
 

 نحوه ارائه تحلیل های تکنیکال اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای با استفاده از تئوری امواج الیوت :

استفاده میکنه تمامی تحلیل ها و سیگنالهایی که در این بخش ارائه روش برای ارائه تحلیل های تکنیکال خودش  6اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای از 

 میشود برگشتی میباشند .

 که به ترتیب روش های آن:

  شناسایی موج پنجم با استفاده از تغییر فاز مکدی یا همانmacd phase 

  شناسایی موج پنجم الیوت با خط مکدیmacd line 

  بعدی شناسایی موج پنجم الیوت باRSI 

 سایی موج پنجم الیوت ویو با استوکستیک شناstochastic 

 شناسایی موج پنجم الیوت با نقاط برگشتی turning point  

 شناسایی موج پنجم الیوت با کندل استیک یا همان کندل های ژاپنی candle stick . 
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تحلیل را ارائه میکند که دارای نقطه ورود و حد ضرر و حد سود  2روش، در دو موردش به شما عزیزان  6یکیشن دستیار فارکس حرفه ای در این اپل

 .نیستند 

 macd phaseشناسایی موج پنجم با استفاده از تغییر فاز مکدی یا همان 

 

 

 

 

 

 turning point  الیوت با نقاط برگشتی  شناسایی موج پنجم 

 



 

 روشش به شما عزیزان سیگنال ارائه میکنه که هر کدام دارای نقطه ورود و نقاط حد ضرر و حد سود میباشند. 4ولی در 

  

macd lineشناسایی موج پنجم الیوت با خط مکدی 

 

 RSIبعدی شناسایی موج پنجم الیوت با 

 

 

 

 

 



 stochasticشناسایی موج پنجم الیوت ویو با استوکستیک 

 

 candle stick شناسایی موج پنجم الیوت با کندل استیک یا همان کندل های ژاپنی

 

ود اپلیکیشن ولی برای دیدن مثال های بیشتر میتوانید به ویدیو مربوط به این جلسه مراجعه کنید تا توضیحات کامل تر و مثال های بیشتری را بر روی خ

 مشاهده کنید .

 

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 مشاوران  
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