Set up 1

 در  : weeklyسٍ خط ضکست  buyببضذ .
 در  : h4تطکیل ريوذ صعًدی طبق تئًری داي ببیىیم .
 در  : h1مًج  4صعًدی یب  6صعًدی ببضذ .
 وقطٍ يريد بب  st 43در M 30


 : S/Lبب مًج  4در وظر می گیریم در  h 1یب  S/Lاستراتژی 43

َ : T/P ذف مًج  6در h1
 اگر در  jti ، h 1داضتیم سیگىبل بُتری داریم ي یب وقطٍ يريد  jtiکٍ قرمس ضذٌ ببضذ ي در عیه حبل استراتژی
 43تبییذ کىذ.

Set up 2

 در  Weeklyسٍ خط ضکست صعًدی ببضذ .
 در  h4الگًی ومًدار ضمعی برگطتی یب ادامٍ دَىذٌ را ريی خط ريوذ صعًدی ببیىیم (طبق تئًری داي)
 : S/L براسبس الگًی ومًدار ضمعی


 t/pبراسبس s/L

Set up 3

 در  Weeklyسٍ خط ضکست صعًدی
 در  h4ريوذ وسيلی ببضذ ضکستٍ ضذن خط ريوذ بب الگًی ومًدار ضمعی
 : S/L زیر الگًی ومًدار ضمعی


 t/pبراسبس  s/Lیب الگًی ومًدار ضمعی برعکس

Set up 4

 در  Weeklyسٍ خط ضکست صعًدی ببضذ .
 در  dailyخریذ بب ايلیه بلًک سفیذ روکً


 t/pبب بلًک مطکی روکً
Set up 5

 در  Weeklyسٍ خط ضکست صعًدی ببضذ .
 در  dailyمًج  4صعًدی ببضذ اگر  jtiداضتٍ ببضذ سیگىبل قًی تر است.


در  h4بب سٍ خط ضکست  buyمی کىیم



خروج  ،بلىک هشکی سه خط شکست

Set up 6

 در  Weeklyسٍ خط ضکست صعًدی ببضذ .
 در  dailyبب روکً  buyمی کىیم ي بب خًدش می بىذیم .

Set up 7

 در  dailyمًج  4یب  6ببضذ.


استراتژی  st 25سیگىبل دَذ.

 در  h1يريد بب ايلیه سیگىبل سٍ خط ضکست ي خريخ بب بلًک برعکس سٍ خط ضکست

Set up 8


در  weeklyهىج  3یا  5باشد .

 در  dailyمًج  4یب  6ببضذ ي  st25سیگىبل دَذ.


در  dailyسٍ خط ضکست ي  obvريوذ را تبییذ کىذ.




 : s/Lزیر هیانگین 7
 : T/Pاولین بلىک رنکى یا سه خط شکست هر کدام زودتر



اگر در  dailyیا  jti ، weeklyداشتین خیلی بهتر است.

Set up 9

 فرض می کىیم در  Set up 8سٍ خط ضکست از قبل بلًک سفیذ داضتٍ بىببرایه از ایه  Set upاستفبدٌ


می کىیم .

 در  DAILYمًج  4یب  6ببضذ ي  ST 25سیگىبل بذَذ.
 در  h1سٍ خط ضکست از قبل بلًک سفیذ سبختٍ ببضذ
 يريد :بب الگًی ومًدار ضمعی ادامٍ دَىذٌ یب برگطتی
 خريج  :سیگىبل برعکس سٍ خط ضکست

Set up 10

 در  dailyمًج  4ببضذ ي  jtiداضتٍ ببضذ ي در  st 11سبیٍ قیمت فبصلٍ مىبسبی تب بقبیبی ومًدار ضمعی داضتٍ
ببضذ .
 در  h1بب سیگىبل سٍ خط ضکست معبملٍ می کىیم .
 خريج  :بب بلًک برعکس سٍ خط ضکست

