
یک استراتژی بسیار سود ده هستش که توسط کارشناسان مالی با تجربه و متخصص فارکس حرفه ای تهیه و تولید گردیده است   Rاستراتژی 

در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه و همچنین  68و شما میتونید برای دیدن آموزش های مربوطه به این استراتژی رو به جلسه آموزشی 

 فه ای مراجعه کنید.قسمت مدرسه فارکس سایت فارکس حر

 روش برای ارائه سیگنال های باینری آپشن خودش استفاده میکنه که به ترتیب زیر هستش. 3اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای از 

نکته : به علت این سیگنال های مورد نظر برای باینری آپشن میباشند دارای نقاط حد ضرر و حد سود نیستند و تمامی روش ها نقطه 

 ن در بعد از کندلی که سیگنال روی آن صادر شده قرار دارد.ورودشا

 

 : R1 (type1)سیگنال 

 روند دار و روند سریع 

 تایم فریم : همه بازه های زمانی

 شرایط خرید : 

 نزولیخط مقاومتی 

 stochasticو  rsiکیل کندل استیک بازگشتی صعودی یا سیگنال دهی بر اساس اسیالتور های تش

 شرایط فروش :

 خط مقاومتی صعودی

 rsiو  stochasticتشکیل کندل استیک بازگشتی نزولی یا سیگنال دهی بر اساس اسیالتور های 
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 : R2  (type 2)سیگنال 

 stochasticو  RSIاسیالتور های  –کندل استیک ها  –ابزارها: آشنایی با خطوط مقاومتی 

 شرایط خرید : 

 خط مقاومتی نزولی 

 خط مقاومتی و بسته شدن قیمت در باالی خط مقاومتی بستن کندل زیر

 شرایط فروش :

 خط مقاومتی صعودی

 بستن کندل در باالی خط مقاومتی و بسته شدن قیمت در زیر خط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 R3  (type3: )سیگنال 

 روند سریع –نوع : روند 

  stochasticو   rsiاسیالتور های   –کندل استیک  –ابزار ها : آشنایی با خط مقاومت 

 شرایط خزید:

 باالی خط مقاومتی  stochasticو   rsiکندل استیک بازگشتی صعودی یا سیگنال بر اساس اسیالتور های 

 شرایط فروش : 

 خط مقاومتی صعودی 

 زیر خط مقاومتی stochasticو  rsiتشکیل کندل استیک بازگشتی نزولی یا سیگنال بر اساس اسیالتور های 

 

 

جلسه آموزشی مورد نظر مراجعه کنید تا مثال های بررسی شده را هم مشاهده ویدیو البته شما برای درک بهتر این استراتژی بهتره که به 

 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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