
 
 

 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

 

 

 פסגה לגבי החוב היווני, יותר נכון לגבי פריסת החוב.יום שלישי יש 

 אה על סימני עליה מובהקים.יוון בגוש הארופאי, היורו מר

 מחירי הסחורות יורדים משמעותית ואיתם גם צמדי הסחורות כמו בקנדי, אוזי והקיווי.

 יום שישי ראינו בלימה בהתחזקות הדולר.

 ך יומיות ברוב הצמדים מול הדולר.השוק יצר תבניות היפו

 ולר השבוע?האם נראה החלשות הד

 

 ?מה מצפה לנו השבוע בשווקים

 

 כל יום השבוע יש לנו הודעות חשובות שיתנו את הדלק לשוק.

 החלטת ריבית בארה"ב ביום רביעי בערב , יהיה האירוע הכי חשוב השבוע.

 יתו יתנו את הכיוון להמשך השבוע.תוצאות הנתון והנאום שיבוא א

השובע אנחנו נתמקד בקרוסים שדיברנו עליהם כבר בשבועות הקודמים שיצרו הזדמנויות נוספות לתזמון לפי 

 אסטרטגיות המסחר שאנו עובדים.

 :על הכוונת

 

GBPUSD 

 הצמד נמצא במגמת עליה חד משמעית.

 פיבו משני של הגל האחרון. %50אפשר לראות בלימה יומית בצורת פין בר על אזור 

 , אזור רמה עגולה.1.55כל זה קרה על רמת 

 תזמון תוך יומי יתן את הכניסה האפשרית ללונג.

 .1.53, שוה לחפש תזמון לשורט עד אזור 1.55אם לא יהיה תזמון והצמד ישבור את 

  

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


 

 

 

DEURAU 

 

PA   והמשך. %50עוצמתי וברור , גלים עולים, תיקון 

 עד מתי?

 עד שלא נראה שינוי.

 ת.כרגע אנחנו קרובים לרמת התנגדות משמעותי

 .1.53-1.52ששם נוכל לחפש תזמון ללונג עד  1.50אבל יש לנו רמה משנית קרובה באזור 

 הכל על הגרף.

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

 , אנחנו מכוונים אותם לצוד את התבניות באזורים שאנו רוצים, יש טריגר הם מאותתים לנו.רובוט 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 7040160-074 צור 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


 

 

AUDNZD 

 לצמד הזה, כבר שבועים אנחנו עוקבים אחריו.שימו לב 

 .סופיץעכשיו נראה שהוא בשל 

 .1.13חודש של בלימה ומלחמה על אזור 

 פיפס לפחות. 500פוטנציאל של 

 אנחנו מחכים לתזמון תוך יומי.

 מבין את הפוטנציאל הרב.  PAעל הגרף, מי שיודע לקרוא  הכל

 

 



 
 

   

    

 . 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

 

 

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
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
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
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
http://www.yfx.co.il/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98-%D7%A0%D7%A5.html
http://www.yfx.co.il/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98-%D7%A0%D7%A5.html
http://www.yfx.co.il/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98-%D7%A0%D7%A5.html


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

 <<לפרטים כאן

http://www.yfx.co.il/55216/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C-Meta-trader
http://www.yfx.co.il/55216/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C-Meta-trader
http://www.yfx.co.il/55216/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C-Meta-trader
http://www.yfx.co.il/55216/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C-Meta-trader

