
 

 سیگنال مکدی پیشرفته در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای:

 .نوع کندل استیک هستیم که درجه اهمیت هرکدامشان با هم متفاوت است 114در دنیای تحلیل های تکنیکال ما دارای بیش از 

منتخب معتبر ترین موثر ترین و مهمترین نوع کندل استیک ها هستند که توسط متخصصینی مجرب کندل های مورد استفاده دستیار فارکس حرفه ای 

 انتخاب شده است .

ممکنه شما عزیزان میتوانید آموزشهای مربوطه به کندل استیک ها رو در بخش آموزش اپلیکیشن ازشون دیدن کنید که طبق باال ترین استاندارد های 

 ساخته شده است .

ب د ما به شما عزیزان این هستش اول آموزش های مربوطه به کندل استک هارو دیده تا دیدی کامل به این موضوع داشته باشید و بتوانید انتخاکه پیشنها

 های بهینه تر و سود ده تری داشته باشید 

 روند دار  ده کرد و هم در بازار هایاین نوع تحلیل مناسب برای تمامی روند های بازار هاست یعنی هم در بازار رنج از آن میتوان استفا

و الگوریتم به این موضوع دقت داشته باشید که در بخش تحلیل های تکنیکال اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای فقظ از کندل های بازگشتی استفاده میکند 

 ها طبق این میار شکل گرفته اند.

ایم ندل استیک تمامی بازه های زمانی میباشد ولی پیشنهاد ما به شما برای سود دهی بیشتر تتایم فریم و بازه زمانی معامالتی مناسب برای تحلیل های ک

 ساعت هستش 1فریم های باالی 

 از چه کندل هایی استفاده میکند. pforex assistخب حاال بریم به سراق این موضوع که 

زگشتی هایی هستند که در سقف ها و قله ها تشکیل میشوند و مناسب برای اقدام دستیار فارکس حرفه از دو دسته از کندل ها استفاده میکند دسته اول با

sell  هستند 

 تشکیل میدهند    انبرک tweezer top و ستاره دنباله دار  shooting starهمپوشانی نزولی   bearish engulfing ابر سیاه  dark cloud که آنهارو 

 کندل بسته شده اقدام به فروش میکنید . lowبه این نکته دقت داشته باشید که در پایین  برای باز کردن موقعیت فروش و ورود معامله

 
 . هستند buyو دسته دوم کندهای برگشتی که استفاده میکند کندل هایی هستند که در کف یا همان دره ها تشکیل میشوند و مناسب برای اقدام به خردی یا 

 انبرک تشکیل میدهند tweezer bottomچکش  hammerهمپوشانی  bullish engulfing خط نفوذی  piercing lineکه آنهارو 

 ندل بسته شده اقدام به خرید کنیدک highو برای ورود به معامله یا همان گرفتن موقعیت خرید کافیه که باالی 
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 برای قرار دادن حد هم در موقعیت فروش و هم در موقعیت خرید حد سود را به اندازه کندل در بعد از نقطه ورود میباشد 

 برای قرار دادن حد ضرر هم در خرید زیر کندل استیک مورد نظر قرار میدهیم و در فروش هم باالی کندل استیک مورد نظر قرار میدهیم 

اینجا به این موضوع اشاره داشته باشم که اگر شما ویدیو های آموزشی را دیده باشید دید بهتری به این موضوع خواهید داشت و همچنین البته حتما باید  

اده ک ها استفمتوجه این موضوع خواهید شد شد که برای استفاده از کندل استیک ها و داشتن انتخاب های بهتر حتما باید به عنوان تاییدات از کندل استی

و دیگر اسیالتور ها ،همچنین   rsi stochastic  William percent rangeکنید برای مثال در اشباع اسیالتور ها مثل اشباع های فروش و خرید در 

 خطوط حمایتی مقاومتی و لول های فیبوناچی و دیگر تاییدات روش های تکنیکال.

 مراجع فرمایید 101سمت مربوطه این جلسه یعنی جلسه برای دیدن مثال های این بخش به شما توصیه میشود به ق

 

 با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر شاورانم  
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