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کندل  05درصدی
شالم و طب ُيگی ةخیر  ،كتم از طروع ایً ٌکحَ رو یادآور ىیظو کَ ایً جاپیک ةرای کصایی ىفید ُصحض کَ ةَ اشکهپ غالكَ
دارن و ایً ٌّع جریدکردن ةا روصیاجظّن شازگاره  ،ونی ایً ٌکحَ ةَ ایً ىػٍی ٌیصث کَ ىفانتی کَ غٍّان خّاُد طد ةرای
روٌدگیری کارةرد ٌداره ةهکَ در جایو فریو ُای ةاالجر ىیظَ روٌد رو ٌیز جظخیع داد..
خّب ةریو شر اغم ىفهب…
بذوبال تشخیص خالی کردن ريوذ مشخص ي وقطٍ مىاسب برای يريد
ةرای طروع ایً جاپیک از جػّیر ذیم طروع ىیکٍو  ،در جػّیر ذیم ىیخّایو ةتیٍیو از کسا ىیظَ جظخیع داد روٌد طم کرده و
كراره یک صرکث ةرگظحی داطحَ ةاطیو  ،جایو فریو  ۵دكیلَ ُصحض…
ٌکحَ یا ةػتارجی جیپس ةصیار کارةردی ایً ُصٍض کَ غتّر ةیض از  ۵۵درغد کٍدل از جٍکٍصً زٌگ خفری ةرا جغییر روٌد یا ةَ
غتارجی طروع ریّرس خّاُد ةّد  ،ریّرشی کَ ىا اشکهپ خّاُیو کرد  ،جيام جیپس ُا و ٌکات در جایو فریو ةاالجر در ىلیاشی ةا
پیپ ةاالجر غضیش اشث و غهث اشحفاده ىً از جایو پاییً اشحفاده از الجیر ةاالجر ةرای ورود ُصحض و غالكَ ٌداطحً ةَ ىدت دار
ةّدن ىػاىالجو ُ .ر کصی ةَ دٌتال گرفحو روٌد ـّالٌی جری ُصث ایً ٌکات و اىّزش ُا در جایو فریو ةاالجر اشحفاده کٍد…
جظریش ةیظحر:
ٌلفَ طياره  ۱ۺ در ایً روٌد کَ غػّدی ؽػیف ُصحض ىاداىی کَ جٍکٍسٍصً در زیر كیيث كرار دارد و جّشؿ كیيث کراس ٌظده
ىا وارد ىػاىهَ شم ٌيیظیو  ،زىاٌی کَ کٍدل  ۵۵درغد از جٍکً غتّر ىیکٍَ زٌگ خفر و ُظداری ةرای آغاز ریّرس ُصحض ،
خّب صاال جاییده ةیظحر چیَ ؟ کٍدل دازی كتم از کٍدل ىّرد ٌظر ىا  ،اونیً ُدف کّىّی ىاشث ةا جّزَ ةَ ٌّع کٍدل زٌی اداىَ
روٌد جا زیر کّىّ ىهيّس ُصحض و ىیحٌّیو در پّزیظً شم ة يٌّیو  ،وكحی کٍدل غتّری از کّىّ ةیض جر از  ۵۵درغد از کّىّ
غتّر ىیکٍَ جاییده ىا دوچٍدان ىیظَ و در واكع ةَ ىا ىیگَ کَ روٌد فػال ٌزونیَ و زای ٌگراٌی ٌیصث  ،ةا روی ُو افحادن جٍکً و
کیسً دیگَ زای طکی ةرای ایً ٌزول ٌيیزاره  ،صاال ةاید جا زىاٌی کَ كیيث یا در واكع کٍدل ُا زیر جٍکً و کیسً ُصحً در
ىػاىهَ ةيٌّید و ىٍحظر ةاطید جا اونیً کٍدل جٍکٍصً رو ةیض از  ۵۵درغد کراس کٍَ ٌ .لفَ خروج ٌلفَ طياره ُ ۲صحض…
ٌلفَ طياره  ۲ۺ در ایً ٌلفَ کَ ٌلفَ خروج پّزیظً شم ىا ةّدش ٌ ،لفَ ورود ةرای ةای ُصحض  ،ةای جا کّىّ( ٌلفَ طياره ، ) ۴
چرا جا کّىّ  ،چّن ُيزىان ةا ةاال رفحً كیيث جٍکً كیيث رو شاپّرت ىیکٍَ و كیيث در اداىَ کیسً رو ٌیز ةا کٍدل  ۵۵درغدی
