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 اندیکاتور ایچیموکو 

 

 آنچه در این ویدیو خواهید آموخت: 

 اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

 اجزای مختلف ایچیموکو کدامند؟

 چگونه از این اندیکاتور به عنوان حمایت و مقاومت استفاده یم کنیم؟ 

 ؟ پیشبینی آینده قیمت استفاده کنیمچگونه از ایچیموکو برای 

 اندیکاتور روند را تشخیص دهیم؟ چگونه با این 

یم؟   چگونه با استفاده از ایچیموکو سیگنال خرید و فروش بگیر

 

سایت ما هستید. رساغ سایت موسیقی یا   فارکس  آموزش بله، شما همچنان در حال مطالعه دروس مربوط به 

هیو معادل ژاپنی “انشاهلل که پیپ ها به شما خیر و برکت  -کینکو -انیمیشن ژاپنی نرفته اید. نه! ایچیموکو 

 .تواند به شما کمک کند بتوانید پیپ ها را شکار کنید  دهند” نیست. با این حال یم

ی   ی کرده و مناطق حمایت و مقاومت را تعییر ایچیموکو اندیکاتوریست که مومنتوم قیمت در آینده را اندازه گیر

، بهیی است بدانید که از این اندیکاتور عمدتا در جفت ارز های دارای ی استفاده   ین ژاپن  یم کند. همچنیر

   ی اینکه چند کلمه ژاپنی هم به گنجینه واژگان شما اضافه کنیم، بهیی است بدانید کلمهشود. برا یم
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ichimoku  به معنی “یک نگاه” ،kinko     به معنی “تعادل” وhyo     .در زبان ژاپنی به معنی “نمودار” است

یه به نمودار در  مخفف کلمه “نگا    ichimoku kinko hyoحال اگر کلمات را در کنار هم قرار دهیم، عبارت 

 ! ی را آسان تر یم سازد حالت تعادل” بدست یم آید. چی  اینها یعنی چه؟ احتماال یک نمودار توضیح همه چیر

… 

 

ی اضافه کرد. نتیجه بیشیی شبیه دستگاه لرزه نگاری   اوه. کمیک نکرد که هیچ! بدتر هم شد و خط های بیشیی

 قلمبه سلمبه بنامید و از جای خود بلند شوید و بروید، بیایید اجزایزلزله شد. پیش از اینکه درس امروز را 

Ichimoku Kinko Hyo   را از هم باز کنیم تا درک آن آسان شود. 

 :مورد در خصوص این اندیکاتور را باید بدانید 2اما قبل از انجام این کار ، ابتدا 

   کرد.   استفاده معامله  بلقا داران   هر  برای  و  زمانی  بازه هر  در  توان   یم ایچیموکو  از  •
 .کرد   استفاده  نزول  بازارهای هم  و  صعودی  بازارهای در  هم  توان   یم ایچیموکو  از  •
•  

 خب چه زمانی نیم توان از ایچیموکو استفاده کرد؟ 

، وقنی بازار رنج یا خننی معامله یم شود یا بعبارنی بدون   
ً
وقنی هیچ روند مشخیص وجود نداشته باشد. اساسا

روند است. وقنی قیمت در دو طرف ابر در حال نوسان است و برای مدت زیادی خارج از ابر باقی نیم ماند ،  
ی بازاری بهیی است   از ایچیموکو استفاده نکنید. شما یم دانید که بازار نی روند است و در چنیر

 .حال بیایید ببینیم که معنی هر یک از این خط ها چیست 
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 Sen Kijun   خط(  ) ی یاد یم شود ، این خط از طریق     :آنی از آن با نام خط استاندارد یا خط پایه یا مبنا نیر
ی ترین کف قیمت در  ی باالترین سقف و پاییر ی گرفیی  .دوره گذشته محاسبه یم شود 26میانگیر

 Sen Tenkan ی باالترین   :قرمز(   )خط ی گرفیی ی یاد یم شود و از طریق میانگیر از این خط به نام خط چرخشی نیر
ی ترین کف برای   .دوره گذشته بدست یم آید 9سقف و پاییر

 
 Span Chikou خط(  ) ی ی گفته یم شود. این خط قیمت بسته شدن امروز   :سبی ی نیر به این خط ، خط تاخیر

ی   26است که روی  ی را امیر کندل جلو بیاوریم دقیقا    26کندل پشت رس ترسیم یم شود. در واقع اگر چیکو اسیی
 .با نمودار قیمت مطابقت خواهد داشت

