
 ھقیقد ٢ رد RSI روتاکیدنا یفرعم-١

 عون ھب ھتسب درف رھ و دنیآ یم باسح ھب دننک یم هدافتسا لاکینکت لیلحت زا ھک یدارفا یارب یدربراک رایسب یاھ رازبا اھ روتالیسا و اھ روتاکیدنا
 ھب تسپ نیا نتشاذگ کارتشا ھب و ندرک کیال اب تسا RSI روتالیسا اھ نآ نیرت یدربراک زا یکی ھک دنک یم هدافتسا یصاخ یاھ روتاکیدنا زا یژتارتسا
 دینک دنم هرھب نوتدوخ تارظن زا ور ام تنماک نتشاذگ اب و دیدب یژرنا ام

 RSI روتالیسا ینعی یدربراک رایسب یدنور یاھ روتاکیدنا زا یکی یفرعم ھب زورما ام یا ھفرح سکراف ناھارمھ و ناتسود تمدخ منک یم ضرع مالس
  .میزادرپ یم

 !دھد یم ناشن ام ھب ار یزیچ ھچ اقیقد روتالیسا نیا ھک مینیبب میھاوخ یم مھ اب ادتبا رد

 شورف ای دیرخ رد عابشا یسررب یارب ار تمیق تارییغت نیرخآ نازیم ھک تسا یدنور روتاکیدنا کی Relative Strength Index ای RSI عقاو رد بخ
 اھ نآ نیرت مھم ھک دوش یم لیکشت ١٠٠ ات ٠یاھ لول زا روتالیسا نیا عقاو رد  .دھد یم ناشن ار دھد یم خر هزادنا زا شیب شورف ای دیرخ لیلد ھب ھک
 ،دنتسھ ٧٠ و ٣٠ یاھ لول

 شورف عابشا رد رازاب ناگدنشورف دایز دادعت لیلد ھب ھک تسا نیا رگنایب دنک در نییاپ تمس ھب ار ٣٠ لول دح زا شیب شورف نازیم لیلد ھب rsi ھک ینامز
 درادن ار تمیق رتشیب شھاک ناوت رازاب ھک تسا رادشھ کی و ھتفرگ رارق

 هدمآ دوجو ھب دیرخ رد عابشا نارادیرخ دایز دادعت لیلد ھب ھک تسا ینعم نیا ھب دنک در الاب تمس ھب ار ١٠٠ لول rsi الاب دیرخ نازیم لیلد ھب ھک ینامز و
 یاھ یژتارتسا رد RSI زا زین یدایز دارفا و دراد ار ییالاب رایسب درب راک روتاکیدنا نیا دش ھتفگ ھک روطنامھ .درادن ار رتشیب شیازفا ناوت تمیق رگید و
 ییارگاو لیکشت رد ناوت یم نآ زا شورف و دیرخ رد عابشا یسررب رانک رد الاب یدمآ راک لیلد ھب ھک تسا نیا مھ نآ تیبوبحم لیلد ،دننک یم هدافتسا دوخ
 رت یصصخت یاھ شزومآ روطنیمھ و روتاکیدنا نیا اب راک هوحن زا ھمادا رد ات دیشاب هارمھ ام اب سپ درک هراشا دراوم ریاس روطنیمھ و یفخم ییارگاو و
 .دیشب دنمھرھب

 

 

 

 

 

 

 

 

اب دیناوت یم ،رتشیب یاھ سیورس هارمھ ھب ھنازور یاھ لانگیس و قفوم دیرت نونف ،ھلماعم هوحن ،رگید یشزومآ یاھ لیاف بسک یارب  

..دیشاب سامت رد 00971555406880 هرامش قیرط زا پآ ستاو و مارگلت رد ام نارواشم  
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