رد ىیکٍَ ( ٌلفَ طياره  ، ) ۳خّب ٌلفَ ةرای زهّگیری از ةاال رفحٍض کّىّ ُصحض…
ٌلفَ طياره  ۵ۺ ةار دیگَ در ایً ٌلفَ کٍدل  ۵۵درغدی ىا از جٍکً غتّر ىیکٍَ و شػی داره ةریزه ونی ةػد از غتّر از کیسً چّن
ٌظو الزم رو جٍکً و کیسً ٌدارن ىاٌع ریزش ةیظحر ىیظَ…
ٌلفَ طياره  ۶ۺ کٍدل  ۵۵درغدی ةار دیگَ خّدٌيایی ىیکٍَ و صاکی از پحاٌصیم ةرای ةاال رفحً داره و ایً داشحان کياکان اداىَ
داره…
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نکات تکهیلی کندل  05درصدی
سالم بزرگًاران ي ديستان عزیزم  ،وكث ُيگی طيا ةخیر ةاطَ اٌظااهلل  ،ةر خّدم وازب دوٌصحو کَ ةرای اؽافَ کردن پاره ای
جّؽیضات درةاره کٍدل  ۵۵درغدی پصث زدی دی رو ارشال کٍو  ،چّن ىیدوٌو ةرخی از دوشحان ازیً جیپس اوٌفّر کَ ةاید
اشحفاده ٌيیکٍٍد یا دچار ىظکم ُصحٍد  ،اٌظااهلل ایً جػّیر و جّؽیضات پاره ای از اةِاىات رو ةرـرف کٍَ و دید ةِحری ةَ ایً
جیپس پیدا کٍید…
خّب ةریو شر وكث جػّیر و طرح اون کَ ىخحػر و ىفیده

…

جػّیر زیر ارز ٌیّزنٍدی در جایو فریو  ۱۵دكیلَ رو ٌظّن ىیده  ،ةرخّردُای ىحػدد كیيث ةا کّىّ غػّدی و ٌزدیک طدن ةَ کّىّ
ةا گذر زىان و ٌازك طدن کّىّی غػّدی ٌظاٌَ ُای اونیَ ةرای جغییر وؽػیث ةازار رو ةرای ىا ٌظّن ىیده  ،در ایً طرایؿ کٍدل
ُای ىحػددی کَ از جٍکً و کیسً غتّر ىیکًٍ و ةرىیگردن رو خّاُید دید ونی ةرای ىا در چٍیً وؽػیحی طرایؿ کّىّ و طرایؿ
کیچً خیهی صائز اُيیث ُصحض  ..در جػّیر ىالصؾَ ىیکٍید کَ كیيث در ُای زدید زدن ٌاجّان طده و فظار جٍکً و کیسً در
ادر ٌزدیکی ةَ كیيث نضظَ ةَ نضظَ ةیظحر ىیظَ و جيایم زیادی ةَ کظیدن كیيث ةَ زیر خّدطّن رو دارٌد و کٍدل ُای ۵۵
درغدی ةَ کررات ىالصؾَ ىیظً  ،در ایً وؽػیث ىا کسا وارد ةظیو ؟ جاییده ىا چیَ ؟ خّب اون جاییده چیزی ٌیصث زز کّىّ ،
آن کٍدل  ۵۵درغدی و ان غتّر ی جایید ُصحض کَ صانث کّىّی ىا رو از وغػیث غػّدی ةَ ٌزونی جغییر ةده  ،صحی در ایً
جػّیر چیکّ ٌیز ةَ زیر کّىّ ىیاد و خّد چیکّ ىتاصخ خاص خّدش رو داره و اٌظااهلل غيری ةاكی ةاطَ اوٌِا رو ُو ةیان خّاُو
کرد  ،پس جا ایً نضظَ ىا کٍدل  ۵۵درغدی و چیکّ رو داریو و کّىّی در صال ٌزول  ،ایٍو ةگو کَ کٍدل  ۵۵درغدی غانی
کٍدنی ُصحض کَ در آن واصد ُر دو غٍػر جٍکً و کیسً رو رد کٍَ … .ىا ةاید در چٍیً طرایفی کَ در جػّیر ىالصؾَ ىیکٍید
جٍت دریافت و نطالعً نقاالت ةیضتر ةً آدرس
