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 به نام خدا

 : 1استراتژی شماره 

 )آتش سریع( Rapid-Fireنام استراتژی : 

 این استراتژی بر اساس دو معیار طراحی شده است :  

 شناورترین جفت ارز در بازار -1

 پایین ترین تایم فریم در دسترس -2

 یک دقیقه هدایت می کند.  تایم فریمدر  eur/usdاین معیارها ما را به سمت جفت ارز 

شما  می تواند بر تصمیم های رنشاط می باشد. اگر مواظب نباشید، ترشح و هجوم ادرنالین در بدن شماه بسیار سریع و پتایم فریم یک دقیق  

 00تا  30فراوانی موقعیت های این استراتژی در یک روز در هم امیخته است. به طور متوسط، روزانه بین ل با کاین مش تاثیر منفی بگذارد.

 موقیعت بر اساس این استراتژی در بازار ایجاد می شود.

وانید هر زمان که روز استفاده می کند. سپس شما میتبه همین دلیل است که این استراتژی از دو اندیکاتور برای کشف تریدهای معقول در طی   

 .ا بگیریدرشکار خود  و به سرعت شلیک کردهخواستید 

 تایم فریم :

دقیقه کار می کند. هر کندل در این تایم فریم معرف مقدار حرکت قیمت در یک دقیقه می  1در تایم فریم آتش سریع( استراتژی رپید فایر )  

 باشد.

 :اندیکاتورها

 ه می کنیم:برای این استراتژی ما از اندیکاتورهای زیر استفاد  

 با تنظیمات زیر: (parabolic SAR)پارابولیک سار  -1

 Step = 0.02 

 Maximum 0.2 

 

 و بر اساس کلوز 00با تنظیمات دوره  (SMA) مووینگ اوریج ساده  -2
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 نداریم( ی به آنهازتوضیح مفصل تر داده است که برای ترید ما نیااندیکاتور و تنظیمات  نوع هر دودرباره )در پی دی اف اصلی 

 جفت ارز :

 حی شده است.)یورو/دالرآمریکا( طرا eur/usdاین استراتژی مخصوص جفت ارز   

 استراتژی: چکیده

بر اساس اسکالپ در روند می باشد که بدین معنی ست که در بازار رونددار بهترین عملکرد را دارد. استراتژی دو اندیکاتور  این یک استراتژی  

 اندیکاتور مووینگ -نظیمات پیش فرضو پارابولیک سار با ت 00مووینگ اوریج ساده با دوره  -مرتبط با روند را مورد استفاده قرار می دهد .

انی که قیمت باالی این مووینگ می باشد ما به دنبال این به این معنی است که زم اوریج برای شناسایی مومنتم بازار مورد استفاده قرار میگیرد.

 ما به دنبال موقعیت های فروش خواهیم بود.موقعیت های خرید هستیم و در زمانی که قمیت به پایین این مووینگ می اید 

به باالی پارابولیک  رو/دالروقتی قیمت یو از پارابولیک سار هم برای ورود دقیق چه در جهت خرید و چه در جهت فروش استفاده می گردد.  

 سار می رود ما یک معامله خرید باز می کنیم و وقتی که قیمت در پایین آن می رود ما معامله فروش باز خواهیم کرد.

 نحوه ورود برای پوزیشن خرید:

 در اینجا به مراحل موردنیاز برای ورود به یک معامله خرید طبق این استراتژی را می پردازیم:  

 برود. 00تظر بازار می مانیم تا قیمت به باالی مویینگ اوریج ساده با دوره من -1

 کت کند.مانیم تا به باالی قیمت بازار حرمنتظر اندیکاتور پارابولیک سار می  -2

این یک سینگال برای ورود به پوزیشن  دمت ظاهر گردو پارابولیک سار در زیر قی برودزمانی که قیمت بازار به باالی پارابولیک سار  -3

 خرید می باشد.)تصاویر زیر را ببینید(

 پیپ در زیر نقطه ورود می باشد. 11استاپ الس در این استراتژی  -0

 پیپ در باالی قیمت ورود می باشد. 10تیک پروفیت نیز  -1
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 با توجه به تصاویر فوق :

