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•



همذهِ

Goichiاٍلیي ثبس تَػط یک سٍصًبهِ ًگبس طاپٌی ثِ ًبم  Ichimokuػیؼتن هعبهالتی • Hosada 
.  طشاحی ؿذ

•Goichi  ایي ػیؼتن سا لجل اص خٌگ خْبًی دٍم ثِ کوک تعذادی اص ؿبگشداى خَد طشاحی کشد ػپغ
  1968حذٍد ثیؼت ػبل  ایي ػیؼتن سا آصهبیؾ کشد ٍ پغ اص سػیذى ثِ ًتبیح هطلَة دس ػبل 

.تحمیمبتؾ سا دس لبلت کتبثی عشظِ کشد

اهب دس غشة  ایي ػیؼتن ثِ طَس گؼتشدُ دس ثبصاس ّبی آػیبیی اػتفبدُ هی ؿَد ٍ همجَلیت ثبالیی داسد•
.اػتفبدُ ًوی ؿذ 1990ثِ دلیل ًجَد هٌبثع التیي تب ػبل 



هفبّین اٍلیِ

. اػت Ichimoku Kinko Hyoًبم کبهل ایي اًذیکبتَس •
هعٌی کلوِ ثِ کلوِ آى سا هی تَاى ثِ . اػت Equilibrium Chart At A Glanceهفَْم آى دس التیي        

:صَست صیش دس ًظش گشفت 
Equilibrium :هَاصًِ ، تعبدل ، آساهؾ ، ػکَى

        Chart   :چبست ، ًوَداس
: Glance ثشاًذاص کشدى ، ًگبُ هختصش ، ثِ یک ًظش دیذى

ثشاًذاص کشدى ًوَداس هَاصًِ  "یب  "ًوَداس هَاصًِ ؿذُ دس یک ًگبُ"ثٌبثشایي هعٌبی آى دس صثبى فبسػی •
.هی ثبؿذ "ؿذُ

ایي ػیؼتن لبثلیت اسائِ خطَط حوبیت ٍ همبٍهت ، خْت ٍ لذست سًٍذ ٍ تعشیف ًمطِ ٍسٍد ٍ خشٍج سا 
هعشٍف ؿذ چشا کِ ثیـتشیي لذست آى   Ichimoku Cloudثعذ ّب ایي ػیؼتن ثِ اثش ایچیوَکَ یب. داسد

.ٍاثؼتِ ثِ اثشی اػت کِ ثشای تعییي خطَط حوبیت ٍ همبٍهت ثِ کبس هی سٍد



اخضای ایچیوَکَ  

خط ثِ طَس  5خط تـکیل ؿذُ کِ خذاگبًِ اسصؿی ًذاسًذ ٍ ثشای تصوین گیشی اص ّش  5اثش ایچیوَکَ اص •
.ّوضهبى کوک هی گیشین

هی تَاى ثِ ( ّوبًطَس کِ اص اػوؾ پیذاػت)ثِ عجبست دیگش ثِ کوک ایي اثضاس ثب یک ًگبُ ثِ ثبصاس 
.خْت سًٍذ ، لذست سًٍذ ٍ ػشعت آى پی ثشد

:ثیـتش آؿٌب هی ؿَین  Hosodaخط اثذاعی آلبی  5دس اداهِ ثب •

•Tenkan-Sen

•Kijun-Sen

•Chikou-Span

•Senkou Span A

•Senkou Span B



Tenkan-Sen

. هی ؿٌبػٌذ  Conversion Lineیب  Turning Lineتحلیل گشاى غشثی ایي خط سا ثب ًبم •
اػتفبدُ  "خط تغییش"یب  "خط چشخؾ"ثِ فبسػی اگش ثخَاّین تشخوِ کٌین ، هی تَاًین اص اصطالح 

.کٌین

•Tenkan-Sen  ثب اػتفبدُ اص فشهَل صیش ثذػت هی آیذ:
(کوتشیي کوتشیي ّب+ ثیـتشیي ثیـتشیي ّب / ) 2

