
ک یست از رهمونطور که شما عزیزان اگر جلسات آموزشی ما رو دنبال کرده باشید با معامالت آپشن آشنایی داشته باشید میدونید که این نوع از معامال

 هم شناخته میشوند . all or nothingباالیی بر خوردار هستند و به همین دلیل هستش که به معامالت 

به حد اقل نرسانید و با قسمتی که به طور اختصاصی در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای برای معامالت آپشن  پس چرا شما عزیزان ریسک خود را

 قرار گرفته است استفاده نکنید.

از قیمت تر انجام میگیرد که میزان جا به جایی در اون اهمیت نداره و کافیه که قیمت در پایین تر یا باال  call & putمعامالت آپشن بر روی روش  90%

 قرار بگیرد.فعلی 

زمانی یا تایم زون  فقط به مسئله ای که باید دقت داشته باشید تا بهترین امکانات رو دریافت کنید از اپلیکیشن تا سیگنال های بهتری رو دریافت کنید منطقه

 ا انجام دهید.اپلیکیشن رو مطابق با تایم زون یا همان بازه زمانی سرور بروکری که در آن معامالت آپشن ر

 نشان داده میشود .  gmt +03:00برای مثال بروکر شما تایم زون سرور آن بر اساس  شرق اروپا هستش که معموال با 

 پس در قسمت تنظیمات اپلیکیشن رفته در قسمت تنظیمات پیشرفته و تایم زون خود را مطابق با آن قرار دهید .

 مراجعه کنید. 98دیو جلسه که شما برای چگونگی انجامش میتونید به وی

 .خوب حاال از این جلسه تا چندین جلسه آینده میخوایم با هم روشهایی که اپلیکیشن برای ارائه سیگنال هاش استفاده میکند رو بررسی کنیم 

 

 .اولین روشی که اپلیکیشن دستیار فارکسی حرفه ای برای ارائه سیگنال های خودش استفاده میکنه مکدی پیشرفته هستش

   adv macdسیگنال معامالت آپشن 

 :  نقطه ورود

 کوتاه شدن میله از خط سیگنال در مکدی + تاییدات  خرید :

 کوتاه شدن میله از خط سیگنال در مکدی + تاییدات فروش :

 به باال  20قطع خط   stochasticبه باال و در سایالتور  30قطع خط  RSIدر اسیالتور  تاییدیه ها برای خرید :

 به پایین  80قطع خط  stochasticبه پایین و در اسیالتور  70قطع خط  RSIدر اسیالتور  تاییدیه ها برای فروش :

 روند دار ورنج نوع بازار :

 همه نماد ها نماد معامالتی مناسب :

 MACD , RSI , Stochasticداشتن اطالعات کافی راجب اسیالتور های  ابزار های مورد نیاز :

 همه بازه های زمانی :تایم فریم 

 

 دیگر تاییدات تحلیل تکنیکال:

 کندل استیک معتبر –واگرایی مخفی مثبت و منفی 
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 ( مراجعه کنید. 116که برای دیدن مثال های بیشتر از این سیگنال و بررسی آن به ویدیو جلسه مربوطه ) جلسه 

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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