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setup ّای پیشٌْادی 

 1شوارُ  .1

 .کردُ باشد ّن سیگٌال بْتر است OSC(10,70) ،break outٍ قرهس  JTIاگر . باشد 5یا  3هَج :  weeklyدر  .1.1

هی . کردُ باشد ّن سیگٌال بْتر است OSC(10,70) ،break outٍ قرهس  JTIاگر . باشد 5یا  3هَج : Dailyدر  .1.2

، هرتب ACDهیاًگیي ّای  حتوا ٍلی  .شدُ باشد، بْتر است OK، 25اگر استراتژی . خَاّین داخل هَج باشین

 .باشٌد

 :ٍرٍد  .1.3

   M30 بِ پاییي :A valid  یاPFE  یاR.B  باpivot  رٍزُ 3رٍزاًِ یا. 

 :خرٍج .1.4

را زیر  S/Lیا  سیگٌال برعکس بدُ dailyخط شکست در  3سیگٌال برعکس دّد، یا   H4سِ خط شکست تَی 

pivot 3  یا بِ اًدازُ ًَساى رٍزاًِ  .دّین یا الگَی برگشتی در ًوَدار رٍزاًِ ببیٌینرٍزُ حرکت هی(ATR   ) حد

    .سَد قرار هی دّین

 2شوارُ  .2

 JTIّوراُ با  3بْتر است هَج . هرتب باشد ACDبْتر است هیاًگیي ّای . باشد buyخط شکست  daily 3در  .2.1

 .باشد

 :ٍرٍد .2.2

H1 :را در  ًوَدار شوعی الگَی برگشتیpivot  اگر . رٍزُ ببیٌین 3ّای رٍزاًِ یاpivot  ّا داخل ّن باشٌد، با

 .سیگٌال بْتری رٍبرٍ ّستین

 :خرٍج .2.3

S/L  زیر الگَ یاpivot 3ُرٍز .T/P  برابر باS/L . اگرJTI  داشتین ٍ هیاًگیي ّایACD  ّن درست بَد، هی شَد

S/L  را باPivot 3 رٍزُ حرکت داد. 

 3شوارُ  .3

اگر ّر دٍ باریک شدُ باشٌد، با . رٍزُ باریک شدُ باشد، هحیط آهادُ شدُ است 3رٍزاًِ یا ّای  pivotاگر یکی از  .3.1

  .سیگٌال بْتری رٍبرٍ ّستین

3.2. Daily :ّن جْت با  5یا  3بْتر است کِ هَج  بْتر است سِ خط شکست ّن جْت باشد ّوچٌیيtrade  ِداشت

 .باشین
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3.3. H1 : هیاًگیي ّایACD هرتب باشد( . کاهالbullish یا bearish) باشد. 

 :ًقطِ ٍرٍد .3.4

 M30  بِ پاییي :A valid  یاPFE    یاR.B  بگیرین .S/L  بر اساس اصَلACD. 

 .ATRیا بر اساس  S/Lبر اساس : ًطقِ خرٍج .3.5

  4شوارُ  .4

4.1. weekly : باشد 5یا  3هَج. 

4.2. Daily :starter شرایط  اگر .الیَت باشد 5بِ  4هَج . باشدMAF رینسیگٌال قَی دا هْیا شدُ باشد. 

رٍزُ باشین با شرایط بْتری 3اگر باالی پیَت . پیَت رٍزاًِ ّستین در حالیکِ  باالی Cیا  Aشدى  valid: ٍرٍد .4.3

  .رٍبرٍ ّستین

  .H1یا سیگٌال برگشتی رًکَ در  H1در  الگَی ًوَدار شوعی: خرٍج .4.4

 .ٍرٍد ٍ خرٍج داشتِ باشین  بارّا هی تَاًین با برقرار بَدى شرایط .4.5

 5شوارُ  .5

5.1. Daily :َتایید کٌد هسیر را رًک.  

5.2. H1:  باشد 5یا  3هَج. ACD4 هسیر را تایید کٌد  .JTI  ٍXTL داشتِ باشین. 

5.3. M15 :بْتر است ACD4     تایید کٌد. 

 .R.Bیا   Cیا  Aشدى  validبا : ٍرٍد .5.4

 .H1خط شکست در  3الگَی ًوَدارّای شوعی یا : خرٍج .5.5

 6شوارُ  .6

6.1. H1 : ایید کٌدت 23الیَت باشد ٍ استراتژی  3هَج. 

6.2. M30 :ACD4  شرایطtrade را تایید کٌد. 

 .ORزیر  C .S/Lیا  Aشدى  valid: ٍرٍد .6.3

  .M30با سیگٌال برگشتی رًکَ در : خرٍج .6.4

  (:گفتِ شدُ buy)7شوارُ  .7

7.1. Daily : سیگٌال دّد 21استراتژی. 

 .H1رٍزُ در  3ِ ٍ رٍزاً pivotبا  RB   یا   pivotزیر  S/L،  رٍزاًِ یا سِ رٍزُ درٍى پیَت Aبا  RB: ٍرٍد .7.2

 .اًتظار رشد داشتِ باشین  رٍزاًِ  ATR(10)بازار بِ اًدازُ  lowاز   :خرٍج .7.3
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 M30یا  M15در  20اگر استراتژی . داشتِ باشین با سیگٌال بْتری رٍبرٍ ّستین weekly ،JTIیا  dailyاگر در  .7.4

 .سیگٌال دّد، با شرایط بْتری رٍبرٍ ّستین

   8شوارُ  .8

8.1. weekly : سیگٌال دّد در ّفتگی 21استراتژی. 

