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 استراتژی 500از  1استراتژی

 ابزارهای مورد نیاز 

  یک ابزارBollinger Bands  باPeriod 20  وDevations 3  و رنگ سبز بر روی

 سیگنال قرار دهید. 

 
  یکMovieng Average  باPeriod 3  وMA Method Exponentioal  و

Apply To Close  .با رنگ قرمز بر روی سیگنال اضافه کنید 

 
  یک ابزارAccelerator Oscillator  با تنظیمات پیش فرض خودش بر روی سیگنا

 اعمال کنید 

 نتیجه به صورت تصویر زیر خواهد بود .
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 را توضیح میدهیم . ایرانبورس حال در ادامه نحوه ترید در 

 

  بورس ایراننحوه ترید در 

  تایم فریمD  بهترین بازدهی را دارند ولی در تایم فریم های دیگر نیز میتوان از آن استفاده

 کرد.

( BollingerBands( از پایین به باال خط میانی)Moving Averageهرگاه خط قرمز)

باالی خط صفر قرار داشت سیگنال خرید صادر  Acceleratorرا قطع کرد و نمودار 

در مرحله قبلی زیر خط صفر قرار داشته باشد و  Acceleratorمیشود . و در صورتی که 

در مرحله فعلی تغییر پوزیشن داده باشد و به باالی خط صفر آمده باشد سیگنال معتبر تری 

 برای خرید محسوب میشود . 

 

( از باال به پایین خط Moving Averageو در صورتی که خط قرمز)

پایین خط صفر قرار  Accelerator( را قطع کرد و نمودار BollingerBandsمیانی)

در مرحله قبلی باالی خط  Acceleratorصادر میشود . و در صورتی که  نزول سهمداشت 
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صفر قرار داشته باشد و در مرحله فعلی تغییر پوزیشن داده باشد و به زیر خط صفر آمده 

 معتبر تری برای محسوب میشود .  نزول بیشتری وباشد 

 

 نزدیک به یک سال اخیر شپارسنمونه 

که در گذشته نزدیک ترین قله هایی   هدف گذاری به چند صورت امکان پذیر است . میتوان

Moving Average  خط باالی و یاBollinger Bands  در نظر گرفت .برای سیگنال خرید 
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ممکن است در هر سیگنال چند هدف پشت سر هم داشته باشیم برای همین منظور اگر کندلی با 

هدف ما برخورد کرد و بدنه کند بر روی خط هدف قرار داشت قطعا سیگنال تا هدف بعدی ما 

خواهد رفت ما اگه شادو یا سایه آن با هدف بخورد کند هدف بسته شده و باید نظاره گر باشیم که 

 ادامه دارد یا قصد تغییر مسیر  آیا قصد

 ب عنوان مثال :

 

در بورس ایران مشکالتی اعم از رانت بازی ، سفته بازی نیز وجود دارد لذا خواهشمندیم در هدف 

کندلی با بدنه بزرگ بر روی هدف قرار گرفته اول ریسک برای اهداف بعدی را نکنید مگر اینکه 

 می آورید همیشه قانع باشید . باشد . در بورس ایران به سودی که بدست

 با تشکر فراوان محمد پورفائز

چه در قالب  این استراتژی به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده میشود لذا از فروش آن

به هموطنان عزیز جدا  کالس آموزشی چه در قالب اکسپرت و یا سیگنال و چه در قالب گردآوری

خود داری فرمایید . این مساله از نظر انسانی و شرعی صحیح نیست لذا اینجانب راضی نخواهم بود 

 . در ضمن نشر این استراتژی فقط و فقط با ذکر منبع و معرفی کانال امکان پذیر میباشد .

 منتظر استراتژی های بعدی ما باشید . 
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