•Hosoda  تٌظین کشد کِ ثشاثش ( سٍص 9دس ًوَداس سٍصاًِ )دٍسُ  9ثصَست پیؾ فشض ایي خط سا سٍی
(دس ثبصاس طاپي ؿٌجِ ّب تعطیل ًیؼت ٍ سٍص کبسی هحؼَة هی ؿَد)اػت ثب یک ّفتِ ٍ ًین 



Kijun-Sen

هی ثبؿذ کِ ثِ فبسػی خط اػتبًذاسد یب خط پبیِ  Base Lineیب  Standard Lineاصطالح التیي آى •
.اػن هٌبػجی هی تَاًذ ثبؿذ

سٍصُ   26هی ثبؿذ ثب ایي تفبٍت کِ ثشای یک دٍسُ   Tenkan-Senّوبًٌذ  Kijun Senًحَُ هحبػجِ •
(سٍص کبسی داسد 26ّش هبُ طاپٌی . )حؼبة هی ؿَد

.دٍسُ هحبػجِ هی ؿَد 26ثشای  <-----( کوتشیي کوتشیي ّب+ ثیـتشیي ثیـتشیي ّب / ) 2•



Chikou-Span

اػت کِ ثِ صثبى فبسػی هی ؿَد خط عمت هبًذُ ، خط کٌذ یب خط ثب   Lagging Lineهعبدل التیي آى •
...تبخیش یب ّش چیض دیگش کِ ثِ رّي ؿوب هی سػذ

•Hosoda دٍسُ ثِ عمت ؿیفت هی داد 26ثب اػتفبدُ اص ایي خط لیوت ّبی پبیبًی کًٌَی سا ثشای.



Senkou Span A

یبد هی کٌٌذ کِ تشخوِ تحت اللفظی آى خط   1st Leading Lineتحلیلگشاى غشثی اص ایي خط ثب ًبم •
.ساٌّوبی اٍل یب خط پیـتبص اٍل ّؼت

:فشهَل هحبػجِ آى ثصَست صیش اػت•
Tenkan Sen + Kijun Sen  2تمؼین ثش

.دٍسُ ثِ خلَ ؿیفت دادُ هی ؿَد 26کِ ثشای 



Senkou Span B

.ّؼت کِ هب هی تَاًین آى سا خط ساٌّوبی دٍم یب خط پیـتبص دٍم ثٌبهین 2st Leading Lineّوبى •

:فشهَل هحبػجِ ایي خط ثِ ؿشح صیش اػت •

(کوتشیي کوتشیي ّب+ ثیـتشیي ثیـتشیي ّب / ) 2       
.دٍسُ ثِ خلَ ؿیفت دادُ هی ؿَد 26دٍسُ لجل هحبػجِ هی ؿَد ٍ  52کِ ثشای 



آؿٌبیی ثب خطَط ایچیوَکَ



چٌذ ًکتِ

ثیـتش اص ػبیش خطَط اػت چشا کِ ایي دٍ  Senkou Span A & Bثشای هب اّویت خطَط : ًکتِ اٍل •
.خط دس کٌبس ّن اثش ایچیوَکَ سا تـکیل هی دٌّذ

.لشاس داسد Senkou Span Bثبالتش اص  Senkou Span Aدس اثش ػجض سًگ : ًکتِ دٍم •

.لشاس داسد Senkou Span Aثبالتش اص  Senkou Span Bدس اثش ًبسًدی سًگ : ًکتِ ػَم •



Tenken Sen

.لشاس هی دّین 9سا ثصَست پیؾ فشض   Tenkan Senلجال رکش ؿذ کِ    
( کوتشیي کوتشیي ّب+ ثیـتشیي ثیـتشیي ّب / ) 2ثِ صَست   T.Sدس ظوي گفتِ ؿذ فشهَل هحبػجِ 

.هی ثبؿذ
!اؿتجبُ ثگیشًذ SMA 9سا ثب  T.Sهوکي اػت ثشخی دٍػتبى 

.ثبیذ ثذاًیذ کِ ایي دٍ ثب ّن فشق داسًذ

ایي گًَِ  T.Sاػتفبدُ هی کٌین ٍلی دس ( دٍسُ 9)سٍصُ  9صشفب اص لیوت ّبی پبیبًی  SMA 9دس •
.ًیؼت

