
 

 

ده شدهاتوضیح دورود و خروج  و شرایطدر اینجا پیاده سازی روش جی تی اس اسکالپ   

باشید داشته نظر در باید چیزو چند گیری پوزیشن برای : 

 

 در. خرید صعودیه روند اگر و فروش نزولیه روند اگر یعنی میشه انجام اصلی روند در فقط گیری پوزیشن. اصلی روند ابتدا 

 باالتر تایم به دارید مشکل روند تشخیص برای اگر.  بوده نزولی قبلی موج و نزولیه روند میبینید که همونطور باال عکس

 باید باالتر تایم سه تا دو فقط نیست مدت دراز تحلیلهای به نیازی هست دقیقه 5 تایم چون. میکنید پیدا روندو و میکنید مراجعه

باشه واضح روند . 

 

 

 

http://abcbourse.ir/


 خطوط ترسیمی

 

. شده حمایت و داده نشون واکنش بهش قیمت واضح شکل به که کنید رسم حتما خط یک باید میبینید باال عکس در که همینطور

کردم مشخص قرمز رنگ و فلش با خطو این  

 

 تغییر رنگ اندیکاتور قرمز و آبی

هست فروش برای تایید یک شد قرمز رنگش اندیکاتور وقتی پس صعود یعنی آبی و نزول یعنی قرمز  

 

 خط روند داینامیک آبی رنگ

میگیریم هم روند خط تاییدیه ما پس هاست فروشنده بیشتر قدرت ی نشوندهنده روند خط زیر در قیمت حضور . 

 

 بسته شدن قیمت زیر این خط

 قیمت تا میمونیم منتظر فوق شرایط تایید از بعد یعنی هست شده مشخص قرمز خط زیر قیمت شدن بسته محض به ما ورود نقطه

 های آخرین باالی استاپو و میکنیم باز فروشمونو پوزیشن قرمز روند خط زیر قیمت شدن بسته بمحض. کنه نفوذ خط زیر به

پیپه 15 حدود اینجا مثل داره کوچکی استاپهای تایم این تو میبینید که همینطور.  کردم مشخص جاشو عکس تو که میدیم قرار  

 نقطه ی خروج

 این با پی تی. کردم مشخص عکس تو مدت کوتاه روند خط یک تایم همین تو. میشه انجام تریلینگ شکل به پوزیشن از خروج

 کوتاه نزولی روند خط جا هر. میداریم نگه باز پوزیشنو دستی صورت به یا یعنی. بشه شکسته خط که زمانی تا میشه تریل خط

میبندیم پوزیشنمونو شکست مدت . 

 

 انتطار برای پوزیشن بعدی

 وارد نشه ایجاد فوق شرایط تا همین برای میخوریم استاپ بخوریم بازار رنج به اگر چون نمیشیم وارد روند وسط کنید دقت

 خط اون زمانیکه تا. باشیم داشته بررسی تحت شرایطو تا میکشیم کردم مشخص که حمایتی خط سریعا انتهایی موج در. نمیشیم

کنه پیدا شکل جدید گیری پوزیشن در باال موارد بشیم منتظر باید پس. نمیشه ایجاد فوق شرایط نشکنه .  

 

اسکالپ اس تی جی گذاشتم اسمشو رو ستاپی چنین  GTS SCALP 

 میزان باید اسکالپ در چون مهمه اسپرد میزان ولی نیست مهم چارت نوع. کنید پیدا ستاپهایی چنین بگردید چارتها در کافیه

میشه کمتر ریسکش بگردید ستاپی چنین دنبال اگر اصلی ارزهای در بنابراین. باشه کم اسپرد . 

 

عزیزان شما همه برای برکت  
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