
 : 112بخش اول جلسه 

ای ارائه در این جلسه  میخوایم به یکی از جذاب ترین سیگنال هایی که  در بازار های مالی جهانی وجو داره و  توسط اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه 

 میشه بپردازیم . اراِه 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 

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

 از آنها استفاده میکنرو به ترتیب فوق میتوان نام برد :

 روش اول رو باهم بررسی میکنیم و در عکس هم با خط قرمز رنگ مشخص شده اند. 3که در این بخش 

 

  tenkan kijun(سیگنال 1

  senko shift(سیگنال 2

 chikou span(سیگنال 3
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 میباشد . tenkan kijunروش اولی که قراره توضیح بدیم  (1

 

 رنج –نوع بازار : روند 

 نماد معامالتی : همه نماد ها 

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

 شرایط خرید : کومو یا ابر صعودی
tankan sen   وkijun sen نیز باالی ابر باشند 

 از باال به پایین است .  kijun senبر  tankan senقطع خط 

 شرایط فروش : ابر نزولی 

tankan sen  و kijun sen  نیز در زیر ابر 

 از باال به پایین است. kijun senبر   tankan senقطع خط 

 حد سود برای این روش :

 روی آن سیگنال صادر شده و دو برابر آن  به اندازه کندل استیکی که بر

 

 حد ضرر : 

 خرید : زیر کندل ژاپنی

 فروش : باالی کندل ژاپنی

 کندل استیک معتبر  –واگرایی مخفی مثبت و منفی  -  rsi stochasticتاییدات : اشباع از خرید فروش اسیالتور های  

 

 

 

 

 



  senko shiftسیگنال  (2

 شرایط خرید : ابر از حالت نزولی به صعودی 

tenkan sen     بااالیkijun sen   وkijun sen  باشد   هم باالی ابر   

 و ابر بعد از آن یک روند صعودی رو شروع کنه 

 

 شرایط فروش هم :

 ابر از حالت صعودی به نزولی تغییر کند 

tenkan sen   زیرkijun sen   و  باشدkijun sen   در زیر ابر قرار گرفته باشد 

 و ابر هم یک روند نزولی رو شروع کنه .

 نوع بازار مناسب برای : روند و رنج 

 نماد معامالتی : همه نماد ها

 ابزار آشنایی : آشنایی با ایچیموکو 

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

 نقطه ورود :

 غییر روند نزولی به صعودی ابر طبق توضیحات باال خرید : در حال ت

 فروش : در حالت تغییر روند صعودی به نزولی ابر طبق توضیحات باال 

 

 حد سود : به اندازه کندل استیکی که بر روی آن سیگنال معامالتی صادر میشود 

 حد ضرر : 

 خرید : پایین کندل استیکی که بر روی آن سیگنال صادر میشود 

 باالی کندل استیکی که بر روی آن سیگنال صادر میشود  فروش :

 تاییدات : 

 کندل استیک های معتبر –واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی  -   cciاسیالتور 

 

 

 

 



  chikou spanروش سیگنال  (3

 رنج  –روند  نوع بازار :

 د ها . همه نما نماد های معامالتی :

 ابزار های : آشنایی با ایچیموکو 

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

 ابر صعودی خرید : نقطه ورود :

    chikou spanقطع قیمت به باال توسط خط 

 باالی ابر   chikou خط 

  شرایط فروش :

 ابر نزولی 

   chikou spanقطع قیمت به پایین توسط خط 

 زیر ابر باشد   chikou span خط 

 حد سود :

 برابر آن  2به اندازه کندل استیک و  خرید :

 حد ضرر :

 زیر کندل استیک ژاپنی معتبر خرید :

 باالی کندل استیک ژاپنی معتبر  فروش :

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

 

 روش دیگر این جلسه در بخش بعدی به آن میپردازیم ... . 3به 

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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