
 
 

 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

 

 שבוע שעבר?על מה דיברנו 

GBPJPY- .מספק לנו טריגר נוסף השבוע. נרחיב בסקירה 

CADJPY-  ניגע בו השבוע.לא  –מדשדש 

AUDNZD- .לא בלם באזור שרצינו. אוזי חזק, עוזבים אותו לשבוע 

 

 ?מה מצפה לנו השבוע בשווקים

 

 .HIKEN ASHI נרות פידבקים רבים על הסקירה החדשה שלנו לפי

 סובלנותלאט לאט כולם ילמדו להסתכל ולהבין תבניות, 

 אנחנו צופים התחזקות הצמדים הראשיים מול הדולר.

 אפשרות גם למהלך בזהב לאור איסוף סחורה של מעל לשנה.

 ע., ובסופו של יום קיבלנו את הכיוון האמיתי לשבוNFPיום שישי היה מאוד תזזיתי לאחר ה

 :על הכוונת

 

USDAUD 

 נשמרה, אחרי איסוף סחורה של מעל לשבועיים. 0.73רמת 

 המחיר נע בעוצמה והחלטיות למעלה.

 עכשיו רק נשאר להצטרף נכון.

 .0.76, 0.75יעד: 

  

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


 

 

 

 

BPJPYG 

 ת קלאסית.תבניו

 מאשרת לנו את השינוי. 195.00פריצת שווא על אזור התנגדות 

 .190, 192משך שורט לעבר יומי לה התטרפות לאחר תיקון תוך

PA  .קלאסי, עם שילוב של תבנית מחיר ונרות 

 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


 

 

 

GBPNZD 

  צמד מאוד מהיר.

 :חברת תעופה וירגיןבעלי  – ןצריך לדעת לעבוד איתו אבל כמו שאמר ריצרד בנסו

 ."בכלל חיים לא הזהירים אבל – לנצח יחיו לא אולי האמיצים"

 הכל על הגרף

 יכולה להיות דואלית. 2.33אנו נותנים עדיפות לשורט, אבל רמת 

 

 



 
 

   

    

 . 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

