
 

 

 در دستیار فارکس حرفه ایسیگنال پیوت پوینت بخش معامالت آپشن 
 مورد را بررسی می کنیم که شامل: 2در این جلسه ما به معرفی سیگنال پیوت پوینت در دستیار فارکس حرفه ای می پردازیم د 

 گرفته شده در بخش معامالت آپشنسیگنال در نظر  -
 بررسی نمونه هایی از سیگنال ها در دستیار فارکس حرفه ای -

 سیگنال در نظر گرفته شده در بخش معامالت آپشن
برای معامالت آپشن است، توجه کنید که پیوت پوینت برای  Pivot DivConسیگنال ارائه شده در این بخش شامل سیگنال 

و آموزش های کاملی در این رابطه در بخش سیگنال های معامالتی داده شده استفاده قرار می گیرد که  معامالت در طول روز مورد
 می تواند برای شما بسیار کار بردی باشد.

فیلم آموزشی با باالترین کیفیت و دقت، راه شما را برای درک بهتر شایان ذکر است که تیم متخصص فارکس حرفه ای با ارائه 
کرده و شما می توانید با مراجعه به جلسه آموزش و آشنایی با پیوت پوینت ها اطالعات عالی در این زمینه بدست  مطالب هموارتر

 بیاورید و از نکات کلیدی در معامالت خود استفاده کنید.

شناسایی پیوت ها خطوط یا لول های حمایت و مقاومتی اند که سر راه قیمت قرار می گیرند. دستیار فارکس حرفه ای برای 
 سیگنال های مورد نظر از مواردی مانند:

 کندل استیک معتبر -
 RSIاسیالتور  -
 اسیالتور استوکستیک -

 استفاده می کند.

 نحوه معامله با سیگنال
برای معامله ما با تشکیل لول های حمایتی و مقاومتی و همچنین تشکیل واگرایی به عنوان شروط اصلی و تاییدات اسیالتور های 

RSI می باشد معامله خود را ثبت می کنیم. 2معتبر به عنوان شروط  و استوکستیک و همینطور کندل استیک 

 شرایط خرید

 تشکیل روند نزولی  -
  3و  2عبور کردن قیمت از لول های  -
 و استوکستیک RSIتشکیل واگرایی منفی، تایید کندل استیک صعودی معتبر و اسیالتور های  -

 شرایط فروش

 عودیتشکیل روند ص -
 3و  2عبور کردن قیمت از لول های  -
 و استوکستیک RSIتشکیل واگرایی، تایید کندل استیک نرولی معتبر و اسیالتور های  -
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 بررسی نمونه هایی بر روی چارت در دستیار فارکس حرفه ای
 

 خرید

 
 فروش

 



 

 

 مراجعه کنید.برای درک بهتر در رابطه با نحوه استفاده از سیگنال ها به ویدیو آموزشی مربوطه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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