 
 Span Senkouخطوط(  ) ی   Senkouخط :نارنجی ی گرفیی محاسبه  کیجون سن   تنکان سن و   اول با میانگیر

ی کندل جلوتر از کندل فعیل رسم یم شود 26شده و روی   .امیر
ی ترین کف   ی باالترین سقف و پاییر ی گرفیی ی یم شود و روی    کندل  52  در خط دوم سنکو با میانگیر گذشته تعییر

ی کندل جلوتر از کندل فعیل رسم یم شود 26  .امیر

 

 

ین نکته این   گرفتید چی شد؟ خب ، الزم نیست حفظ کنید چطور هر یک از خط ها را محاسبه کنید. مهمیی

 .خطوط تفننی را تفسیر کنید است که بدانید چگونه این  

 Ichimoku Kinko Hyo نحوه معامله با استفاده از
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 سنکو

 .اجازه دهید ابتدا نگایه به چرخه سنکو بیندازیم 
ی به عنوان سطح   ی سطح حمایت و خط پاییر اگر قیمت باالی چرخه سنکو باشد ، خط باالن  به عنوان اولیر

 .حمایت دوم عمل یم کند
ی سطح مقاومت و خط باالن  ، بعنوان سطح  اگر قیمت زیر چرخه  ی بعنوان اولیر سنکو باشد ، خط پاییر

 .مقاومت دوم عمل یم کند

 

 کیجون سن

ی حال،   .به عنوان شاخیص برای پیشبینی آینده قیمت عمل یم کند Kijun Senدر همیر
 .اگر قیمت باالتر از خط آنی باشد، یم تواند به صعود ادامه داده و باالتر رود 

ی داشته باشیم وجود دارداگر ق  .یمت زیر خط آنی باشد، احتمال اینکه نزول بیشیی

 

 تنکان سن 

Tenkan Sen ی روند است  .شاخیص برای تعییر
ی بازار است  ی باشد، نشان دهنده روند گرفیی  .اگر خط قرمز در حال حرکت به سمت باال یا پاییر

 .رنج یا بدون روند استاگر به صورت افقی حرکت کند، نشان دهنده این است که بازار 

 

ی   چیکو اسپ 

ی به باال قیمت را قطع کند، سیگنال خرید است  Chikou Span و در آخر ، اگر  ی از پاییر  .یا خط سیی
ی قیمت را قطع کند ، سیگنال فروش است ی از باال به پاییر  .اگر خط سیی

ببینید. این بار همراه با توضیحانی  در اینجا نموداری که ایچیموکو روی آن قرار داده شده است را یکبار دیگر 
 از بخش های مختلف اندیکاتور: 
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 در ابتدا پیچیده به نظر یم رسد اما این 
ً
، سطوح حمایت و مقاومت، کراس اوورها،    اندیکاتور مطمئنا

ی است، نه؟ از  با هم را در خود دارد! شگفت انگیر
ی

به   Ichimoku اسیالتورها و اندیکاتور های روند همیک
عنوان یک اندیکاتور دنباله روی روند یم توان در هر بازار و در هر بازه زمانی استفاده کرد. فارغ از بازار،  

 .ه معامله در جهت روند انجام شود و نه بر خالف آن ایچیموکو تأکید یم کند ک

وی از روندها، یم تواند مانع از ور   ود شما در سمت اشتباه بازار شود. ایچیموکو با پیر

 

 تا اینجای کار آموختید که : 

 

ی کرده و مناطق حمایت و مقاومت را  ی  ایچیموکو اندیکاتوریست که مومنتوم قیمت در آینده را اندازه گیر تعییر
 یم کند. 

   کرد.   استفاده معامله  قابل داران   هر  برای  و  زمانی  بازه هر  در  توان   یم ایچیموکو  از 
 .کرد   استفاده  نزول  بازارهای هم  و  صعودی  بازارهای در  هم  توان   یم ایچیموکو  از 
 

 است:  شده  تشکیل  خط  5 از  ایچیموکو 
ی  چیکو   – سن   تنکان – سن  کیجون ی  سنکو  – اسیی ی  سنکو  – A ِاسیی   B  ِاسیی 
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 شود یم  استفاده قیمت آینده  پیشبینی  برای  سن  کیجون   از 
ی  برای   شاخیص سن   تنکان  است  بازار   روند   تعییر
ی  چیکو  اگر   شود  یم  صادر  فروش یا   خرید  سیگنال  کند   قطع را  قیمت اسیی
ی  سنکو  و   کند   یم عمل  مقاومت  یا   حمایت محدوده عنوان   به  اسیی
 
 
 

 

 

https://irtrader.net/