•T.S  ًِؼجت ثSMA  هعتجشتشی هی ثبؿذ ٍ ایي ثِ دلیل سٍؽ هحبػجِ هحبفظِ کبساًِ ( همبٍهت)حوبیت
.آى اػت



SMA9 & Tenkan-Senهمبیؼِ 



Tenken Sen

. ثصَست یک خط هؼطح دس هی آیذ T.Sاػت ٍ سًٍذ خبصی ًذاسد  Rangeصهبًی کِ ثبصاس : ًکتِ •
.ثَدى ثبصاس پی ثجشین Rangeصبف ؿذ هی تَاًین ثِ   T.Sثٌبثشایي ٍلتی 

.کٌذلی ثِ هب ثذّذ 9هی تَاًذ اطالعبتی دس هَسد ػشعت حشکت لیوت دس یک دٍسُ   T.Sصاٍیِ : ًکتِ •

 T.Sثب ؿیت تٌذ ًـبًگش یِ حشکت عوَدی دس ثبصُ صهبًی کَتبُ ثب لذست ثبال اػت ٍ یک  T.Sیک 
.داسد( ًضٍل)هؼطح اًشطی کوتشی ثشای صعَد 



Tenkan Sen

ّش دٍ ثشای اًذاصُ گیشی سًٍذ کَتبُ هذت اػتفبدُ هی ؿًَذ ثب   Tenkan Sen  ٍKijum Senخطَط •
.ػشیعتش اػت K.Sاص  T.Sایي تفبٍت کِ 

اص  Ichimokuهی تَاى گفت کِ ًؼجت ثِ ػبیش اثضاس  T.Sثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ هبّیت ػشیع ثَدى •
.اّویت کوتشی ثشخَسداس اػت

ثبؿذ ؿبّذ  K.Sصیش  T.Sثبؿذ، ایي یک ػیگٌبل خشیذ اػت ٍ اگش  K.Sثبالی   T.Sاگش خط : ػیگٌبل •
. یک ػیگٌبل فشٍؽ خَاّین ثَد

.تمبطع ایي دٍ خط ثب ّن ثِ تٌْبیی یک ػیگٌبل هعبهالتی حؼبة هی ؿًَذ•



Kijun Sen

ثشای یک دٍسُ ( کوتشیي کوتشیي ّب+ ثیـتشیي ثیـتشیي ّب / ) 2اص فشهَل  Kijun Senگفتِ ؿذ کِ •
.سٍصُ ثِ دػت هی آیذ 26

سٍصُ هحبػجِ هی ؿَد ٍ دٍهی ثشای  9تٌْب دس ایي اػت کِ اٍلی ثشای یک دٍسُ  T.S  ٍK.Sتفبٍت 
.سٍصُ 26دٍسُ 

ثشای دٍسُ ثیـتشی هحبػجِ هی ؿَد خط کٌذتش اػت ٍ لبثلیت اعتوبد ثیـتشی سا  K.Sثٌبثشایي چَى 
.فشاّن هی کٌذ

لیوتی    Highثبؿذ ایي خط ثصَست هؼطح دس هی آیذ، صهبًی کِ لیوت اص آخشیي  Rangeاگش ثبصاس 
  26تشیي لیوت کوتش ؿَد دس طی   Lowثبالتش سٍد صاٍیِ سٍ ثِ ثبال پیذا هی کٌذ ٍ صهبًی کِ لیوت اص 

.دٍسُ ، ؿیت هٌفی پیذا هی کٌذ



Kijun Sen

  

