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92   شماره جلسه

  استراتژی  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

شناسایی سیگنالهای ایچیموکو در اپلیکیشن دستیار فارکس
حرفه ای

اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه در این جلسه ( شناسایی سیگنالهای ایچیموکو در
) قصد داریم تا به 5 مورد را بررسی کنیم: ای

ایچیموکو چیست؟
اجزایی تشکیل دهنده آن چیست؟

تاییدات کمکی سیگنالهای ایچیموکو
سیگنالهای در نظر گرفته ایچیموکو Ichimoku چیست؟

نمونه های از سیگنالهای ایچیموکو در اپلیکیشن

ایچیموکو چیست

   ایچیموکو در ژاپنی به معنای یک نگاه است و این اندیکاتور توسط یک روزنامه نگار ژاپنی
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ایجاد شد. این زونامه نگار با نام Hosoda Goichi در اواخر 1930 ساخته شد و حدود 30
سال طول کشید تا بتواند آن را بهینه و قابل استفاده کند. ممکن است در نگاه اول این

اندیکاتور بسیار پیچیده باشد اما با فهم صحیح اجزای تشکیل دهنده آن، در تحلیل های
تکنیکال استفاده کنیم. یکی از مزیت آن استفاده از گذشته، حال و آینده بازار با استفاده از

ابزار مختلف در یک زمان است. بهترین کارایی ان در بازار های روند و سیگنالهای ادامه
دهنده است که با استفاده در تایم فریمهای 4 ساعته و روزانه بهترین بازدهی را داراست.

اجزایی تشکیل دهنده آن چیست

ایچیموکو Ichimoku یک نشانه گر یا اندیکاتوری است که مقدار حرکت به همراه1.
مناطق حمایت و مقاومت آینده نشان می دهد. ایچیموکو از 5 خط تشکیل شده

است
.2Tenkan Sen : کندل 9 در کندل نقطه ترین پایین و کندل نقطه باالترین میانه

آخر محاسبه و به دست می آید. این خط به صورت اصلی به عنوان خط سیگنال
استفاده می شود و در برخی موارد خط مقاومت یا حمایت از قیمت است. نام

دیگر آین خط Line Turning یا خط چرخش می باشد. حرکت این خط یه قیمت
بسیار نزدیک بوده و روند قیمت را نشان می دهد.

.3Kijun Sen :  کندل 26 در کندل نطقه ترین پایین و کندل نقطه باالترین میانه
قبل می باشد. Sen Kijun به عنوان خط تاییده در مواردی هم به عنوان حمایت و

مقاومت استفاده می شود و می تواند حرکت آینده قیمت را پیش بینی کند. اگر
قیمت باالتر از Sen Kijun باشد می تواند تاییدی برا افزایش قیمت باشد و

چنانچه قیمت در زیر این خط باشد، انتظار حرکت نزولی داریم.
ترکیب دو خط باال می تواند به ما تحلیل کوتاه مدتی نسبت به بازار می دهد.4.
.5Senko Span A : خطوط میانه از خط این محاسبه Tenkan Sen و Kijun Sen

در 26 کندل گذشته محاسبه شده. این خط به همراه B Span Senko ابر را
تشکیل می دهد که می توان از این خط حمایت و مقاومت استفاده کرد.

.6Senko Span B : کندل نقطه ترین پایین و کندل نطقه باالترین میانه ماحسبه از
در 52 کندل محاسبه می شود که به 26 دوره آینده منتقل می شود. این خط

زمانی که به صورت خط افقی در می آید به عنوان خط بسیار قوی مقاومتی می
باشد پس به ما خط مقاومت و حمایت قوی نشان می دهد.

.7Kumo : ترکیب با  Senko Span A و Senko Span B یک که شده تشکیل ابر
فضای مقاوتی و حمایتی می باشد که ضخامت آن بسیار اهمیت دارد و هر چه

میزان ضخامت آن بیشتر باشد، حمایت و مقاومت بسیار قوی است.
.8Chikou Span : می محاسبه قبل دوره 26 به فعلی قیمت شده بسته انتقال از

شود. اگر Span Chikou قیمت را به یک سمت قطع کند جهت روند کنونی بازار
را نشان می دهد.
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تاییدات کمکی سیگنال های ایچیموکو

برای نتیجه بهتر گرفتن در سیگنال های ایچیموکو از تاییدات زیر استفاده شده

اسیالتور RSI : برای سیگنال دهی سفارشات خرید و فروش
اسیالتور Stochastic : برای سیگنال دهی سفارشات خرید و فروش