www.tatris.ir
نراجعً کيید

وارد شم ةظیو و ىاداىی کَ کٍدل  ۵۵درغدی خالف زِث ٌتیٍیو در ىػاىهَ ىیيٌّیو و از ـرفی کّىّ و ٌّع طکم ظاُری اون رو
زیر ٌظر داریو  ،ىاداىی کَ کٍدل ُای  ۵۵درغدی ةا کّىّی ىحػارف و دارای ؽخاىث ىٍاشب ( فاغهَ اشپً ُا از ُو در طرایؿ
خّةی ةصر ىیتره) ُيراه ُصحٍد ىا ىیحٌّیو در ىػاىهَ ةيٌّیو یا وارد ىػاىهَ ةظیو  ،ةتیٍید وكحی اشپً  aکّىّ از اشپً  bفاغهَ
ىیگیره در صال جظ کیم دره ُصحض وایً دره ةَ خاـر فاغهَ گرفحً كیيث از کّىّ طکم ىیگیره چّن اشپً  aطتاُث زیادی ةَ
جٍکً داره و جٍکً ةَ شيث كیيث ُسّم ىیتره و ىیخّاد ةاال ةیاره كیيث رو ةاغخ ىیظَ اشپً  aاز اشپً  bفاغهَ ةگیره و دره
جظکیم ةظَ و ایً یػٍی زَ ةصا کَ كدرت روٌد کاُض پیدا کرده و اخریً کٍدل  ۵۵درغدی ةَ دنیم ایً غخاىث طکم گرفحَ و
فاغهَ داطحً از نّی  ۵۲دوره خّدش ٌيیحٌَّ کاری از پیض ةتره و اشپً  bرو جکّن ةده  .ایً کٍدل  ۵۵درغدی آخری اغحتاری
ٌداره و کٍدل ةػدی  ۵۵درغدی غػّدی آةی ىیگَ کهک ریزش کٍده طد و زیً پس ةَ کٍدل ُای  ۵۵درغدی غػّدی ةاید ٌگاه
کرد  ،و ایٍو ةگو کَ در جيام کٍدل ُای  ۵۵درغدی رو ةَ ةاال کَ در ىصیر ریزش داطیو کیسً داطث ارجفاع کو ىیکرد و فهث
ٌتّدٌد و صال آٌکَ در کٍدل آخری ىا  ،فهث خّةی رو کیسً رغو زد … آُا یَ چیزی ُيیظَ در زِث روٌد ةاطید…
اىیدوارم جٌّصحَ ةاطو ىلداری از ایً جیپس رو طفاف شازی کرده ةاطو ،شػی کردم راصث غضتث کٍو جا درکض راصث جر ةظَ …
ىيٍّن

جٍت دریافت و نطالعً نقاالت ةیضتر ةً آدرس
www.tatris.ir
نراجعً کيید

عکس العهل چیکوی  62دوره ای
شالم خدىث غزیزاٌو  ،خّب ـتق كّل و كرارىّن ةػد از ةرگظث از شفر ایً جاپیک رو کو کو اداىَ ىیدیو  ،شرغث پیظرفث
ىحّشؿ ُصحض ةرای ایٍکَ ىفانب ةِحر در ذًُ ةظیٍَ  ،ةریو شر جیپس ةػدی  ،ایً رو ةاید ذکر کٍو کَ جیپس ُا و ٌکات ةرای
ایً ىفرح ىیظَ کَ در ىّكع ىظاُده در جرید ُاىّن جػيیو ةِحری رو اجخاذ کٍیو و ةَ ایً ىػٍی ٌیصث کَ روش ىػاىالجی
ىضصّب ىیظَ و ةظَ غرفا ةا ایً جیپس ُا جرید کرد  ،اشحفاده از جیپس ُرزگاُی از شیصحو جریدىّن ةِحر کيکيّن ىیکٍَ ونی
زایگزیٍی ةرای اون ٌیصث…
خّب خّب ىّؽّع واکٍض چیکّ  ۲۶دوره ای ىا ةَ ُای و نّ ُای  ۲۶دور كتم خّدطَ وكحی ةا اوٌا در جياس كرار ىیگیره ،یػٍی
چیکّی ىا خّدطّ ةَ ُای یا نّی كیيث رشٌّده  ،با مشاَذٌ ایه يضعیت ما بیشتریه اوتظارمًن برگشت خالف اين َای یا
لًی َستش …ىظاُده ایً جیپس در ُر جایو فریيی غدق ىیکٍَ و ایً ةزرگحریً ىزیث ایً جیپس ُصحض…