        
 Momentumسًٍذ کَتبُ هذت سا ًـبى هی دّذ ٍ صاٍیِ ًؼجی آى ًـبًگش  K.Sخْت حشکت : ًکتِ        

.آى سًٍذ اػت

.ًضدیک ؿذُ ٍ هدذدا اص آى دٍس ؿًَذ  K.Sلیوت ّب توبیل داسًذ تٌبٍثب ثِ : ًکتِ 

سا ثِ ػوت ثبال ثـکٌذ ػیگٌبل خشیذ ٍ اگش ایي ؿکؼت سٍ ثِ پبییي ثبؿذ   K.Sاگش لیوت : ػیگٌبل 
.ػیگٌبل فشٍؽ داسین



Kijun Sen



Chikou Span

.دٍسُ ثِ عمت ؿیفت دادُ ؿذُ 26ایي خط ّوبى لیوت ّبی پبیبًی کًٌَی اػت کِ ثشای •

دٍسُ گزؿتِ همبیؼِ   26ایي ؿیفت دادى ثبعث هی ؿَد کِ سفتبس کًٌَی لیوت سا ثب سفتبس لیوت دس •
(ثب ایي کبس هی تَاًین سًٍذ سا تـخیص دّین. )کٌین

ًوبیؾ دادُ هی ؿَد ثبالی لیوت دس  Chikou Spanاگش لیوت پبیبًی خبسی کِ تَػط اًتْبی : ًکتِ •
دٍسُ گزؿتِ   26صیش لیوت دس  Chikou Spanٍ اگش اًتْبی . دٍسُ گزؿتِ ثَد سًٍذ صعَدی اػت 26

.ثَد سًٍذ ًضٍلی هی ثبؿذ



Chikou Span

.  ثشػذ  Chikou Spanاص اًتْبی آخشیي کٌذل یک خط افمی سػن کٌیذ کِ ثِ •

. یک خط عوَدی سػن کٌیذ کِ ثِ ًوَداس لیوت ثشػذ Chikou Spanحبل اص •

.  دٍسُ لجل هی تَاى هـبّذُ کشد 26اکٌَى لیوت سا دس •



Chikou Span



Chikou Span



Chikou Span

ایي اػت کِ خط ػطَح حوبیت ٍ همبٍهت سا ثش اػبع لیوت  Chikou Spanیکی دیگش اص هَاسد خط •
.ّبی پیـیي ، هی تَاى تعییي کشد

.آؿٌب ؿذیذ Tenkan-Sen  ٍKijun-Sen  ٍChikou Spanحبل ثب ّش ػِ خط •



Chikou Span



Senkou Span A & B

•Senkou Span A  هیبًگیيK.S   ٍT.S  ِدٍسُ ثِ خلَ ؿیفت دادُ ؿذُ اػت 26اػت ک.

دٍسُ لجل   52ّوچٌیي گفتِ ؿذ ایي خط ثشای . لجال اسائِ ؿذُ اػت  Senkou Span Bفشهَل •
.دٍسُ ثِ خلَ ؿیفت دادُ هی ؿَد 26هحبػجِ هی ؿَد ٍ ثِ اًذاصُ 

.ایي دٍ خط ثب ّن اثش ایچیوَکَ سا تـکیل هی دٌّذ کِ هْوتشیي اثضاس اًذیکبتَس ایچیوَکَ ّؼت•

•Goichi Hosoda    ثِ خَثی هی داًؼت کِ لیوت ثِ ػطَح حوبیت ٍ همبٍهت لجلی ٍاکٌؾ ًـبى هی
دٍسُ ثِ خلَ ؿیفت داد تب ػطَح اػتشاتظیک لیوت سا ثشای  26ثٌبثشایي ایي دٍ خط سا ثِ اًذاصُ . دّذ

.آیٌذُ تعییي کٌذ



Senkou Span A & B

.خط پبییٌی اثش اػت Senkou Span Bدس ثبال لشاس داسد ٍ  Senkou Span Aدس اثش صعَدی : ًکتِ •

.خط ثبالیی اثش اػت Senkou Span Bدس پبییي لشاس داسد ٍ  Senkou Span Aدس اثش ًضٍلی : ًکتِ •

.اص لیوت دٍستش اػت Senkou Span Bثِ لیوت ًضدیکتش اػت ٍ  Senkou Span A  ّوَاسُ: ًکتِ •