کندل استیک : کندل استیک های معتبر ادامه دهنده.
اسیالتور Ashi Heiken : تاییده روند صعودی و روند نزولی

سیگنالهای در نظر گرفته ایچیموکو Ichimoku چیست؟

سیگنالهای در نظر گرفته شده در قسمت ایچیموکو در سیگنالهای معامالتی شامل:

Kijun Tenkan سیگنال
Shift Senko سیگنال
Cross Kijun سیگنال

Span Chikou سیگنال
Breakout Kumo سیگنال

Combo سیگنال
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Kijun Tenkan سیگنال

 سیگنالی ادامه دهنه روند است که ابر و Sen Tenkan و Sen Kijun  استفاده می کند
Tenkan تا سیگنال مورد نظر را صادر کند. شرایط خرید : کومو یا ابر صعودی باشد و

Sen و Kijun Sen خط نهایت در و باشند ابر باالی نیز Tenkan Sen خط Kijun Sen را
به باال قطع کند تا سیگنال مورد نظر صادر شود. شرایط فروش : ابر نزولی بوده و
Tenkan Sen و Kijun Sen خط قطع با نظر مورد سیگنال و باشند ابر زیر در نیز

Tenkan Sen بر Kijun Sen معامالتی نماد رنج – روند : بازار نوع .است پایین به باال از :
همه نمادها. ابزارها : آشنایی با ایچیموکو تایم فریم : تشخیص 1 ساعته و سیگنال گیری 4
ساعته و روزانه. نقطه ورود: خرید : در حالت صعودی طبق توضیح باال. فروش : در حالت
نزولی طبق توضیح باال. حد سود : خرید : به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن. فروش: به
اندازه کندل استیک و 2 برابر آن. حد ضرر : خرید : زیر کندل ژاپنی معتبر. فروش : باالی

– واگرایی  اشباع از خرید و فروش RSI یا Stochasticکندل استیک ژاپنی معتبر. تاییدات :
 سیگنال خرید : همانطور که در شکل مشخص مخفی مثبت و منفی – کندل استیک معتبر

Tenkan است، در نمودار طال بازار رنج بوده اما در آخر بازار ابر صعودی شده و خط   
Sen خط Kijun Sen در که طور همان .شده صادر خرید سیگنال و کرده قطع باال به را
شکل مشخص است، قیمت مدت ها در یک منطقه قیمت گیر کرده بوده و زدن سقف یا

کف قیمتی کانال قیمتی خود نشان از مشخص شدن وضعیت خرید بوده و خود تاییدی برای
صعود است.

 سیگنال فروش : در جفت ارز یورو ین ژاپن شاهد نزول قیمت و بازگشت قیمت در حدود
Sen Tekan و قطع کردن خط Kumo ابر بودیم. بعد از کمی حرکت رنج قیمت در زیر ابر

از باال با پایین و عبور از خط Sen Kijun به پایین سیگنال مورد نظر صادر شده. کلیه
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اطالعات در مورد این سیگنال در متن سیگنال موجود است.

Shift Senko سیگنال

 سیگنال مورد نظر که سیگنال ادامه دهنده است و بر اساس تغییر فاز ابر صادر می شود.
شرایط خرید : ابر از حالت نزولی به صعودی تغییر کند و به ترتیب Sen Tenkan باالی
Kijun Sen و Kijun Sen باشد داشته صعودی روند یک آن از بعد ابر و باشد ابر باالی.

شرایط فروش : ابر از حالت صعودی به نزولی تغییر کند و به ترتیب Sen Tenkan زیر
Kijun Sen و Kijun Sen.نوع بازارزیر ابر باشد و ابر آینده آن یک روند نزولی داشته باشد 

 : روند – رنج نماد معامالتی : همه نمادها. ابزارها : آشنایی با ایچیموکو تایم فریم : تشخیص
1 ساعته و سیگنال گیری 4 ساعته و روزانه. نقطه ورود: خرید : در حالت تغییر روند نزولی

به صعودی ابر و طبق توضیح باال. فروش : در حالت تغییر روند صعودی به نزولی ابر و
طبق توضیح باال. حد سود : خرید : به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن. فروش: به اندازه
کندل استیک و 2 برابر آن. حد ضرر : خرید : زیر کندل ژاپنی معتبر. فروش : باالی کندل

