
 معرفی ایچیموکو :

 رو پوشش میده جنبه های زیاد تکنیکالیه قیمت رو همدر دنیای تکنیکال هستش که یکی از اندیکاتور های کاربردی ایچیموکو 

در استراتژی های شخصی معامله گران بسیاری در دنیای  بازار های  از محبوبیت به خصوصی برخوردار هستشواین اندیکاتور در بین معامله گران  

 مالی جای داره 

یی رو برای مثال در یک اندیکاتور ایچیموکو به طور همزمان  یکجا میتوانید حمایت ، مقاومت ، شدت و قدرت یک روند و همچنین میانگین متحرک ها

 هایی رو صادر میکنندکه هر قسمت و جزء این ادیکاتور سیگنال مالحظه کنید 

 در چندین جلسه برای شما عزیزان بررسیش کنم به علت گستردگی مطالب اندیکاتور ایچیموکو تصمیم دارم که 

بررسی کنیم ببینیم در پلتفورم ها و سکو های معامالتی متفاوت باید  هر یک از اجزای مختلفش رودر این جلسه با هم دیگه میخوایم این اندیکاتور روکه 

 ونه بر روی چارت اعمال کنیم و در جلسات بعدی هم سیگنال هایی که ارائه میکند و مثال هایی رو بر روی چارت با هم بررسی خواهیم کرد چگ

  .از چه بخش هایی تشکیل شدهخب حاال بهتره که برای آشنایی با این اندیکاتور هر یک از اجزا آن رو با هم بررسی کنیم و دقیقا ببینیم این ادیکاتور 

 

  :تنکان سن 

قیمت   پایین ترین  یا همان lowتنکان سن یک میانگین متحرکه که محاسبه آن بر اساس میانگینی بین باالترین های یا همان باال ترین قیمت و پایین ترین 

 کندل گذشته میباشد  9 و مقدار در 

 
 

 

 کیجون سن : 

و پایین  lowس میانگینی بین باال ترین قیمت و مقدار یا همان یاالترین های و پایین ترین کیجون سن یک میانگین متحرک هستش که محاسبه آن بر اسا

 کندل گذشته میباشد  26ترین مقدار و قیمت در 

تنکان همونطور که متوجه شدین روش محاسبه هر جفت تنکان سن و کیجون سن به یک شکل هست ولی تفاوت آنها در بازه زمانی آنهاست که در این جا 

 سن میانگین متحرک کوک تر ما و کیجون سن میانگین متحرک بزرگتر ما میباشد 

 هم با کراساز آن جایی هم که د میانگین متحرک متفاوت داریم قوانین میانگین متحرک ها بر روی هر دوی آنها حاکم هستند یعنی هر دو آنها میتوانند 
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 کردن هایشان و هم با واکنش نشان دادن قیمت به آن ها نقش مقاومت و حمایت رو بازی کنند 

 

  :چیکو اسپن

دوره و کندل قبل تر انتقال میدهد و آنجا نشان میدهد 26دار قیمتی هستش که قیمت امروز رو و قیمت هر کندل رو به این یک نمو

 

 :Aسنکو 

 کندل جلو تر انتقال داده میود و نمایش داده میشود  26این خط میانگینی میان کیجون سن و تنکان سن میباشد که در 



 

 : Bسنکو 

 کندل گذشته میباشد 52( periodن خط میانگنی بین باالترین قیمت و مقدار و پایین ترین قیمت و مقدار در بازه زمانی )ای

کندل جلو تر نمایش داده میشود 26که این هم در 

 
 میشود  به همدیگر ابر کومو تشکیل B  و سنکو Aخوب میرسییم به ابر کومو خودمون که از اتصال دو مقدار و نمودار سنکو 

باشد آن ابر سعودی خواهد بود و  Aو اگر ابر در زیر سنکو و هر کدام از سنکو ها که در حاشیه باالی ابر قرار بگیرند ابر به رنگ آنها در خواهد آمد 

. برای دیدن چگونه اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو به چارت به ویدیو در باال قرار بگیرد از آن ابر به عنوان یک ابر نزولی یاد خواهد شد  Bاگر سنکو 

 جلسه مربوطه مراجع فرمایید.

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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