Senkou Span A & B



52،  26،  9ساص اعذاد 

.ّن دیذُ این MACDسا لجال دس  26ٍ  9اگش دلت کشدُ ثبؿیذ اعذاد        
اص ایي اعذاد دس اًذیکبتَس خَد اػتفبدُ کشدُ؟  Hosodaاهب چشا 

فمط یکـٌجِ ّب ثبصاس )سٍص ّؼت  6سٍص ٍ یک ّفتِ کبسی دس طاپي  7ّوبًطَس کِ هی داًیذ ّش ّفتِ        
.هی ؿَد یک ٍ ًین ّفتِ کبسی 9ثٌبثشایي عذد ( تعطیل اػت

کِ هی  . هی سػین 26یکـٌجِ دس ًظش ثگیشین ثِ عذد  4سٍص فشض کٌین ٍ ثشای ّش هبُ  30اگش ّش هبُ سا 
.ؿَد یک هبُ کبسی دس طاپي

.ّوبى دٍ هبُ کبسی اػت 52یعٌی ّذف َّػَدا اص .... 52هی ؿَد  2*26حبال 



Kumo

.اثش،  هْوتشیي خضء ػیؼتن هعبهالتی ایچیوَکَ اػت•

ثبیذ تَخِ کشد کِ هعبهلِ گش  . )ثب کوک اثش ایچیوَکَ هی تَاى ًَاحی حوبیتی ٍ همبٍهتی سا ثذػت آٍسد•
ػٌتی فمط خطی سا ثعٌَاى حوبیت یب همبٍهت ثذػت هی آٍسد اهب ػیؼتن ایچیوَکَ یک هٌطمِ پش  

(پتبًؼیل ثشای ثبصگـت لیوت ثِ هب هی دّذ

.دس ؿکل صفحبت ثعذ،  هـبّذُ هی کٌیذ کِ چگًَِ لیوت ثِ ػطَح اثش ٍاکٌؾ ًـبى هی دّذ•



Kumo



Kumo



Kumo



Kumo



Kumo



Kumo

.صیشا دس ایي هحذٍدُ هبّیت لیوت ثذٍى سًٍذ اػت. هعبهلِ دس داخل اثش تَصیِ ًوی ؿَد: ًکتِ •

. ثب یک دیذ کلی ثِ اثش هی تَاى ثِ سًٍذ لیوت پی ثشد•
، اگش لیوت پبییي  ( ّؼتین Buyفمط هدبص ثِ پَصیـي ) اگش لیوت ثبالی اثش ثبؿذ سًٍذ صعَدی اػت        

ٍ اگش لیوت داخل اثش ثبؿذ سًٍذ خٌثی اػت ٍ ( ثگیشین Sellتٌْب هی تَاًین )اثش ثبؿذ سًٍذ ًضٍلی اػت 
.ًجبیذ پَصیـي ثگیشین

.عوك اثش ًـبى دٌّذُ ًَػبى پزیشی ثبصاس اػت: ًکتِ 
ّش چمذس ظخبهت اثش ثیـتش ثبؿذ ًـبى دٌّذُ ًَػبى ثیـتش دس ثبصاس خَاّذ ثَد ٍ اثش ًبصکتش ًـبى اص 

.ّش چِ اثش ظخین تش ثبؿذ ػطَح حوبیت ٍ همبٍهت ًیض هعتجشتشًذ. ًَػبى کن ثبصاس اػت



Kumo

.خط کٌذتش اػت  Bخط ػشیعتش ٍ   Aتـکیل ؿذُ کِ  A   ٍBاثش اص دٍ خط : یبدآٍسی •

 Aاگش . هی ؿًَذ سًٍذ دس ثلٌذ هذت تغییش خَاّذ کشد Switchثب ّن  A  ٍBٍلتی خطَط : ًکتِ •
ثبؿذ ثبصاس ًضٍلی خَاّین Aثبالتش اص   Bلشاس گیشد ؿبّذ ثبصاس افضایـی خَاّین ثَد ٍ اگش Bثبالتش اص 