ةَ جػّیر زیر دكث کٍید ۺ ارز پٌّد-دالر  ،جایو فریو  ۳۵دكیلَ…
چیکّی  ۲۶دوره ای ىا در  ۳وؽػیث ُایالیث طده خّدطّ ةَ كیيث رشٌّده و ةاُاش در جياشَ جا زىاٌی کَ خّدش رو ةَ ُای
كیيث ىیرشٌَّ و در  ۱وؽػیث ُایالیث طده خّدطّ ةَ نّی كیيث ىیرشٌَّ  ،دقت داشتٍ باشیذ در َای قیمت  ،چیکًیی کٍ
بستٍ میشٍ بایذ َای بزوٍ یعىی صعًدی بستٍ بشٍ ي در لًی قیمت بایذ چیکً لً بزوٍ  ،فکر کٍو دیگَ ىفهب رو گرفحید
… خّب ةػد از زدن ُای یا نّی چیکّ اٌحظار داریو کَ کٍدل ةػدی  ،چیکّی ىا رو در روٌد غػّدی ةَ طکم ُظث فارشی و در
روٌد ٌزونی ةَ طکم ُفث فارشی در ةیاره و ایٍساشث کَ دیگَ ةاید ةگیو ةرو کَ رفحیو  ..یػٍی وارد ىػاىهَ ىیظیو … ةَ ُيیً
راصحی و ةدون ُیچ دردشری…
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فیبوی کونو
سالم مجذد خذمت عزیزاوم
ایً جیپس فراجر از جیپس ُصحض و یکسّر اشحراجژی ىصحلم ُو ىیحٌَّ ةاطَ یا در کٍار اشحراجژی طخػی طيا ةکار ةره…
ُيَ طيا ةا ٌصتث ُای فیتٌّاچی آطٍا ُصحید و جادیر اون رو در ةازار ةَ خّةی ىیدوٌید  ،صاال كراره ایً ٌصتث ُا رو در ایچی
اشحفاده کٍیو و در واكع از کّىّ ةَ غٍّان ُای و نّی فیتٌّاچی اشحفاده ٌياییو … جػّیر ذیم در جایو  ۴شاغحَ ُصحض و فیتّ از
نّی کّىّ آغاز طده و ةَ ُای کّىّ خحو طده یػٍی كراره ةرگظث كیيث رو ةا ٌصتث ُای فیتٌّاچی ةررشی کٍیو  ،خّب جرشیو رو
یاد گرفیحو  ،ةرای ةِحر زا افحادن ىفهب یک ةار دیگَ ـریلَ جرشیو رو ىیگو  ،ةرای گرفحً روٌد ٌزونی از کّىّی غػّدی ةَ ایً
طکم کَ از نّی کّىّ ةَ ُای کّىّ فیتّ رو جرشیو ىیکٍیو و ةرای گرفحً روٌد غػّدی ةرغکس ایً صانث  ..خیهی جرشیو راصث و
طفاف ُصحض  ،ایً جیپس یا طیّه جرید در جياىی جایو فریو ُا غدق ىیکٍَ

…

شفّح  ۷۸٫۲ ، ۲۳٫۶و  ۱۶۱٫۸ىِو ُصحٍد  ،انتاكی شفّح درزَ اُيیث کيحری ٌدارن و ُدف از اشو ةردن ایً شَ شفش دكث
ةیظحر ىا در رشیدن كیيث ةَ ایً شفّح اشث…
گاُی ىیتیٍد کَ كیيث ةَ زیر کّىّ ىیاد ونی زصحی ىیزٌَ و ةَ ةاالی کّىّ ةرىیگرده  ،در جایو فریو ةاالجر ایً شفش  ،شفش ۲۳٫۶
و در جایو ُای پاییً جر غالوه ةر ایً شفش شفش ُ ۳۸٫۲صحض کَ ةاغخ ةرگظث كیيث ةَ ةاالی کّىّ ىیظَ  ،غتّر ىٍاشب و
ىػلّالٌَ از ُر کدوم از شفّح ٌّی د اداىَ صرکث جا شفش ةػدی رو ةَ ىا گّش زد ىیکٍَ  ،شفّح  ۷۸٫۲ ، ۶۱٫۸و  ۱۶۱٫۸ةَ جسرةَ
از كّی جریً شفّح ةرگظث كیيث ىضصّب ىیظَ … .ىّفق و ىّید ةاطید.