– واگرایی مخفی مثبت و منفی – کندل استیک  اسیالتور CCIاستیک ژاپنی معتبر. تاییدات :
 سیگنال خرید : در یک تغییر روند نزولی به صعودی و باال آمدن قیمت به باالی ابر و معتبر

 حرکت رنج در ارز پوند ین ژاپن شاهد تغییر جهت ابر و قرار گرفتن Sen Tenkan باالی
Kijun Sen بسیار تایید که دارد صعودی مالیم شیب نیز آن آینده ابر حرکت و هستیم

مناسبی است. انتظار حرکت قیمت در جهت مورد نظر و روند صعوودی را داریم.
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 سیگنال فروش : در یک روند نزولی در نمودار نفت شاهد تغییر روند ابر از صعودی به
نزولی هستیم و همزمان Sen Tenkan زیر Sen Kijun و ابر است . روند ابر بعد از آن

نیز نزولی و تایید کننده روند نزولی فعلی است. انتظار داریم تا با رسیدن قیمت به مطقه
ورود، مسیر نزولی ادامه پیدا کند.
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Cross Kijun سیگنال

 سیگنال بعدی از سری ایچیموکو اختصاص دارد به سیگنال ادامه دهنده روند به نام تقاطع
کی جون. شرایط خرید : سیگنال مورد نظر در شرایط صعودی ابر + قرار داشتن قیمت و

Kijun Sen و Tenkan Sen باالی در قیمت شده بسته + ابر باالی Kijun Sen شرایط
فروش : ابر در وضعیت صعودی قرار دارد + قیمت و Sen Kijun و Sen Tenkan زیر

ابر + بسته شدن قیمت زیر Sen Kijun نوع بازار : روند – رنج نماد معامالتی : همه
نمادها. ابزارها : آشنایی با ایچیموکو تایم فریم : تشخیص 1 ساعته و سیگنال گیری 4

ساعته و روزانه. نقطه ورود: خرید : تشکیل ابر صعودی و شرایط طبق توضیح باال. فروش
: تشکیل ابر نزولی و طبق توضیح باال. حد سود : خرید : به اندازه کندل استیک و 2 برابر

آن. فروش: به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن. حد ضرر : خرید : زیر کندل ژاپنی معتبر.
CCI واگرایی مخفی مثبت و– فروش : باالی کندل استیک ژاپنی معتبر. تاییدات : اسیالتور

 سیگنال خرید : همان طور که در عکس مشاهده می کنید، بعد – کندل استیک خاص منفی
 از حرکت های رنج رو به باال در جفت ارز یورو دالر آمریکا 4 ساعته در آخر بازار در

شرایطی که ابر صعودی است و قیمت و خطوط Sen Kijun و Sen Tenkan در باالی
ابر قرار دارند و قیمت با یک کندل صعودی باالی خط Sen Kijun بسته شده، با رسیدن

قیمت به نقطه ورود انتظار حرکت به حدود سود را داریم.

 سیگنال فروش : در جفت ارز پوند دالر آمریکا در یک حرکت رنج به داخل ابر رفته و
بازگشت کرده و در اینجا شاهد ابر نزولی و قرار گرفتن قیمت و خطوط Sen Kijun و
Tenkan Sen زیر قیمت و .دارند قرار ابر زیر Kijun Sen شاهد اینجا در و شده بسته

تشکیل سیگنال نزولی قیمت هستیم و انتظار نزول قیمت تا حدود سود را داریم.
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Span Chikou سیگنال

Span Chikou سیگنال صادر می کند. سیگنال ادامه دهنده قیمت که با استفاده از خط 
Span Chikou شرایط خرید : سیگنال مورد نظر در شرایط صعودی ابر + زمانی که خط 
سبز رنگ قیمت را در گذشته به سمت باال قطع کند. شرایط فروش : ابر در وضعیت نزولی

قرار دارد + زمانی که خط Span Chikou سبز رنگ قیمت را از باال به پایین قطع کند +
خط Span Chikou زیر خط ابر باشد. نوع بازار : روند – رنج نماد معامالتی : همه نمادها.

