
 

اندیکاتور یعنی تنکان و سیگنال ها و کاربرد های دو المان مهم این خب در این جلسه میخوایم به ادامه کاربرد ها و سیگنال های این اندیکاتور بپردازیم 

هم شناخته میشوند و   base lineو   conversion lineسن و کیجون سن رو بررسی کنیم و به شما آموزش بدیم که در بعضی پلتفورم ها هم با نام های 

 ت باشد سعی کنید که به رنگ های آنها عادت نکنید چون ممکنه که در هر پلتفورم مختلف نام های آنها و رنگهایشان متفاو

 باشد  moving averageخب حاال مواردی که در رابطه با این دو المان میخوایم بگیم شاید براتون بسیار شبیه به رفتار دو مووینگ اوریج 

 دلیلش هم همین هستش که واقعا شبیه میانگین متحرک ها هستند 

ما حکم مووینگ اوریج بزرگتر   base lineکچتر و کیجون سن و یا همان الین ما حکم میانگین متحرک کو conversion lineکه در این تنکان سن یا 

 را دارد 

 یکی از سیگنال هایی این دو المان صادر میکنند  با کراس کردن و قطع کردن همدیگه هستش که نشان دهنده شروع یک روند جدید میباشد 

  اگر از پایین به باال قطه کنه نشان دهنده روند مثبت یعنی تنکان سن که کوچکتر هستش بیاد و کیجون سن ما رو قطع کنه حاال

 و اگر از باال رو به پاین قطع کند نشان دهنده روند منفی هستش 

 
 و فروش بگیرید ولی این به معنی نیستش که هر قطع شدگی و هر کراسی که دیدی رو یک فرصت معامالتی ببینیم و نسبت بهش موقعیت خرید 

 بلکه به المان های دیگه هم بستگی دارد که حاال بر روی چارت با هم بیشتر بررسی خواهیم کرد 
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 مورد بعدی در رابطه با نقش خطوط حمایتی و مقومتی هستش که این د المان میتونند ایفل کنند 

 
خطوط حمایتی و مقومتی دیگری هم استفاده کنید از خطوط افقی و پیوت الین ها و یا حتی فیبوناچی چرا که از ترکیب ولی این رو فراموش نکنید که از 

کنیم که  این خطوط با هم و قرار گیریشون بر روی هم قدرت آنها بیشتر خواهد شد حاال بهتره بر روی چارت بریم و این هارو اونجا باهم دیگه بررسی

 ثالی برای استراتژی سازی از طریق ایچیموکو برای شما عزیزان گفته شده است شرایط ایده آل و م

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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