
 نوع تحلیل در بازار فارکس 3آشنایی با 

 

 

را بخوانید. تا  فارکس آموزش برای آشنایی با انواع تحلیل در فارکس این مقاله از مقاالت

ریخچه ای از فارکس، نحوه عملکرد، آنچه بر قیمت ها تأثیر گذار است و سایر اینجا تا

 .چیزها را به شما آموختیم

 

 ...گوییداما می دانیم که اکنون با خود میپر واضح است که اینها همه بسیار مهم هستند ، 

 !حوصله ام سر رفت

 بگویید

 من

 چگونه

 توانم می
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 پول

 !!!دربیاورم

  

 می ، با دوستان خود خداحافظی کنید زیرا سفر شما به عنوان یک معامله گر فارکس خوب

 ... شود آغاز خواهد

 ... این آخرین فرصت شما برای بازگشت است

می توانید یک قرص پاک کننده حافظه بخورید، همه چیز را فراموش کنید و ما شما را 

 .به همان جایی که قبالً بودید برمی گردانیم

 

عصر به اداره بروید و یا  2صبح تا  7می توانید به زندگی معمولی خود برگردید. از شما 

 .شب در مغازه خود کار کنید 10صبح تا  9از 

 ...یا
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، بخورید و یاد بگیرید که کامالً با عصاره دالر پر شده استمی توانید قرص سبز را که 

استفاده از هوش، برای خود  چگونه می توانید در فعال ترین بازار جهان، صرفاً با کمی

 .کسب درآمد کنید

 .، یادگیری را هرگز متوقف نکنیدفقط به یاد داشته باشید

انید ، باید دائماً تا آنجا که می توسایت ما فارکس مدرسه حتی پس از فارغ التحصیلی از

 !، تا بتوانید به یک استاد واقعی بازار فارکس تبدیل شویدبدنبال یادگیری و علم باشید

 !ز گهواره تا گور دانش بجوی

 دهید؟ می تعهد

، یک لیوان شیر شکالت خوشمزه هم بعد از آن بزنید اال قرص سبز رنگ را باال اندازیدح

 !است شده آغاز درس کالس ...ناهار خود را بردارید  سبدو 
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 فارکس بازار در حلیلت نوع سه

، های معامله وجود دارد. برای شروعدر بازار فارکس سه راه برای تحلیل بازار و توسعه ایده 

 .بیایید به این سه روش تحلیل بازار نگاهی بیندازیم

 :سه نوع تحلیل بازار وجود دارد

 تحلیل تکنیکال .1

 تحلیل بنیادی .2

 بازاریا جو تحلیل احساسات  .3

  

بهتر جواب می دهد وجود داشته همیشه بحث در مورد اینکه کدام یک از تحلیل ها 

 .، بدانید باید هر سه مورد را یاد بگیریدر بخواهیم حقیقت را به شما بگویم، اما اگاست

 .مانند ایستادن روی سه پایه است
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پایه زیر وزن شما شکسته و شما پخش زمین خواهید 3، یف باشداگر یکی از پایه ها ضع

 .شد

 .ی کندمشابه همین در معامالت نیز صدق م

یز بازار توسط یک پایه نمایانگر چگونگی تحلیل و آنال 3صبر کنید. از آنجا که قرار است 

 .، یک مغز اینجا کم استمعامله گر باشد

 

 !پایه به مغز بیشتری نیاز دارد 3اما صبر کنید! 

ف از تحلیل مختل نوع سه نشانگر تا ...از نظر تکنیکال باید سه مغز وجود داشته باشد 

 ... باشد
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 .االن درست شد

 .داشته باشید" مغز"وقتی به بازار فکر می کنید باید سه 

ف باشد و یا آن را نادیده اگر تحلیل شما در مورد هر یک از این سه نوع تحلیل ضعی

م ، احتمال زیادی وجود دارد که سه پایه شما بشکند و معامله شما به ضرر ختبگیرید

 !شود
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 .است مگر اینکه قدرت شما در یکی ضعف در دیگری را جبران کند. این کار سختی

 تحلیل در درس بعدی شما را با رایج ترین و پر طرفدارترین نوع تحلیح یعنی

 .آشنا می کنیم تکنیکال

 

 فارکس در تحلیل انواع

 

https://tinyurl.com/4z6rk95b 
 

https://b2n.ir/p26752 

 

https://bit.ly/3fZucKa 
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