ابزارها : آشنایی با ایچیموکو تایم فریم : تشخیص 1 ساعته و سیگنال گیری 4 ساعته و
روزانه. نقطه ورود: خرید : تشکیل ابر صعودی و شرایط طبق توضیح باال. فروش : تشکیل

ابر نزولی و طبق توضیح باال. حد سود : خرید : به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن.
فروش: به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن. حد ضرر : خرید : زیر کندل ژاپنی معتبر. فروش

CCI واگرایی مخفی مثبت و منفی –: باالی کندل استیک ژاپنی معتبر. تاییدات : اسیالتور – 
 سیگنال خرید : در نمودار طال شاهد حرکت صعودی بودیم تا در نهایت کندل استیک خاص

 با افزایش قیمت، خط سبز رنگ Span Chikou قیمت را به باال قطع کرده و خود خط
نیز در باالی ابر قرار دارد. تمامی موارد تاییدات و نحوه ایجاد سیگنال در متن سیگنال

موجود است.
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 سیگنال فروش : در جفت ارز یورو ین ژاپن قیمت در حرکت قیمت نزولی یک دره قیمتی
تشکیل داده و مجدد با افزایش قیمت به حدود ابر رسیده. و با کاهش قیمت می بینیم که
خط سبز رنگ Span Chikou توانسته قیمت را در گذشته به پیین قطع کند و در زیر ابر

قرار دارد. سیگنال مورد نظر در این شرایط صادر شده و انتظار نزول قیمت به حدود سود
مورد نظر را داریم.
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Breakout Kumo سیگنال

 سیگنال مورد نظر از سری ادامه دهنده سیگنال های ایچیموکو می باشد که با قیمت و
ابر بیشتر کار دارد. شرایط خرید : قیمت ابر را به باال قطع کند + Sen Tenkan باالی
Kijun Sen کند قطع پایین به را ابر قیمت : فروش شرایط باشد + Tenkan Sen زیر
Kijun Sen با آشنایی : ابزارها .نمادها همه : معامالتی نماد رنج – روند : بازار نوع باشد
ایچیموکو تایم فریم : تشخیص 1 ساعته و سیگنال گیری 4 ساعته و روزانه. نقطه ورود:

خرید : عبور کندل صعودی از ابر نزولی + شرایط خرید فروش : عبور کندل نزولی از ابر
صعودی + شرایط فروش حد سود : خرید : به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن. فروش:

به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن. حد ضرر : خرید : زیر کندل ژاپنی معتبر. فروش : باالی
CCI کندل واگرایی مخفی مثبت و منفی– کندل استیک ژاپنی معتبر. تاییدات : اسیالتور –

 سیگنال خرید : در جفت ارز پوند دالر شاهد حرکت رنج در بازار هستیم و  استیک خاص
 سپس با یک کندل صعودی که قیمت باز شدن و بسته شده آن در دو سمت ابر نزولی

است و Sen Tenkan باالی Sen Kijun می باشد، سیگنال مورد نظر صادر شده و انتظار
حرکت صعودی قیمت را داریم.

 سیگنال فروش : در نماد نفت WTI قیمت در یک حرکت نزولی به ابر صعودی رسیده و
با یک کندل نزولی از آن رد شده و Sen Tenkan زیر Sen Kijun قرار دارد. تمامی

توضیحات حرکت بازار و تاییدات آن و صدور سیگنال در متن اپلیکیشن دستیار فارکس
حرفه ای موجود است.
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Combo سیگنال

 این سیگنال همان طور که از اسم آن پیدا است، سیگنال ترکیبی می باشد. هر زمان که دو
سیگنال از سیگنال های باال در یک زمان سیگنال خرید و یا فروش دهند این سیگنال صادر
می شود. سیگنال خرید : در این حالت دو سیگنال Span Chikou و Cross Kijun با هم

اتفاق افتاده و در نمودار طال انتظار حرکت صعودی تا حدود حد سود را داریم.
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 سیگنال فروش : در جفت ارز یورو ین ژاپن، شاهد ریزش در آخر بازار بودیم که همزمان
دو سیگنال Span Chikou و Kijun Tenkan ایجاد شده و انتظار ریزش خوبی را داریم.

کلیه اطالعات سیگنال در برچسب سمت چپ و متن سیگنال موجود است.

اپلیکیشن دستیار فارکس برای دیدن سیگنال های بیشتر از ایچیموکو Ichimoku می توانید
را دانلود کرده و به راحتی از سیگنالهای نام برده استفاده کنید. حرفه ای
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PFOREX DEPARTMENT OF EDUCATION
 Skype PFOREXCOM
 Email info@pforex.com

 Phone Number +442081447800
 WebSitefa.pforex.com
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