
شوف حبيبي
هذا السؤال خليني اسوي ملخص تفصيلي عشان اربطلك كل شي مع بعض

من اللول الى الخير
. لويكون لك لولغيرك ليني كذا كذا كنت راح اسويه

 لولوال اخذت مني جهد عشان تخرج بالطريقة هذي ليني بعد ماخلصت رسم لوتحميل
 اينفصل سلك الجهاز لوطفا اللبتوب لواطريت اعيد الشغل كله من اللول لذا ارجوا

 التركيز فيها لن فكرك كله راح يتغير لوراح تعرف كل م كثير اينا كنت اقوله حتعرف
 ليش قلته

الن ينبدأ بالدايفيرجنس
الدايفيرجنس مؤشر استباقي يعطيك قرب اينتهاء المسار لكنه مايعطيك تحديد النقطة

احنا هنا كيف ينعرف النقطة
اقلك ياسيدي



161لمن اتكون عندينا دايفيرجنس احنا اصل عارفين الهدف من النزلول مسبقا لوهو   
 فيبو

 فيبو ايش صار161فعند 
 لحظ الرسمة

 شمعة اينعكاسية بقاب لوهي فرصة شراء لواغل ق عقود البيع فورا





 خل ص كذا هذي الخطوة اللولى
عرفنا من فين ينشتري الن ينبى ينشوف الهدف فين

 ينسحب فيبو من اخر موجة لواضحة لوهذا اهم سؤال للهداف البعيدة
من فين ينسحب الفيبو

 شوف حبيبي تسحب الفيبو من اقوى مقالومة الو اهم قمة في الموجات الخيرة
 ان كاينت موجة لوحدة ريحتك لكن زي هذي الرسمة ممكن تحتار لكن كلها صحيحة

 لكن لتحديد الهدف البعيد خذ اعلى قمة هابطة لوالتي ان اخترقها يكون مافي مقالومات
 اما م السعر





 فيبو100طيب الن حددينا الهدف البعيد في حال اختر ق السعر حاجز ال 
161لينه سيذهب قطعا الى   

 طيب كيف ينسوي الن
 ينمشيها حبة حبة

 الن ينشوف اصغر موجة هابطة عندينا قبل مايبدا السعر ينطلق للعلى لن السعر
 مايمشي لفو ق خط لواحد لكن يمشي على شكل موجات

 لومنها ينقدر ينحدد ينقاط ارتداد لوينقاط دخول جديدة
 فقلنا الن ينسحب فيبو من اخر موضحة صغيرة محددة في الرسمة لوسوف ينجد ان

  ثم عاد لواختبرها لينها تصبح الن دعم لوارتد من عندها بشمعة161السعر اختر ق 
 عاكسة لوكاينت اشارة شراء اخرى شوف الرسمة لكن فين يرلوح لبد هنا يرلوح لطرف

قناة المهندس
شوف الرسمة







  على الموجة اللي شفناها161عند لوصول السعر الى قناة المهندس تزامن ذلك فيبو 
الول الموضوع

 من هناك المفرلوض ينشوف اينعكاس لن السعر جا من بعيد بدلون قمم صاعدة لويجي
  المبجل لوكمان شمعتين عاكسة كاينت اشارة161مهك لوصادف قناة المهندس لوفيبوا 

 بيع قوية
 ينتابع الرسم





 طيب الن ينبى ينعرف فين يرلوح السعر لومن فين يرتد بقوة
 لولو تذكرلو حين لوصل السعر الى القاع اللي ارتد منه ذكرت ان هنا لوقت مرجنة

حسابات
لن الكل بنى امال لوقتها على الهبوط لوذكرت لوقتها ان السعر لبد ان يرتد

ليش
 يو م عدينا رسم القناة من القاع اللي اينطلق من السعر جعلنا ينهاية القناة اعلى قمة

 عشان ينشوف طرف القناة كما هو مبين في الرسمة
  فيبو للموجة الموضحة في الرسم لويعني ممكن تكون261لولحظنا ايظا اينها ينقطة 

اينطلقة قاتلة للحسابات اللي مسوية بيع لوقتها بعقود كبيرة
شوف الرسمة كذا









 يعني كل شي يدعم بعضه لولبد التنقل بين الفريمات عشان تضح لك الصورة

 المهم الن حددينا منطقة ارتد منها السعر
طيب ينبى ينعرف كيف ينشتغل في الموجة الصاعدة لومتى ينقدر ينضارب لوينسوي بيع

عادي ينشتغل بنفس طريقتنا

 ارسم قناة صاعدة لوارسم فيبو يناتشي مقلوب
شوف بنفسك الرسمة

 لوكاينت منطقة اينعكاس161لوصل لطرف القناة مع فيبو 





 يعني لو تبى تمشي من الن الين باكستان بنفس الطريقة راح تلقي ان السعر ماشي
 مع القناة لو فيبويناتشي

لواينا كذا بريت بقسمي
لوهذا السر اللي لوعدتكم بيه

 لوصدقويني اللي يتقن الطريقة البسيطة هذي راح يعرف معنى الربح المستمر لويقدر
يعرف توجه السو ق ان كسر الدعو م فين يرلوح

 لوان اختر ق المقالومات فين يرلوح

 صحيح في اخطاء بسيطة ممكن تواجهها في اللول لن ممكن السعر ينعكس قبل الو
 بعد ينقطتك بقليل لكن عادي

 احيايننا بسبب تداخل الموجات تصير لخبطة عندك في اللول لكن حتى تداخل الموجات



 لها حل لوخليه بكرة اشرحه ان شاء ال عشان تعبت لوابا اينا م

طبعا مع الوقت راح تتمرس عليها كويس

لواي ينقطة دخلت منها لوعكس عليك السو ق عادي لول يهز فيك شي
اينتظر النطة اللي بعد لوفي الخير تربح من العقد المضاعف

مشكلة الكثير في لوقف الخسارة لوليش يوقف بخسارة لن الرؤية تكون غير لواضحة
اما الن حينما تتضح الرؤية مافي داعي للوقف الغير منطقي

ماشي ياحلوين

 الن الباقي عليكم اينتو كملوا لواينا لورايا اخلص النماذج الفنية عشان ينشطب على



الكورس ان شاء ال
 لواخوينا الدكتور راح يرتبه ان شاء ال مع امثلة كثير اخر الكورس عشان توضيح

الفكرة باكبر كمية امثلة

اسأل ال التوفيق للجميع



اليورو الفريم الديلي
 لو نلظحظ بعد كسر القناة كون السعر مسار صاعد محصور

بين القناة وبين الترند الوسود
 السعر ظحينما تضيق به المسافة بين القناة والترند ينفجر الى

الوسفل
المثال هذا يتكرر بشكل مستمر

 ارجوا تذكره لنه مثال واضح ومفضوح
 هذا اليورو وتحديث الروسم

 طبعا البيع يكون انما مع اختبار القناة الزرقاء او كسر الترند



والهدف تعرفوه
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