.داؿت

ایي خط هؼطح ؿذى ثخؾ ثبال یب پبییي اثش ًـبى دٌّذُ ثبصاسی اػت کِ ثِ آساهؾ سػیذُ ، : ًکتِ •
یک ثبصاس سٍ ثِ ثبال هؼطح ؿذى ثخؾ پبییٌی اثش هَخت  دس. افمی لیوت سا ثِ ػَی خَد خزة هی کٌذ
هی ؿَد ٍ ثشعکغ دس ثبصاس کبّـی ثب هؼطح ؿذى خط  Bکبّؾ سؿذ لیوت ٍ خزة آى تَػط خط 

.ثبالی اثش لیوت خزة ایي خط هی ؿَد



Kumo



ػیگٌبل ّبی هعبهالتی

ثشای گشفتي یک ػیگٌبل  . خط هدضا تـکیل ؿذُ اػت 5ّوبًطَس کِ گفتِ ؿذ ػیؼتن ایچیوَکَ اص •
هعتجش ثبیذ توبم ایي خطَط ثشسػی ؿًَذ ٍ دس صَستی کِ یکذیگش سا تبییذ کٌٌذ هی تَاى ٍاسد پَصیـي 

.  خشیذ یب فشٍؽ ؿذ

: ػیگٌبل ّبیی کِ ایي ػیؼتن ثِ هب هی دّذ ثِ ػِ دػتِ تمؼین هی ؿًَذ •

ػیگٌبل ّبی لَی - 1
ػیگٌبل ّبی خٌثی - 2
ػیگٌبل ّبی ظعیف - 3



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross

.  خَاّذ ثَد  TS  ٍKSاٍلیي ػیگٌبلی کِ ثشسػی خَاّین کشد تمبطع دٍ خط •
.سا سٍ ثِ ثبال لطع کٌذ ػیگٌبل خشیذ داسین KSخط  TSاگش •

:فشض کٌیذ اص تمبطع ایي دٍ خط ػیگٌبل خشیذ دسیبفت کٌین •

.اگش ایي تمبطع ثبالی اثش اتفبق افتبدُ ثبؿذ ػیگٌبل هب یک ػیگٌبل لَی اػت - 1•
.اگش تمبطع دس داخل اثش ثبؿذ ثِ دلیل ثذٍى هبّیت ثَدى سًٍذ ػیگٌبل دسیبفتی خٌثی اػت - 2
اگش تمبطع دٍ خط دس صیش اثش ثبؿذ ػیگٌبل هب یک ػیگٌبل ظعیف اػت ٍلی چشاغ چـوک صًی سا   - 3

.دس رّي تحلیل گش سٍؿي هی کٌذ هجٌی ثش ایٌکِ احتوبل تغییش سًٍذ ٍخَد داسد



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross

. هی سٍینChikou Spanپغ اص فیلتش کشدى ػیگٌبل تَػط اثش ، ثِ ػشاغ •

.  دٍسُ گزؿتِ همبیؼِ هی کٌین 26سا ثب لیوت  Chikou Spanثِ هحط دسیبفت ػیگٌبل خشیذ، •

دٍسُ گزؿتِ ثَد ػیگٌبل خشیذ هب تبییذ هی ؿَد ٍ دس غیش  26ثبالتش اص لیوت  Chikou Spanاگش •
.ایٌصَست اص اعتجبس آى کبػتِ هی ؿَد



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross

: ًحَُ ٍسٍد •

پغ اص تمبطع دٍ خط ٍ ایدبد ػیگٌبل خشیذ ، دس صَستی کِ ػیگٌبل دسیبفتی لَی ثَد ، پغ اص تثجیت •
ػپغ دػتَس خشیذ سا . کٌذل اٍل صجش هی کٌین کِ کٌذل دٍم ثعذ اص تمبطع ّن اص خٌغ تثجیتی ثبؿذ

.ایي کٌذل لشاس هی دّین Highثبالی 
اگش ػیگٌبل دسیبفتی خٌثی ثبؿذ صجش هی کٌین ٍ پغ اص خشٍج لیوت اص خط ثبالی اثش پغ اص ؿکؼت ، •