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نکات تکهیلی فیبوی کونو
شالم خدىث ةرادران غزیزم  ،ازوٌسایی کَ ىظاُده کردم جػدادی از دوشحان غزیزم در جرشیو و ٌظریش غيهکرد فیتّی ةی ٌظیر
کّىّ ىظکم دارٌد و طاید ٍُّز ٌحٌّصحد ةاُاش راةفَ الزم رو پیدا کٍٍد ایً پصث رو زِث جکيیم پاره ای جّغیضات اؽافی و
ٌضّه دیدن فیتّی کّىّ در چارت ارشال ىیکٍو ،اٌظااهلل ةیض از پیض ةحٌَّ راُگظا ةاطَ…
جػّیر زیر ارز  eurcadجایو فریو  ۱شاغحَ رو ٌظّن ىیده  ،ىا در ایً جایو فیتّی کاىهی رو دیدیو و ىیخّایو ٌّع و اٌدازه ةرگظحض
رو ةررشی کٍیو .ایً رو ُو اؽافَ کٍو کَ ىا در جرشیو فیتّی کّىّ ةَ دٌتال کّىّیی ُصحیو کَ کاىم و صاغم یک روٌد ىظخع
ةاطَ ٌَ کّىّیی کَ جاخیری در روٌد ایساد کرده  ،پس کّىّی روٌد شاز ىیخّایو … در جػّیر کاىال ىظخع ُصحض کَ کّىّ
صاغم یک ریزش خّب ةّده و ایً ٌظّن ازیً ىیده کَ کّىّ ةرای ىا جاییده طده ُصحض…
خّب پس از جظکیم نّی کّىّ فیتّی خّدىّن رو جرشیو ىیکٍیو…
صاال شفّح فیتّ رو ةا ُو ةررشی ىیکٍیو  ،شفش  ۲۳٫۶کَ پس از جرشیو ةَ شفش صيایحی جتدیم طده  ،شفش  ۳۸٫۲کَ فاغهَ
کيی جا شفش  ۲۳٫۶داره و ازوٌسایی کَ ایً شفش داخم کّىّ افحاده و كیيث ٌیز در داخم کّىّ ُصحض ةرخّرد ةَ ایً شفش اغال
دور از اٌحظار ٌیصث  ،خّد ایً ىفهب یک ٌکحَ ىِو ىضصّب ىیظَ  ،شفش  ۵۵کَ شفضی فّق انػاده ىِو ةرای ىا ُصحض و غتّر
ازیً شفش زٌگ خفری ةرای غدم زودٍُ گام روٌد رو ىیرشٌَّ صحيا ةَ ایً شفش جّزَ ویژه ای داطحَ ةاطید  ،اون شفش  ۲۳٫۶زرد
رٌگ جرشیو فیتّی ُفحگی ُصحض کَ ایً شفش در صال ةازار ىا افحاده و ایً ىّؽّع ةرای ىا کهیدی ُصحض  ،ایً ىػٍی رو ةرای
ىا داره کَ دكث الزم پس از ةرخّرد ةَ ایً شفش رو داطحَ ةاطیو  ،ونی ایٍّ ةگو غتّر از شفش  ۳۸٫۲یک شاغحَ ىا رو ةَ  ۵۵یک
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شاغحَ ىیرشٌَّ و ایً ُ ۲۳٫۶فحگی ىاٌع ٌخّاُد طد  ،چّن ُر شفضی در جایو خّدش غادق ُصحض  ،خّب شفش  ۵۵ىا
ازوٌسایی کَ شفش اشحراجژیک ىضصّب ىیظَ جالش ةصیار زیادی رو ةرای غدم ةاال رفحً ایساد ىیکٍَ  ،ونی ایٍّ ةاید ةگو کَ خیهی
