Crypto TB Signal
Este un indicator al prețului Bitcoin. Acest indicator procentual este calculat folosind mai mulți
indicatori individuali. Ei sunt:
-indicatori de analiza tehnică sau
-indicatori de analiză a blockchain- ului Bitcoin
Crypto TB Signal ne arată dacă ciclul de piață al Bitcoin se află în apropierea unui maxim de ciclu
de creștere sau a unui minim de ciclu de scădere a prețului. Cu cât valoarea procentuală este mai
mare, cu atât este mai mare certitudinea că prețul Bitcoin se află în zona de minim sau de maxim.
O parte din indicatorii cu care este calculat Crypto TB Signal sunt:
Puell Multiple
2 Year MA Multiplier
Pi Cycle Top Indicator
MVRV Z Score
RHODL Ratio
Net Unrealized Profit/Loss
Reserve Risk
Realized Profits-to-Value (RPV) Ratio
Numărul de indicatori din care este calculat Crypto TB Signal pentru Bitcoin este modificat
continuu, deoarece este supus unui proces de îmbunătățire constantă a acurateții.
Crypto TB Signal este calculat zilnic, folosind valorile indicatorilor individuali din ziua precedentă.
Interpretarea Crypto TB Signal
-dacă ne află în apropierea zonei de maxim a ciclului de creștere a prețului Bitcoin, Crypto TB
Signal începe să se pozitivere, atingând valori tot mai mari. De exemplu, în prima zi de pozitivare
poate avea valoarea 10%, în a doua zi poate avea valoarea 30%, în a treia 40% etc.
-valoarea indicatorului procentual poate să crească până la 100%, dar e posibil să nu atingă acest
prag maxim
-dacă după zile consecutive de creștere sau stagnare la un anumit nivel, indicatorul procentual
începe să scadă, acest lucru ne arată cu probabilitate destul de mare că vârful de piață a fost atins în
una din zilele în care valoarea anterioară a fost cea mai mare, din șirul actual de valori procentuale
-pe măsură ce indicatorul procentual scade tot mai mult, acest lucru ne indică o îndepărtare de
vârful de piață atins anterior
-când valoarea indicatorului procentual ajunge din nou zero, ne aflăm într- un ciclu de piață
intermediar
-în mod similar are loc modificarea indicatorului, când e vorba de o zonă de minim a ciclului de
scădere a prețului Bitcoin
Pentru întrebări suplimentare legate de indicator, vă rog să contactați realizatorul Crypto TB Signal,
Luca Dezmir, la lucadezmir [at] gmail {punct} com
Indicatorul este disponibil în cadrul Crypto TB Signal Newsletter.
IMPORTANT: Crypto TB Signal este furnizat cu scop informativ, educativ. Orice decizie de
investiție pe care o luați, utilizând valorile și analiza Crypto TB Signal, realizate de Luca
Dezmir, este o decizie personală și vă asumați în totalitate riscurile ce decurg din ea.