 1.2230نقطه ورود : 

 1.2212استاپ الس : 

 1.2200تیک پروفیت : 

درصدی در  2میباشد که یک بازدهی  1.1:1پیپ. نسبت ریسک به ریوارد این معامله  10پیپ است، و سود آن  11مقدار ریسک این معامله   

 درصد دارد. 3برابر ریسک 
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 :فروشنحوه ورود برای پوزیشن  

 طبق این استراتژی را می پردازیم: فروشنیاز برای ورود به یک معامله  مورددر اینجا به مراحل   

 برود. 00مویینگ اوریج ساده با دوره  پایینمنتظر بازار می مانیم تا قیمت به  -1

 قیمت بازار حرکت کند. پایینمنتظر اندیکاتور پارابولیک سار می مانیم تا به  -2

قیمت ظاهر گردد این یک سینگال برای ورود به پوزیشن  باالیبرود و پارابولیک سار در  پارابولیک سار پایینزمانی که قیمت بازار به  -3

 می باشد.)تصاویر زیر را ببینید( فروش

 نقطه ورود می باشد. باالیپیپ در  11استاپ الس در این استراتژی  -0

 قیمت ورود می باشد. زیرپیپ در  10تیک پروفیت نیز  -1
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 جمع بندی :

غیر متداول نیست که به صورت درا ببندید به شما مجدد سیگنال ورود بدهد. این مطلب  این استراتژِ ممکن است قبل از اینکه پوزیشن قبلی خو

 .چند معامله باز کنیدو بر اساس چند سیگنال پشت سر هم پی  پی در

 ت کنید.به عنوا یک اسکالپر شما باید تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید پوزیشن های خود را مدیری  

 بخاطر داشته باشید این استراتژی در بازار رونددار بهترین عملکرد را دارد.
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 : 2شماره  استراتژی

 )پیرانها(  Piranha نام استراتژی :

روند دار بوده و یا در حالت رنج می باشد. استراتژی رپید فایر بهترین عملکرد را در بازارهای روند دار دارد. بازار فارکس بیشتر مواقع یا در حالت   

 استراتژی پیرانها برای بازار رنج طراحی شده است.

 20تا  11دقیقه طراحی شده است. به طور متوسط روزانه بین  1در تایم فریم  (GBP/USD) این استراتژی برای جفت راز پوند / دالر   

 موقعیت بر اساس این استراتژی در بازار می توانید پیدا کنید.

 تایم فریم :

 دقیقه 1

 اندیکاتور:

 بولینگر باند با تنظیمات زیراستفاده می شود: وردر این استراتژی از اندیکات

 Period 12 , shift 0 

 Deviation 2 

 

 جفت ارز:

 (GBP/USD)د انگلیس / دالر آمریکا پون

 نحوه ورود به پوزیشن خرید:

 منتظر بازار می مانیم تا قیمت باند پایین بولینگرباند را لمس کند. -1

 .وارد پوزیشن خرید می شویمپس از لمس این باند  -2

 پیپ تنظیم می کنیم. 10استاپ الس را  -3

 پیپ در نظر میگیریم. 1پروفیت را تیک  -0
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 ی موقعیت فروش هم می توانید عکس حالت فوق عمل کنید.برا

 نکته:

ید در زمانی که استاپ شما خورد این می تواند نشان دهنده این باشد که روند و جهت بازار ممکن است در جهت مخالف باشد و از این به بعد با

 به دنبال موقعیت های مخالف با موقعیتی که گرفته بودید و با استاپ خارج شدید باشد.

 ن به بعد به دنبال گرفتن موقعیت های فروش باشید.آپ خورد از به عنوا مثال اگر شما یک موقعیت خرید گرفتید و استا

 دقت کنید همانطور که گفته شد این استراتژی مخصوص بازار رنج می باشد و در بازار رونددار ممکن است به طرز بدی خطا بدهد.

 

 موفق باشید

 

 

 

 جهت ارتقا دانش تریدرهای ایرانی ما را به دوستان خودتان معرفی کنید.

 

 

 

 

https://kohanfx.com