ىِو ُصحض کَ ةرگظث ُا ازیً شفش ةَ کسا ةرىیگرده ُ ،يٌّفّر کَ ىالصظَ ىیکٍید ةرگظث ازیً شفش ةَ کّىّیی خحو طده
کَ ُيچٍان غػّدی ایده آل ( کّىّ غػّدی دارای غخاىث ىٍاشب و یکپارچَ ) اشث  .ایً یػٍی كیيث جيایهی ةرای ٌزول ٌداره ،
پس ةَ شفش  ۵۵درغد ةرىیگیرده ج ا ىسدد جالش کٍَ جا ازش غتّر کٍَ  ،ةتیٍید جالش ُای ىحػدد ةرای غتّر در اکذر ىّاكع ةَ
غتّر خحو ىیظَ و غهث ایً جالش ُا جيایم زیاد خریدارُا رو ىیرشٌَّ ُيّن ةضخ روان ةازار  ،خّب ایٍسا كیيث ةا طحاب از شفش
 ۵۵درغد ىا غتّر ىیکٍَ  ،ایً ٌّع طحاب یػٍی شفش ةػدی جاچ خّاُد طد  ،ایساد دو کٍدل غػّدی ىٍاشب ٌظاٌَ ایٍَ کَ کٍدل
ُای ٌزونی روٌد كتهی داره خٍذی ىیظَ و ٌّیدی ةرای اداىَ ةاال رفحً ىیدن  ،شفش  ۷۸٫۲ةا فظار كیيث جاچ ىیظَ  ،کاىال ایً
اجفاق كاةم پیض ةیٍی ةّده  ،اٌظااهلل ةا ایً جّؽیضات ىً طيا ةا دكث ةیظحری ةَ فیتّ ٌگاه کٍید و جادیر شفّح رو در چارت ةِحر
ةتیٍید  ،خّب شفش  ۷۸٫۲کَ ىً خیهی ةِض جاکید دارم شفضیَ کَ ىیحٌَّ کال روٌد رو غّض کٍَ  ،صاال ىا از کسا ةدوٌیو کَ آیا
ایً ةرخّرد روٌد رو جغییر ىیده یا ٌَ ؟ خّب کافیَ ةَ کٍدل ُایی کَ در روٌد كتهی و روٌد فػهی جظکیم طده یَ ٌگاه ةٍدازیو ،
کاىال ىػهّىَ کَ فظار خریدار ةرای ةَ زاٌّ دراوردن فروطٍدگان روٌد كتهی ایساد طده و کٍدل ُای ىرده در شفش ٌّ ۶۱٫۸ید ایٍّ
ىیده کَ جضهیم ىا از روان ةازار درشث ةّده  ،پس ىیحٌّیو روی ةاال رفحً صصاب کٍیو  ،غتّر كیيث از ُای كتهی دیگَ کار رو جيّم
طده ىیکٍَ و شفش  ۱۵۵ىا کَ كهَ کّىّ و ٌلفَ فّق انػاده ىِيیَ رو جاچ ىیکٍَ  ،ازوٌسایی کَ کٍدنی کَ ایً شفش رو جاچ کرده
یک کٍدل ةا ةادی ىٍاشتَ ایً ىػٍی رو ىیده کَ ةاید غتر کٍیو جا نّل پرایس ىا ٌیز جاچ ةظَ و ةػد از جاچض شم ةزٌیو  ،ةتیٍید
ایٍّ ةَ خاـر داطحَ ةاطید کَ كیيث ةدون جاچ کّىّ اوٌو در جایو ُای پاییً جر زایی ٌيیره  ،یػٍی ُيیظَ دٌتال یک ٌلفَ ةاطید
کَ صرکث خالص ىیکٍَ و ةَ کّىّ ةرىیگرده … گرچَ ایً جػّیر ٌکات ةصیار زیاد دیگَ ای داره ونی چّن ىلدىاجض رو ٍُّز
ٌگفحو از ذکرش ىٍػرف ىیظو … اٌظااهلل ایً جّؽیضات دید طيا رو ةِحر کٍَ و ةَ فکر و ٌگاه ىً ٌزدیک جر .
