Vítejte v ROOM-X 2021.
Váš Přístup do ROOM-X naleznete v emailu.
Pravidla: každý den sdílíme v hlavní složce MAX 3 situace (grafy). Poznámka: pokud nalezneme i 4. a další opravdu
moc dobrý signál, můžeme sdílet, avšak již nebude započítáván. Najdeme situaci. Zakreslíme situaci. Graf uložíme jako
obrázek. Soubor pojmenujeme dle syntaxe (níže). A sdílíme jej do ROOM (upload).
Grafy: sdílejte prosím jednoduché a přehledné grafy, aby bylo ihned pro každého viditelné, o co v dané situaci jde.
Syntaxe (název souboru): den + měnový pár + velikost SL + velikost TP + přezdívka, př. „5.1. EURUSD 20-30 ttw“. Jakmile
obchod skončí na SL nebo TP, dopište hodnotu plus nebo mínus. V tomto případě pro SL „5.1. EURUSD 20-30-20 ttw“
a pro TP „5.1. EURUSD 20-30+30 ttw“. Mezi SL a TP je vždy pomlčka. U výsledku mínus (pro SL) nebo plus (pro TP).
Řízení pozice v rámci ROOM neděláme. Jdeme pro SL, TP nebo páteční noc (nebo poslední den / měsíc).
Situace (graf) musí vždy obsahovat nejméně signál (ENG, STAR, pin, ONE). Obchod bez signálu nebude započítáván.
Sdílení: vkládáme aktuální situace, tedy v momentě CLOSE signálu nebo těsně před / po signálu (MAX 15 min). Ideál
je moment CLOSE. Každá příležitost musí být stvrzena zadaným obchodem viditelným v platformě s jeho linií Buy nebo
Sell a liniemi SL a TP (je jedno zda demo nebo real a jak velký objem pozice). Grafy sdílíme v hlavní složce ROOM-X.
Počítány jsou pouze obchody, které splňují základní parametry (výše).
Dále pracujeme s podsložkou RX-DATA a v ní: Historie, kam každý den večer přesouvám (příslušný týden) soubory z
hlavní složky. Komentáře, kde pro vás každý týden (o víkendu) připravuji krátký video-komentář s výsledky a obchody.
Grafy, kam kopírujete vaše grafy, které vás zajímají ku mému komentáři. Rozhovory, kde archivuji rozhovory s tradery.
Pracovat lze aktivně (výše) i pasivně (být pasivním pozorovatelem dění v ROOM, příjemcem rozhovorů a komentářů).
Komunikace: pokud se chcete komunikovat o jakémkoli grafu nebo myšlence, vložte txt soubor se jménem adresáta,
např. „ttw to ALL“ (všem) do hlavní složky, a do souboru pište.
Harmonogram 2021 (platné od 1. ledna 2021): Tradeři, kteří splnili v roce 2020 mají přístup na společný výukový účet.
Tlustá čára (nový začátek). (Nový) trader, který je v ROOM 4 měsíce v řadě v plusu, dostane přístup ke společnému
výukovému účtu. Jakmile skupina zvládne na výukovém účtu 4 měsíce v řadě v plusu, svoláváme meeting (covid-online
nebo Praha) a přecházíme na společný reálný účet (kde se zapojí i ttw).
Děkuji a přeji Vám úspěšný měsíc X 2021!
Tomáš Vobořil, 1FX

