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 گذاری سرمایه مدیریت مبانی ▪

 بازارها انواع شناخت ▪

 ارزش انواع ▪

 ریسك تعریف ▪

 ریسك انواع ▪

 ریسك منابع ▪

 محاسبه ریسك ▪

 نرخ بازده مورد انتظار ▪

 منطق یا فلسفه ▪

 فاندامنتال های بینی پیش برابر در تکنیکال تحلیل ▪

 مختلف زمانی های بازه در آن کارایی و تکنیکال تحلیل ▪

 مقدماتی اصول ▪

 مقدمات تحلیل تکنیکال
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 نمودار تارخسا ▪

 موجود نمودارهای انواع ▪

 شمعی نمودارهای ▪

 روزانه ای میله نمودار ساختار ▪

 معامالت حجم ▪

 ماهانه و هفتگی نمودار ▪

 ژاپنی شمعی نمودارهای ▪

 شمعی نمودارهای ▪

 شمعی الگوهای تحلیل ▪

 دار دنباله الگوهای ▪

 شده فیلتر شمعی الگوهای ▪

 روند مقدماتی مفاهیم ▪

 روند تعریف ▪

 شوند می تقسیم دسته سه به روند ▪
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 ومقاومت حمایت ▪

 روند خطوط ▪

 بادبزن اصل ▪

 کانال خط ▪

 برگشتی مهم الگوهای ▪

 قیمت الگوهای ▪

 ها شانه و سر برگشتی الگوی دهنده، ادامه الگوهای و برگشتی الگوهای:  الگو نوع دو ▪

 معکوس یا کف های وشانه سر ▪

 ها واسپایك ها نعلبکی ▪

 دهنده ادامه الگوهای ▪

 مثلث ▪

 چهارگوش های پرچم و مثلث های پرچم ▪

 اسیالتورها ▪

 روند با رابطه در اسیالتورها کاربرد ▪
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 (RSI) نسبی قدرت اندیکاتور ▪

 دارند را کاربرد مفیدترین ها اسیالتور زمانی چه ▪

 (MACD) واگرایی/  همگرایی متحرک میانگین ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (crypto) کریپتو حوزه در بنیادی تحلیل ▪

 فاندامنتال تحلیل برای اطالعات منبع ▪

 دیجیتال ارز یك فاندامنتال تحلیل مراحل ▪

 ترید روانشناسی ▪

 

 

 

 تحلیل فاندامنتال
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 معامله های تاکتیك و مالی مدیریت ▪

 معامله های تاکتیك ▪

 مالی مدیریت و تکنیکی عوامل ترکیب ▪

 قیمت روز میان تغییرات نمودارهای تا روزانه نمودارهای از ▪

 (سرمایه بندی تقسیم)وجه تخصیص ▪

 برگشت یا تصحیح درصد ▪

 فیبونانچی و (Gann) گان بادبزن خطوط ▪

 داخلی روند خطوط ▪

 قیمت های شکاف ▪

 معامله حجم اهمیت ▪

 قیمت هدف کردن پیدا ▪

 مرکب های شانه و سر الگوهای ▪

 ابزارهای تحلیل تکنیکال
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 قلو سه های کف و ها سقف ▪

 دوقلو های وکف ها سقف ▪

 آل ایده الگوی در تغییرات ▪

 ها کنج ▪

 مستطیل الگوهای تشکیل ▪

 موزون حرکت ▪

 ها شانه و سر دهنده ادامه الگوی ▪

 واگرایی و تایید ▪

 معامالت حجم ▪

 ثانویه شاخص یك عنوان به معامالت حجم ▪

 متحرک های میانگین ▪

 زمانی تاخیر با پذیر انعطاف ابزاری :متحرک میانگین ▪

 متحرک میانگین توسعه ▪

 باند پهنای با تغییرات گیری اندازه ▪
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 متحرک های میانگین در فیبونانچی اعداد کاربرد ▪

 جنبش گیری اندازه ▪

 (ROC) تغییرات درجه گیری اندازه ▪

 متحرک میانگین دو از استفاده با اسیالتور یك ساخت ▪

 عمومی اخطارهای عنوان به 7۰ و ۳۰ سطوح از استفاده ▪

 الیوت موج نظریه ▪

 الیوت امواج اولیه اصول ▪

 داو نظریه و الیوت موج بین ارتباط ▪

 گر تصحیح های موج ▪

 تناوبی قانون ▪

 (بندی کانال) شدن کانالیزه ▪

 ها بازگشت فیبوناچی های نسبت ▪

 فیبوناچی زمانی های هدف ▪

 موج نظریه جنبه سه ترکیب ▪
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 آن در ابزارها سازی پیاده و (traiding view) ویو تریدینگ با کار ▪

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


