبینید خرد خرد جمع میکنن 

  !!تو این بازار وحشی

مدیریت معامله داشته باشید با اکثر استاپ های که میخورید اگر نقطه ورود صحیح بوده #

 ختالف چند پیپ و با احتساب شرایط معامله معکوش داشته باشیدباشه میتونیید با ا

  !دقت الزم رو داشته باشید  uj/au/nuهای روی جفت ارز#

  ست واگرایی تمرکز الزم رو داشته باشیدکروی پایداری و ش #

ساعت  1بعد از هر معامله نیم ساعت الی !نکنید  over tradeپشت سر هم ترید نکنید#

  ر داشته باشیداستراحت کنید صب

  بعد از مدتی مغرور نباشید#

  ادعا نداشته باشید#

  صاف صادق باشید با خودتون#

  توهم نزنید اصولی ترید بزنید و رویایی نباشید#

  دوستون دارم منو فراموش نکنید#

 

 موفق مویید باشید

 

 1333میثم پاییز سال 

 

 

  !سال ها بعد می خونیم میگیم یادش به خیر:پ ن 

 سالم

 

 

 !!عشق من واگرایی

 

خب اینم یک نوع از شیرینی های بازار است دیگه اصال اقا با صدای رسا میگم کل بازار یعنی 

  !واگرایی
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  !این هم یکی دیگر از زیبایی های چارت

 

 !و شاهد یک واگرایی دیگر برای خرید زیبا c -aامتداد نقطه

 

  ...در ادامه پست باال

 

  ...حرکت بازار

 

 ..دیگر c -aتکمیل یکو 

 

  !بازار زیباست سختش نکنید دوستان
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رفتیم به   full hdببینیم از  qhdیک دید از نوع!!!! رو به هم ارتباط بدیم و امتداد بدیم  b -bحاال

  !!! quhdسمت

 

  از معامله گری لذت ببرید

 

  ایران خواهد بوداین فوروم با این جمع دوستانه و مدیران عزیز یک نمونه برای فارکس 

 

 !!فورومی به دور از هروگونه تحلیل و پیش گویی

 

 موفق و مویید باشید

 

 

  سالم عزیزان عصر جمعه خوبی داشته باشید

 

  یه زیر میزی به دوستان بدیم حاشو ببرن
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 :رابطه این قیمت ها رو دوستان بهم با اون چیزی که فکر میکنند تصویر کنن در کارگاه

 

 !!ین این ها است که در قیمت اندازه مو های سرتون خواهید دیدیک ارتباطی ب

 

  تا بریم به توضیحات

 

 ین پست باشه زیر میزی استاااااااااااااااااااااا اااااحواستون به 

 

 

 پیروز باشید

 :خب دوستان عزیز برسیم به این شکل ها و رسم های مربوطه

 

انجام دادیم صادق است و در صورت بودن همه این رسم ها در تمامی مواردی که گفتیم #

  !الگو کمک بزرگی خواهد کرد

 

  کار به تعریفات قبلی فارکتال نداریم شما فقط الگو رو به چشم در چارت پیدا کنید#

 

بعد مدتی با عادت چشمی و تمرین رسم رو انجام بدین بعد فارکتال رو فرخوانی کنید تا #

 و پیدا کردن الگوخودتون رو بسنجین برای تمرین چشمی 

 

 !این الگو رو مشاهده خواهید کرد  vو  uدر اکثر واگرایی های با شکل#

 

  !در تایمی که الگو رو پیدا کردین قوانییین بازی با تایم فریم صادق است#

 

  !واگرایی برای ورود کمک خواهد کرد  a/b/cدر مواردی همین الگو و امتداد ان روی نقاط#

 

هم الگو رو باال داریم هم پایین و محدوده حرکتی قیمت رو خواهید  در سقف و کف قیمتی#
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  !دید

 

شکست نزدیک سطوح مهم بودبا حد سود منطقی خروج خواهد شد یا با در نظر گرفتن #

  سایر شرایط ورود اقدام به معامله خواهد شد

 

#... 

 

  دقت بیشتری برای اتصال قیمت داشته باشید

 

  رت نباشه فقط و فقط یاد بگیرید برای رسم و استفادههمیشه فارکتال رو چا:پ ن 
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  با ارزوی موفقیت همه دوستان گلم

 

 شاد باشید
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 :واگرایی  cنمونه سیگنال و در نظر گرفتن شرایط با نقطه

 

 :دقیقه 10چارت 

 

 :دقیقه 1چارت 

 

  !ارمغان اوردهواگرایی یک واگرایی دیگر رو به   cقیمت در زمان رسیدن به نقطه

 

و  10واگریی تایم  c -aدقیقه ورود برای فروش شکست 1تایم   cورود برای خرید در نقطه:پ ن 

 !دقیقه در صورت تثبیت قیمت که باز با واگرایی همراه خواهد بود برای فروش 1

 

 شاد باشید
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 یک عيدی خدمت عزیزان بدیم

 

  :واگرایی عددی قيمتی

 

واگرایی استاندارد رو که با تعدادی کندل تشکيل ميشه رو ما دقيقا تمامی موارد 

در نقاط   lowو  3highالی  2کندل انجام خواهيم داد یعنی با  3الی . 2این بار با 

  :حالت ميتوان استفاده کرد 2این در ! حساس بازار اقدام به معامله خواهيم کرد 

 

  !ین تایم فریم باشيدواگرایی دنبال این واگرایی در کم تر  cدر نقطه -1

 

در تایم فریم های پایين با لمس دوباره قيمت و نقاط حساس و در نظر گرفتن  -2

 !واگرایی عددی قيمتی وارد معامله شوید

 

 

کندل واگرایی داده باشه کندل  2بعد تشکيل وگرایی قيمتی نقطه ورود ما اگر 

  بودکندل داده باشد کندل چهارم خواهد  3سوم خواهد بود اگر 

 

دوستان توجه کنند تمامی موارد گفته شده تا به امروز رو دقيقا عين توضيحات 

  پياده کنيد کم و کسری نداشته باشيد

 

  RD است هم از نوع  HDاین نوع واگرایی قيمت هم از نوع

 

 

  سطوح مهم قيمتی رو مشخص کنيد

 

 سقف قيمتی خوب مشاهده کردین دنبال واگرایی باشيد/ کف
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  مجيک پيوت استفاده کنيداز 

 

  حد سود معقول رو انتظار داشته باشيد

 

  صبر کنيد و عجله نکنيد

 

در پست های و جواب دوستان توضيحات تکميلی با توجه به عالقه دوستان داده 

 خواهد شد

 

این مطلب در هيچ جای دیگری مورد بحث نبوده فقط در این فوروم مطرح شده و 

يچ عنوان مورد بحث نباشه من راضی نيستم در صورت خير خارج از این فوروم به ه

  خواهی شخص مورد نظر رو به

 

 !این انجمن اشنا کنيد

 

  شاد و پيروز باشيد

 

 

  سالم

 

 :23مثال و ادامه پست شماره 

 

  تصاویر گویا است اگر سوالی بود در کارگاه مطرح کنید
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طالیی رو بهشون هدیه دادیم تا عمر  اگر دوستان کم کاری نکنند و قدر بدونن:پ ن

دارید پایدار خواهند بود قانع باشيد طمع نکنيد عجله نکنيد مدیریت سرمایه رعایت 

  کنيد شک نکنيد جوری ترید خواهيد کرد لنگه نخواهد داشت

 

 

 سال ها دل طلب جام جم از ما میکرد          و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد

 

 

 

 

 

LUCKGOOD  
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