Set up 11

 در ، weeklyاستراتژی  32سیگىبل می دَذ.
 يريد :در ، h4استراتژی  32سیگىبل دارد.
 : s/L میبوگیه  32در weekly
 : t/p بٍ اوذازٌ رسیذن بٍ میبوگیه 4
Set up 12

 در  ، weeklyاستراتژی  32ببضذ.
 در  : h4استراتسی 25
 يريد :در  h1بب  trede Ìیب  trede ÌÌیب مًج  4اگر  jtiداضتٍ ببضذ سیگىبل بُتر است.
 : s/l براسبس معبمالت h1



 : t/pبراسبس معبمالت h1
Set up 13

 در  h4استراتژی  25سیگىبل دَذ.
 در  h1مًج  4ببضذ.
 در  st 32 ، m30سیگىبل بذَذ.
 : s/l استراتژی 43
َ : t/p ذف مًج 4
 وکتٍ  :حتمبً در  dailyمًج  4یب  6خالف جُت مب وببضذ ي بُتر است در  dailyالگًی سٍ خط ضکست َم
جُت ببضذ.
Set up 14

 در  dailyمًج  4یب 6
 در  h1مًج  4یب  6ببضذ ي کبگی مسیر را تبییذ کىذ اگر  jtiداضتٍ ببضیم سیگىبل بُتر است.
 در  m15استراتژی  32ببضذ ي بٍ صًرت مبضٍ ببضذ.
 خريج بب روکً h1

Set up 15

 در  dailyمًج  4یب  6ببضذ.
 در  h1بب مًج  4یب  6ببضذ ي کبگی تبییذ کىذ .
 در  m15استراتژی  38از قبل سیگىبل دادٌ ببضذ .
 بب ضريع  jtiقرمس روگ در  h1يارد می ضًیم.
 خريج بب روکً h1
Set up 16

 ابتذا دوببل فضبی برگطتی ببضیم.

 در  weeklyاگر

 , no touchبُتر است ي استراتسی  42حبلت  ( 4بب ایه استراتژی  setupمختلفی می

تًان درست کرد) الگًی ومًدار ضمعی ضکل بگبرد.
 در  dailyسٍ خط ضکست سیگىبل دَذ.
 در  h1مًج  4را ببیىیم ي  jtiداضتٍ ببضذ ي اسیالتًر ( )22-02ضکستٍ ببضذ.
 s/l مًج 4


َ t/pذف مًج 6
Set up 17

 در  h1دوببل  trede1می گردیم.
 در dailyمًج  4ببضذ ي jtiداضتٍ ببضذ (َ 6م می ضًد يلی  4بُتر است)
 در  weeklyمًج  4یب  6ببضذ.
 در  st 14 : h1ببضذ.
 اگر  st 20ببضذ سیگىبل بُتر است.
 الگًی ومًدار ضمعی حتمبً داضتٍ ببضیم.
 پىجرٌ ديبل ي کفص ي بلًز ي گردن ببضذ بُتر است.
 : s/l زیر الگًی ومًدار ضمعی یب َم پًضبوی بب حذ ضرر st 14
َ : T/p ذف مًج 6

Set up 18

 در تبیم  st 14 : h4آمبدٌ ببضذ ي الگًی ومًدار ضمعی را ببیىیم اگر الگًی کفص ي بلًز ي گردن ي یب پىجرٌ ديبل
داضتٍ ببضیم سیگىبل بُترٌ
 در  dailyامًاج مًافق بب h4
 در  weeklyاگر مًج  4وسيلی ببضذ سیگىبل بُتری است .
 حتمبً سٍ خط ضکست مًافق معبملٍ ببضذ.
 Jti داضتٍ ببضیم بُتر است.
 در  h1مًج َم جُت داضتٍ ببضیم .
 يريد در st 32 : m30
 : s/l استراتسی 43

َ : t/p ذف مًج الیًت در  h1یب  dailyیب اگر در  h4الگًی ومًدار ضمعی برگطتی دیذیم .