.ایي کٌذل لشاس هی دّین Highثب تکویل اٍلیي کٌذل تثجیتی دػتَس خشیذ سا ثبالی 
اگش هی خَاّیذ ػشیعتش . اگش ػیگٌبل دسیبفتی خٌثی ثَد صشفب یک آالسم اػت ثشای احتوبل تغییش سًٍذ•

.ٍاسد ؿَیذ دس ایي حبلت هی تَاًذ اص ػبیش اًذیکبتَس ٍ یب حتی ؿکؼت ػَیٌگ ّب کوک ثگیشیذ



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross

:ًمطِ خشٍج •

. ثِ طَس کالػیک ًمطِ خشٍج سا صهبًی هی گیشًذ کِ ایي دٍ خط تمبطع دس خْت عکغ سا اًدبم دٌّذ
سا سٍ ثِ پبییي  Kijun Senخط  Tenkan Senیعٌی اگش ػیگٌبل خشیذ ثَد ٌّگبم ثؼتي پَصیـي ثبیذ 
(  ثشای اطویٌبى ثیـتش یک کٌذل صیش تمبطع)لطع کٌذ ّشگبُ لیوت پبیبًی صیش ایي تمبطع تثجیت ؿذ 

.پَصیـي سا هی ثٌذین
ؿبیذ ایي سٍؽ صیبد خبلت ًجبؿِ ٍ هدجَس ثبؿین کٌذل ثِ کٌذل ثبصاس سا دًجبل کٌین ثشای ایي کبس 

ٍ Swing Highتَصیِ هی ؿَد اص تبین ّبی ثبال اػتفبدُ کٌیذ یب هی تَاًیذ اص یک سٍؽ تلفیمی هثل 
Swing Low اػتفبدُ کٌیذ.



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross

•Stop Loss & Take Profite  :

ایي سٍؽ حذ ظشس ٍ حذ ػَد سا ثِ هب ًوی دّذ ٍ ثب تَخِ ثِ سیؼک پزیشی ٍ هذیشیت ػشهبیِ ثبیذ ثبیذ •
هثال هی تَاى اص اثش ثشای ایي کبس کوک گشفت یب یک تبین فشین پبییي تش سفت تب اص  . خاللیت ثِ خشج داد

.....للِ ّب ٍ حفشُ ّب اػتفبدُ کٌین یب 



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross

.سا سٍ ثِ پبییي لطع کٌذ ػیگٌبل فشٍؽ دسیبفت خَاّین کشد KS، خط TSاگش خط•

:دس ایٌصَست . فشض کٌیذ تمبطع دٍ خط هزکَس ػیگٌبلی هجٌی ثش فشٍؽ ثِ دّذ•

.اگش ایي تمبطع صیش اثش ثبؿذ ػیگٌبل دسیبفتی لَی ٍ هعتجش اػت - 1
.اگش دس داخل اثش اتفبق ثیفتذ ثِ دلیل سًح ثَدى ثبصاس ػیگٌبلی خٌثی اػت - 2
دس صَتیکِ ایي تمبطع ثبالی اثش ثبؿذ ػیگٌبل دسیبفتی هب ظعیف اػت ٍلی ثبیذ آگبُ ثبؿین کِ   - 3

.احتوبل تغییش سًٍذ ٍخَد داسد



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross

. هی سٍینChikou Spanپغ اص فیلتش کشدى ػیگٌبل تَػط اثش ، ثِ ػشاغ •

.  دٍسُ گزؿتِ همبیؼِ هی کٌین 26سا ثب لیوت  Chikou Spanثِ هحط دسیبفت ػیگٌبل فشٍؽ، •

دٍسُ گزؿتِ ثَد ػیگٌبل فشٍؽ هب تبییذ هی ؿَد ٍ دس غیش   26پبییي تش اص لیوت  Chikou Spanاگش •
.ایٌصَست اص اعتجبس آى کبػتِ هی ؿَد



