ّ setupای پیشٌْادی
 .1شوارُ 1
 .1.1در  : weeklyهَج  3یا  5باشد .اگر  JTIقرهسٍ ) break out ،OSC(10,70کردُ باشد ّن سیگٌال بْتر است.
 .1.2در  :Dailyهَج  3یا  5باشد .اگر  JTIقرهسٍ ) break out ،OSC(10,70کردُ باشد ّن سیگٌال بْتر است .هی
خَاّین داخل هَج باشین .اگر استراتژی  OK ،25شدُ باشد ،بْتر استٍ .لی حتوا هیاًگیي ّای  ،ACDهرتب
باشٌد.
ٍ .1.3رٍد :
 M30بِ پاییي A valid :یا  PFEیا  R.Bبا  pivotرٍزاًِ یا  3رٍزُ.
 .1.4خرٍج:
سِ خط شکست تَی  H4سیگٌال برعکس دّد ،یا  3خط شکست در  dailyسیگٌال برعکس بدُ یا  S/Lرا زیر
 3 pivotرٍزُ حرکت هی دّین یا الگَی برگشتی در ًوَدار رٍزاًِ ببیٌین .یا بِ اًدازُ ًَساى رٍزاًِ (  ) ATRحد
سَد قرار هی دّین.
 .2شوارُ 2
 .2.1در  3 dailyخط شکست  buyباشد .بْتر است هیاًگیي ّای  ACDهرتب باشد .بْتر است هَج ّ 3وراُ با JTI
باشد.
ٍ .2.2رٍد:
 :H1الگَی برگشتی ًوَدار شوعی را در ّ pivotای رٍزاًِ یا  3رٍزُ ببیٌین .اگر ّ pivotا داخل ّن باشٌد ،با
سیگٌال بْتری رٍبرٍ ّستین.
 .2.3خرٍج:
 S/Lزیر الگَ یا 3 pivotرٍزُ T/P .برابر با  .S/Lاگر  JTIداشتین ٍ هیاًگیي ّای ّ ACDن درست بَد ،هی شَد
 S/Lرا با  3 Pivotرٍزُ حرکت داد.
 .3شوارُ 3
 .3.1اگر یکی از ّ pivotای رٍزاًِ یا  3رٍزُ باریک شدُ باشد ،هحیط آهادُ شدُ است .اگر ّر دٍ باریک شدُ باشٌد ،با
سیگٌال بْتری رٍبرٍ ّستین.
 :Daily .3.2بْتر است سِ خط شکست ّن جْت باشد ّوچٌیي بْتر است کِ هَج  3یا ّ 5ن جْت با  tradeداشتِ
باشین.
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 :H1 .3.3هیاًگیي ّای  ACDهرتب باشد( .کاهال  bullishیا  )bearishباشد.
ً .3.4قطِ ٍرٍد:
 M30بِ پاییي  A valid :یا  PFEیا  R.Bبگیرین S/L .بر اساس اصَل .ACD
ً .3.5طقِ خرٍج :بر اساس  S/Lیا بر اساس .ATR
 .4شوارُ 4
 :weekly .4.1هَج  3یا  5باشد.
 starter :Daily .4.2باشد .هَج  4بِ  5الیَت باشد .اگر شرایط  MAFهْیا شدُ باشد سیگٌال قَی دارین.
ٍ .4.3رٍد valid :شدى  Aیا  Cدر حالیکِ باالی پیَت رٍزاًِ ّستین .اگر باالی پیَت 3رٍزُ باشین با شرایط بْتری
رٍبرٍ ّستین.
 .4.4خرٍج :الگَی ًوَدار شوعی در  H1یا سیگٌال برگشتی رًکَ در .H1
 .4.5بارّا هی تَاًین با برقرار بَدى شرایط ٍرٍد ٍ خرٍج داشتِ باشین.
 .5شوارُ 5
 :Daily .5.1رًکَ هسیر را تایید کٌد.
 :H1 .5.2هَج  3یا  5باشد ACD4 .هسیر را تایید کٌد  XTL ٍ JTI .داشتِ باشین.
 :M15 .5.3بْتر است  ACD4تایید کٌد .
ٍ .5.4رٍد :با  validشدى  Aیا  Cیا .R.B
 .5.5خرٍج :الگَی ًوَدارّای شوعی یا  3خط شکست در .H1
 .6شوارُ 6
 :H1 .6.1هَج  3الیَت باشد ٍ استراتژی  23تایید کٌد.
 ACD4 :M30 .6.2شرایط  tradeرا تایید کٌد.
ٍ .6.3رٍد valid :شدى  Aیا  S/L .Cزیر .OR
 .6.4خرٍج :با سیگٌال برگشتی رًکَ در .M30
 .7شوارُ  buy(7گفتِ شدُ):
 :Daily .7.1استراتژی  21سیگٌال دّد.
ٍ .7.2رٍد RB :با  Aدرٍى پیَت رٍزاًِ یا سِ رٍزُ  S/L ،زیر  pivotیا  RBبا  pivotرٍزاًِ ٍ  3رٍزُ در .H1
 .7.3خرٍج :از  lowبازار بِ اًدازُ ) ATR(10رٍزاًِ اًتظار رشد داشتِ باشین .