آرزوی ىً شرةهٍدی و گذاطحً شّدُای زیاد شر شفره طياشث …
ىّفق و ىّید ةاطید
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نقش فیبوی کونو در سطوح حهایت و نقاونت
اوٌچیزی کَ در ةازار كتم از ُر چیزی ةاید ىّرد جّزَ كرار ةگیره رفحار خریدار ُا و فروطٍدگان ُصحض و ایً رفحار در کٍدل ُا و
ایساد شفّح ىِو كیيحی کَ ىا ةَ صيایث و ىلاوىث ٌاىگذاری کردیو خّدطّ ٌظّن ىیده  ،در واكع جيام اةزارُایی کَ ىا اشحفاده
ىیکٍیو ةَ ٌّغی ةا ایً شفّح در ارجتاط ُصحٍد  ،صاال اشحفاه ىً ازیً شفّح ُو ةَ ُيیً كیيث ُای ىِو ىارکث ةرىیگرده و در
واكع ىِر جاییدی ةرای گرفحً پّزیظً … جػّیر زیر ارز پٌّد رو ٌظّن ىیده و ایٍکَ چفّر شفش طياره  ۱ةا چٍدیً ةار جصث
طدن طکصحَ ىیظَ و ٌکحَ ایً جػّیر در ایٍَ کَ شفّصی کَ دارای جػدد ةرخّرد ةرای طکصث ُصٍحد ىػيّال ةػد طکصث ةرای
جصث ىسدد ةَ ایً شفّح ةرگظث داریو کَ ایً جصث در ٌلفَ ای کَ ةا طياره  ۲ىظخع کردم اٌسام طده و ةا جرشیو فیتّی
کّىّ جالكی ایً شفش كیيحی ةا شفش  ۳۸٫۲فیتّ و غدم جّاٌایی ةرای ةریک ایً شفش ٌظاٌَ ریزش خّةی رو گّطزد ىیکٍَ ،
چٍاٌچَ ایً شفش ةریک ىیظد ىا جا شفش  ۷۸و  ۱۵۵ةاال ىیرفحیو ونی چّن روٌد غانب ٌزونی اشث پس ایً اصحيال کَ شفش ةَ
شيث ةاال ةظکٍَ کيحر ىیظَ  ..ایً ىذا ل غرفا ةرای ٌظان دادن اُيیث صيایث ُا و ىلاوىث ُا ةّد و ایٍکَ چفّر فیتّی کّىّ
ىیحٌَّ ىا رو در جػيیو گیری یاری کٍَ … ىّفق ةاطید
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نثال نهم از کندل  05درصدی و فیبوی کونو
ىِو جریً اغم در اشحفاده ازیً ٌکات در زِث روٌد ةّدٌَ و جّزَ ةَ اززای دیگر ایچیيّکّ  ،طاةد در اةحدا طيا جٍاكع ُایی رو
ةتیٍید و ةا خّدجّن ةگید ای ةاةا ىً ُر چی کٍدل  ۵۵درغدی زدم اشانپ خّردم  ،ىیدوٌید چرا ؟ چّن در ىّكع ىظاُده ایً
کٍدل ةَ اززای دیگَ ایچی از زيهَ جٍکً جّزَ ٌکردید و ایٍکَ دیگر اززا در کٍدل ُای آجی ةَ چَ وؽػی درىیان و چَ فاغهَ ای
ةا نّ و ُای  ۲۶ ، ۹و  ۵۲دوره كتم داریو…
ةریو یک جػّیر دیگَ از جایو  ۵دكیلَ پٌّد دیروز رو ةررشی کٍیو…
در ٌگاه اول ةاید ةتیٍیو چَ ٌلاـی صائز اُيیث ُصحٍد  ،ىػهيا ُای و نّی کّىّ و فهث ُای غریؼ اون ةِحریً ٌلاط ةرای صيایث
و یا ىلاوىث ُصحٍد  ،ىا در ایٍسا یک شّییچ کّىّ داریو و ىیحٌّیو فیتّی خّدىّن رو جرشیو کٍیو  ،ةػد جرشیو ىیتیٍیو کَ شفش
 ۳۸٫۲یکی از شفّح ىِو ىضصّب ىیظَ کَ كیيث جيایم داره ازش غتّر کٍَ و از ـرفی نّی کّىّ رو داریو کَ كیيث ةِض
