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DAILY CHART

ÎNTREBARE

Candlestick-ul din ziua precedentă a fost bullish 

sau bearish?

Care a fost ATR / ADR din ziua precedentă (mai

mare sau mai mic decât de obicei)?

Prețul este în consolidare/ range?

Care este trend-ul curent?

Care este sentimentul general al pieței?

1H (60M) Time Frame

ÎNTREBARE

Care a fost mișcarea recentă?

Care sunt nivelurile importante de care trebuie să

țin cont?

Mișcarea recentă are un motiv fundamental pentru

ceea ce a făcut/ încearca să facă?

Este piața supra extinsă?

Poate piața să spargă structura în care se află?

1H (60M) Time Frame

ÎNTREBARE

Unde pot să deschid tranzacții care să îmi ofere

cel mai bun Risk - Reward?

Care sunt scenariile posibile pe care le urmăresc?

Care sunt zonele potențiale pentru scalping?
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ALTE ÎNTREBĂRI
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ÎNTREBARE

Prețul este la/ aproape/ sub/ peste un nivel 

important de pe Daily?

Care sunt cele mai bune niveluri unde pot să

tranzacționez?

Unde îmi pun SL?

Care este TP?

Unde pot să piramidez/ adaug la poziție dacă

tranzacția merge în favoarea mea?

Care este riscul la tranzacția mea? (Stop Loss, 

Volum)

Sunt bune condițiile actuale de piața pentru

acestă tranzacție? Momentul potrivit al zilei

pentru acest tip de trade?

Văd tranzacția sau o anticipez?

Tranzacția merge așa cum am plănuit? Trebuie să

îmi ajustez sau schimb planul/ scenariul dacă în 

caz nu merge în favoarea mea?

Risk vs Reward este potrivit pentru a pune SL pe 

BE și a securiza o parte din profit?

Văd piața clar și limpede azi? Am mindset-ul 

potrivit pentru trading?

Ce fac bine și unde greșesc, dacă greșesc?

Sunt disciplinat și selectiv, sau fac over trading?

Cum s-a schimbat bias-ul pe Intra Day din cauza

reacției de preț din această zonă?

Există o divergență? Ce trebuie să observ ca să

decid dacă tranzacționez o divergență?
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