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 .7.4اگر در  dailyیا  JTI ،weeklyداشتِ باشین با سیگٌال بْتری رٍبرٍ ّستین .اگر استراتژی  20در  M15یا M30
سیگٌال دّد ،با شرایط بْتری رٍبرٍ ّستین.
 .8شوارُ 8
 :weekly .8.1استراتژی  21در ّفتگی سیگٌال دّد.
ٍ .8.2رٍد :قیوت با ّ pivotفتگی یا هاّاًِ  R.Bکٌد یا تَی  M30یا  H1شوع ّا بتَاًٌد 3 pivotرٍزُ را بِ سوت
باال بشکٌد یا اٍلیي رٍزی کِ بازار  A upرا بسًد.
 .8.3خرٍج :در صَرت هساعد بَدى شرایط  ،ATRبِ اًدازُ ّ ATRفتگی هی تَاًین اًتظار سَددّی داشتِ باشین یا ّر
ٍقت قیوت ،پیَت 3رٍزُ را بِ بِ سوت پاییي قطع کرد ،از پَزیشي خارج شَین.
 .9شوارُ 9
3 :Weekly .9.1خط شکست تایید کٌد.
 Daily: .9.2استراتژی  36باشد .هَج  3الیَت باشد .اگر  JTIداشتِ باشد ،سیگٌال بْتری دارین.
 :H1 .9.3الیَت تایید کٌد .پیَت ّا باریک باشٌد .اگر پیَت رٍزاًِ باالی  3رٍزُ باشد ،سیگٌال بْتر است.
ً .9.4قطِ ٍرٍد A :یا  valid ، Cشَد ٍ یا  RBباشد یا .PFE
 .9.5خرٍجً :صف آى را با  ATRرٍزاًِ ٍ ًصف دیگر آًرا با الگَی ًوَدار شوعی H4خارج شَین یا با پایاى هَج  5از H1
بیرٍى بیایین.
 .10شوارُ 10
 : Daily.10.1استراتژی (11ایچیوَکَ) باشد .هَج  3باشد .اگر  JTIداشتِ باشین سیگٌال بْتر است ACD4 .هسیر راتایید
کٌد Macro ACD .هسیر را تایید کٌد.
 :H1 .10.2سِ خط شکست  OKباشد.
ٍ.10.3رٍد valid A,C : M30 :شَد یا  R.Bبا پیَت یا .A,C
 .10.4خرٍج :سیگٌال برگشتی  H1در سِ خط شکست یا خرٍج  ATRرٍزاًِ.
 .11برگشتی 1
 :Weekly.11.1حالت  3از استراتژی .31
 :Daily.11.2پٌجرُ دٍبل یا کفش ٍ بلَز ٍ گردى باشد ً JTI .داشتِ باشد .اًتْای هَج  5باشد ٍ  MOBسبب هقاٍهت یا
پایاى هَج  5شدُ باشد .استراتژی  20باشد.
 :H4 .11.3سِ خط شکست برگشتِ باشد.
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 :H1 .11.4هَج  3یا  5در جْت ترید باشد .اگر ٍ JTIجَد داشتِ باشد بْتر است.
ٍ.11.5رٍد RB :با  Aیا  RB ، Cبا پیَت VALID .شدى A , C
 .11.6خرٍجّ :دف هَج  5از  H1یا با  ATRرٍزاًِ خارج شَین.
 .12برگشتی 2
 .12.1قیوت در پیَت سالیاًِ یا دٍ ّفتِ ای قرار داشتِ باشد.
 sushi roll :Daily.12.2اتفاق بیافتد.
 :Weekly.12.3هسیر الیَت ّن جْت با  tradeباشد .اگر  MAFشدُ باشد ،سیگٌال بْتری است.
 .12.4پیَت رٍزاًِ ٍ  3رٍزُ ترید را تایید کٌٌد.
 .12.5استراتژی  32هسیر را تایید کٌد.
ٍ .12.6رٍد R.B :یا  VALIDشدى  Aیا  Cیا  R.Bبا پیَت
 .12.7خرٍج  :پیَت سِ رٍزُ –  atrرٍزاًِ  -از بیي رفتي ًقطِ ّای استراتژی 32

)13
 :daily -1هَج ً 3سٍلی –رًکَ ًسٍلی – اگر هیاًگیي ّا هرتب باشٌد بْتر است –اگر  jtiداشتِ باشین سیگٌال
بْتر است
 : H1اًتْای هَج  5صعَدی –  mobرا دیدُ باشد
زیر پیَت رٍزاًِ باشین
ً Jtiداشتِ باشین
سِ خط شکست تایید کٌد
اگر کفش بلَز گردى باشد بْتر است  -اگر زیر پیَت سِ رٍزُ باشد بْتر است
ٍرٍد  m30 :بِ پاییي  a down valid :یا  r.bبا پیَت ّا
خرٍج  :دیدُ شدى هَج چْارم قبلی  h1یا  atrرٍزاًِ
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