واکٍض ٌظّن ىیده و در ایً طزایؿ كیيث ُر چَ ةیظحر ةازی درةیاره طکصث ةِحری رو ُو ةَ ىا ىیده  ،ىا ةاید در ایً طرایؿ ةَ
کٍد ل ُا و وؽػیث اززای ایچی ٌگاه ویژه ای داطحَ ةاطیو چّن جيام اصصاس ةازار در کٍدل ُا خّدش رو ٌظّن ىیده و در واكع
ایً کٍدل ُا ُصحٍد کَ جيایم و یا غدم جيایم كیيث ةرای غتّر رو گّش زد ىیکٍٍد  ،دازی ةصحَ طدن کٍدل در ىّازَ ةا شفش
ىِو ٌظاٌَ غدم جيایم ةرای غتّر ازون شفش ُصث و کٍدل ةػدی کَ در طکم ىیتیٍید  ۵۵درغدی خّدىٌَّ و ایً ٌّع کٍدل ُای
 ۵۵درغدی ُصحٍد کَ جاییده ىیدٌد ةرای ةرگظث ةَ شيث ةاال و اززای ایچی کَ دارن ُياٍُگ ىیظً ةرای غػّد  ،ایً
ُياٍُگی ةرای غػّد چگٌَّ طکم گرفحَ ؟ ُای  ۹و  ۲۶دوره كتم ةا یک کٍدل زده طده و ةاغخ طده کَ ایً دو زز روی ُو
ةیّفحٍد پس وكحی ىیخّایً جػيیو ةَ جرید ةگیریً ىکان و فاغهَ ُای و نّی ایً دوره ُا رو ىّرد جّزَ كرار ةدیً  ،غػّد ةا ایً
طزایؿ ىِر جایید ىیگیره و ُيّن ـّر کَ گفحیو ةازی زیاد ةیً دو شفش ىِو صرکث ٌصتحا خّةی ةَ اٌدازه جایو ىا ىیده  ،خّب ةػد
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طروع غػّد طيا ةاید ةَ رفحار جٍکً جّزَ کٍید  ،صيایث ةّدن جٍکً ةرای كیيث در روٌد خیهی ىِيَ و ایٍکَ كیيث در طروع روٌد
ٌحٌَّ جٍکً رو ةر خالف اشحارجی کَ ةریک کٍَ ىِو جر  ،اونیً زٌگ خفر زىاٌیَ کَ جٍکً ةریک ةظَ و اٌساشث کَ ىیگیو اىاده یک
اغالح یا جغییر روٌد ة اطید  ..ةِحرٌیً صانث ىظاُده ایً کٍدل ةرای جغییر روٌد زىاٌیَ کَ کیسً فهث خّةی رو داره و یا ُر دو زز
رو ُيزىان ةریک ىیکٍَ … در ایٍسا ىا ُيزىاٌی شفش  ۷۸کَ ىِو جریً شفش ةرای ةرگرداٌدن كیيحَ ةا فهث طروع کٍٍده کّىّی
ٌزونی داریو  ،ایً ٌّع فهث ُا كدرجی ةیض از كهَ کّىّ دارٌد و ُيزىاٌی ایً دو شیگٍا كّی ٌّید ةرگظث رو ىیده … طاید ةرای
طيا جظخیع غتّر یا ةرگظث كیيث در صال صاؽر ىظکم ةاطَ و ىً ةَ طيا اةزار  macdدیفانث خّد ىحاجریدر رو پیظٍِاد ىیدم
 ..جػّیر دوىی اشحفاده از  macdدر جظخیع غدم غتّر كیيث از شفش  ۷۸درغد رو ٌظّن ىیده…
اىیدوارم جّؽیضات ایً پصث جکيیم کٍٍده ایً دیدگاه ةاطَ … ىّفق ةاطید..
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ةرای نضاٌده ةیضتر نطالب نرةَط ةً ایچیهَکَ ةً سایت تاتریس نراجعً کيید
نفاٌیم اولیً
ىکات تکهیلی
پرسش و پاسخ ٌای آنَزصی
تصاویر آنَزصی ارسال صده در تلگرام
نعانالت آنَزصی
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