
 

 بخش دوم :

ه ای ارائه در این جلسه با ادامه یکی دیگر از جذاب ترین سیگنال هایی که  در بازار های مالی جهانی وجو داره و  توسط اپلیکیشن دستیار فارکس حرف

 میشه بپردازیم . ارائه سیگنال ایچیموکو .

مربوطه خود بحث ایچیموکو چندین جلسه کامال جدا گانه میشه  شما اگر عالقه مند به کسب اطالعات راجب این اندیکاتور هستید میتوانید به جلسات 

آور و آموزشی اندیکاتور ایچیموکو در بخش آموزش اپلیکیشن و بخش مدرسه فارکس سایت فارکس حرفه ای مراجعه کنید که ایچیموکو بسیار جذاب سود 

 .کامل هستش

 سال روش زمان صرف شده است 30این اندیکاتور روندی بسیار جامع هستش و چون برای بهینه سازی این اندیکاتور بیش از 

روشی که در بخش  3روش متفاوت تفکیک شده و سعی شده بهترین های آن برای شما عزیزان جمع آوری و انتخاب بشه  6این سیگنال در اپلیکیشن به 

 .این جلسه میخوایم بهشون بپردازیمدوم 

  kijun cross(سیگنال 4

 kumo breakout(سیگنال 5

 combo(سیگنال 6
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  kijun cross(سیگنال 4

 تمامی روند ها تمامی نماد ها و تمامی تایم فریم ها  نوع بازار مناسب :
  شرایط خرید :

 دی قرار داشته باشد ابر در وضعیت صعو

 باالی ابر   tenkan senو   kijun senقیمت و 

  kijun senبسته شده قیمت در باالی 

  

  شرایط فروش :

 ابر در وضعیت نزولی 

 در زیر ابر قرار داشته باشند   tenkan senو   kijun senقیمت و 

  kijun senبسته شدن قیمت در زیر 

 

 برابر آن  2و  به اندازه کندل استیکهم در خرید و هم در فروش  حد سود :

  حد ضرر :

 زیر کندل ژاپنی معتبر  خرید :

 باالی کندل استیک ژاپنی معتبر فروش :

 کندل استیک های خاص  –واگرایی مخفیه مثبت و منفی  -  cciاسیالتور  تاییدات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 kumo breakout(روش سیگنال 5

  رنج –روند  نوع بازار :

 همه نماد ها  نماد معامالتی :

 آشنایی با ایچیموکو  ابزار :

 ساعته و روزانه 4ساعته و سیگنال گیری  1تشخیص  تایم فریم :

 نقاط ورود 
  شرایط خرید :

 ابر نزولی 

 قیمت ابر را به باال قطع کند 

tenken sen   باالیkijun sen 

 

 شرایط فروش :

 ابر نزولی 

 قطع کند قیمت ابر را به پایین 

tenken sen  زیرkijun sen  

  حد سود :

 به اندازه کندل استیک و دوبرابر آن 

  حد ضرر :

 زیر کندل ژاپنی معتبر  خرید :

 باالی کندل استیک معتبر  فروش :

 کندل استیک خاص –واگرایی مخفی مثبت و منفی  – cciاسیالتور  تاییدات :

 

 

 

 

 



  combo(سیگنال ترکیبی سیگنال 6

 سیگنال ایچیموکو باهم صادر شوند  2هر زمان که حد اقل 

 تاییدات بیشتر قدرت بیشتر در معامالت 

 

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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