رٍزُ را بِ سوت pivot 3بتَاًٌد  شوع ّا  H1یا  M30تَی   کٌد یا R.Bّفتگی یا هاّاًِ  pivotقیوت با : ٍرٍد .8.2

  .را بسًد A upباال بشکٌد یا اٍلیي رٍزی کِ بازار 

ِ باشین یا ّر ّفتگی هی تَاًین اًتظار سَددّی داشت ATR، بِ اًدازُ ATRدر صَرت هساعد بَدى شرایط : خرٍج .8.3

 .رٍزُ را بِ  بِ سوت پاییي قطع کرد، از پَزیشي خارج شَین3ٍقت قیوت، پیَت 

   9شوارُ  .9

9.1. Weekly :3خط شکست تایید کٌد. 

9.2. Daily:  اگر . الیَت باشد 3هَج . باشد 36استراتژیJTI داشتِ باشد، سیگٌال بْتری دارین. 

9.3. H1 :رٍزُ باشد، سیگٌال بْتر است 3رٍزاًِ باالی  اگر پیَت. پیَت ّا باریک باشٌد. الیَت تایید کٌد. 

 .PFEباشد یا  RBشَد ٍ یا  C ،valid یا  A: ًقطِ ٍرٍد .9.4

 H1از  5خارج شَین یا با پایاى هَج  H4الگَی ًوَدار شوعیرٍزاًِ ٍ ًصف دیگر آًرا با  ATRًصف آى را با : خرٍج .9.5

   .بیرٍى بیایین

 10شوارُ  .10

10.1.  Daily : اگر. باشد 3هَج . دباش( ایچیوَکَ)11استراتژی JTI  بْتر استسیگٌال  داشتِ باشین .ACD4  هسیر راتایید

   .تایید کٌدهسیر را   Macro ACD. کٌد

10.2. H1 : سِ خط شکستOK باشد.  

 .A,Cبا پیَت یا  R.Bشَد یا  M30  :A,C valid: ٍرٍد .10.3

 .رٍزاًِ ATRدر سِ خط شکست یا خرٍج  H1سیگٌال برگشتی : خرٍج .10.4

 1برگشتی  .11

11.1. Weekly : 31از استراتژی  3حالت.  

11.2. Daily :باشد  پٌجرُ دٍبل یا کفش ٍ بلَز ٍ گردى .JTI باشد ٍ  5اًتْای هَج . ًداشتِ باشدMOB  سبب هقاٍهت یا

 . باشد 20استراتژی . شدُ باشد 5پایاى هَج 

11.3. H4 :سِ خط شکست برگشتِ باشد. 
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11.4. H1 : اگر . باشد در جْت ترید  5یا  3هَجJTI است بْتر ٍجَد داشتِ باشد. 

  A , Cشدى  VALID .با پیَت C ،  RBیا  A با RB: ٍرٍد .11.5

 .خارج شَین اًِرٍز  ATRبا  یا  H1از  5ّدف هَج : خرٍج .11.6

  2برگشتی  .12

 .باشد سالیاًِ یا دٍ ّفتِ ای قرار داشتِقیوت در پیَت  .12.1

12.2. Daily : sushi roll اتفاق بیافتد. 

12.3. Weekly :ّن جْت با  الیَت هسیرtrade اگر .باشد MAF  باشد، سیگٌال بْتری استُ شد . 

 . رٍزُ  ترید را تایید کٌٌد 3پیَت رٍزاًِ ٍ  .12.4

  .هسیر را تایید کٌد 32استراتژی  .12.5

 با پیَت  R.Bیا   Cیا  A شدى    VALIDیا   R.B: ٍرٍد .12.6

 32از بیي رفتي ًقطِ ّای استراتژی  -رٍزاًِ    atr –پیَت سِ رٍزُ : خرٍج  .12.7

 

 

 

13  ) 

1-daily   : اگر –اگر هیاًگیي ّا هرتب باشٌد بْتر است  –رًکَ ًسٍلی –ًسٍلی  3هَجjti   داشتِ باشین سیگٌال

 بْتر است

H1   : صعَدی 5هَج  اًتْای – mob    را دیدُ باشد 

 زیر پیَت رٍزاًِ باشین  

Jti   ًداشتِ باشین 

 سِ خط شکست تایید کٌد 

 اشد بْتر است اگر زیر پیَت سِ رٍزُ ب -اگر کفش بلَز گردى باشد بْتر است  

 با پیَت ّا   r.bیا     a down  valid :بِ پاییي   m30: ٍرٍد 

 رٍزاًِ  atrیا      h1دیدُ شدى هَج چْارم قبلی : خرٍج 

 

www.alirezamehdipour.ir 


