
 
 

 שלום לכולם,

 .הרבות שיש לנו עבורכם לשבוע ולהזדמנויותלפני שנצלול לסקירה 

 

  .YFXשל  במט"ח האיתותים שירותמי שמחפש איתותים ישירים אליו לטלפון מוזמן להצטרף ל

 משרד    0747040160- <<לחץ כאן  -ש"ח 50-הצטרף לחודש ראשון ב

 

 אנחנו נכנסים לחודש אוגוסט, חודש של חופשות. ירידה בנפח פעילות בשוק ולכן תנודיות רבה .

 צריך להיות זהירים מאוד, לקחת בפינצטה עיסקאות, לקצר את טווח היעדים.

 ם גרף היקן אשי.רים לעבוד עבאנחנו עו

 איטי, מונע רעשיים . מי שלא מכיר את סוג הגרף, זה גרף יותר

 על הגרף. שמבססותלאט לאט אנחנו נכניס תבניות חדשות 

 .ות שוואצבפרי והיתפסותפחות כניסה 

 יותר אפשרות בניהול עיסקה חכם שמאפשר לסחוט תנועה ארוכה יותר.

 

 ?מה מצפה לנו השבוע בשווקים

 

 כבר היום ביום שני, מתחילים בסין וממשיכים עם גרמניה, אנגליה וארה"ב.מבול של הודעות 

 יום שלישי הודעת ריבית באוסטרליה.

 שמח הולך להיות זה בטוח.

 :על הכוונת

 

AUDNZD 

 הצמד לאחר שני גלים יורדים, מתקן מספר ימים.

 היקן אשי כבר מתחיל להתכנס.נרות , למכירה פוטנציאליר אנחנו כבר באזו

 1.12-1.11ישנה רמה אופקית באזור 

 1.0925-1.0805אזור יעד ראשון : 

 שעתי יש כבר תבניות נץ. 4בגרף 

  

http://www.yfx.co.il/55216/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%98-%d7%97-forex-sms--mt4
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=3DTDUGG79DFKG
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=3DTDUGG79DFKG


 

 

 

GBPJPY 

 נתמקד ביינים השבוע, הצמד על אף שהוא במגמה מובהקת של עליה.

 , בפעם השניה בשבועיים הללו.194על אזור   מתחיל ליצור תבניות היפוך כמו דבל טוב

 ברמה היומית, תהפוך את התמונה. 194.00פריצה למעלה של אזור 

 רובוט נשרכמובן , מי שתוהה איך אפשר לנהל כך מעקב , אז רק יומן מסחר וכלים חצי אוטומטיים כמו 

 באזורים שאנו רוצים, יש טריגר הם מאותתים לנו. , אנחנו מכוונים אותם לצוד את התבניותרובוט נץו

 אני מזמין את כל מי שלא עובד עם הכלים להתחיל לעבוד, זה ישדרג את התוצאות במיידי.

 דף של הרובוט למטה<<או השאר פרטים ב 7040160-074צור קשר 

http://yfx.co.il/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98-%D7%A0%D7%A5.html
http://yfx.co.il/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98-%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%A7-%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%A0%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8-%D7%97%D7%9B%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99.html


 

 

CADJPY 

 חלש באופן מובהק על רקע הצפי להזרמת כמות ענקית של חביות נפט מצד איראן לאחר ההסכם.  הקנדי

 תנועה צידית של שבועיים, שם למהלך הירידות.הצמד לאחר 

 , ופול בק אליו יספק את המקום להמשך שורט.04.94שבירה של אזור 

 

 

 

   

    



 
 . איתותים במט"ח שירות  קבוצת יוזמה מפעילתמבית YFXמייסד של  -טימושפולסקי רומה

 

 

 

 

  .YFXשל  במט"ח האיתותים שירותמי שמחפש איתותים ישירים אליו לטלפון מוזמן להצטרף ל

 משרד    0747040160- <<לחץ כאן  -ש"ח 50-הצטרף לחודש ראשון ב

 

 

 ?האם התחלת לסחור כבר רובוט נץ

 !שבגלליהן אתה נכנסת לשוק להגשים את המטרותעבורך ו כסף שלך לעבוד מאוד קשהתן ל

 <<רובוט נץ לחץ כאן למסחר עם

 

 

לחץ  . התחל לסחור אוטומטית, הפוך את המסחר שלך לחכם-   שירות תכנות למסחר אוטומטי

 <<לפרטים כאן
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