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross

: ًحَُ ٍسٍد •

پغ اص تمبطع دٍ خط ٍ ایدبد ػیگٌبل فشٍؽ ، دس صَستی کِ ػیگٌبل دسیبفتی لَی ثَد ، پغ اص تثجیت •
ػپغ دػتَس فشٍؽ سا . کٌذل اٍل صجش هی کٌین کِ کٌذل دٍم ثعذ اص تمبطع ّن اص خٌغ تثجیتی ثبؿذ

.ایي کٌذل لشاس هی دّین Highثبالی  
اگش ػیگٌبل دسیبفتی خٌثی ثَد صجش هی کٌین ٍ پغ اص خشٍج لیوت اص خط پبییٌی اثش پغ اص ؿکؼت ، •

.ایي کٌذل لشاس هی دّین Highثب تکویل اٍلیي کٌذل تثجیتی دػتَس فشٍؽ سا ثبالی 
اگش هی خَاّیذ ػشیعتش . اگش ػیگٌبل دسیبفتی خٌثی ثَد صشفب یک آالسم اػت ثشای احتوبل تغییش سًٍذ•

.ٍاسد ؿَیذ دس ایي حبلت هی تَاًذ اص ػبیش اًذیکبتَس ٍ یب حتی ؿکؼت ػَیٌگ ّب کوک ثگیشیذ



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross

:ًمطِ خشٍج •

. ثِ طَس کالػیک ًمطِ خشٍج سا صهبًی هی گیشًذ کِ ایي دٍ خط تمبطع دس خْت عکغ سا اًدبم دٌّذ
سا سٍ ثِ ثبال  Kijun Senخط  Tenkan Senیعٌی اگش ػیگٌبل فشٍؽ ثَد ٌّگبم ثؼتي پَصیـي ثبیذ 

ثشای اطویٌبى ثیـتش یک کٌذل ثبالی  ) لطع کٌذ ّشگبُ لیوت پبیبًی ثبالی ایي تمبطع تثجیت ؿذ 
.پَصیـي سا هی ثٌذین( تمبطع

ؿبیذ ایي سٍؽ صیبد خبلت ًجبؿذ ٍ هدجَس ثبؿین کٌذل ثِ کٌذل ثبصاس سا دًجبل کٌین ثشای ایي کبس 
ٍ Swing Highتَصیِ هی ؿَد اص تبین ّبی ثبال اػتفبدُ کٌیذ یب هی تَاًیذ اص یک سٍؽ تلفیمی هثل 

Swing Low اػتفبدُ کٌیذ.



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross

•Stop Loss & Take Profite  :

ایي سٍؽ حذ ظشس ٍ حذ ػَد سا ثِ هب ًوی دّذ ٍ ثب تَخِ ثِ سیؼک پزیشی ٍ هذیشیت ػشهبیِ ثبیذ ثبیذ •
هثال هی تَاى اص اثش ثشای ایي کبس کوک گشفت یب یک تبین فشین پبییي تش سفت تب اص  . خاللیت ثِ خشج داد

.....للِ ّب ٍ حفشُ ّب اػتفبدُ کٌین یب 



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross



Tenkan Sen & Kijun Sen Cross



Price & Kijun Sen

ایي اػتشاتظی دس توبم ثبصُ ّبی صهبًی لبثل اػتفبدُ اػت ٍلی دس ثبصُ ّبی صهبًی ثلٌذ هذت ثْتش خَاة •
.هی دّذ چَى دس تبین فشین پبییي تش ؿبّذ ػیگٌبل ّبی ًَیض خَاّین ثَد

سا سٍ ثِ ثبال لطع کٌذ یک ػیگٌبل خشیذ اػت ٍ اگش ایي تمبطع سٍ ثِ  Kijun Senاگش لیوت هٌحٌی •
. پبییي ثبؿذ ػیگٌبل فشٍؽ خَاّین داؿت

یعٌی ایي . ایٌدب ّن هبًٌذ ػبیش اػتشاتظی ّب دس اثش ایچیوَکَ ثبیذ ٍظعیت اثش سا ّن ثشسػی کشد•
.اػتشاتظی ثِ ػِ ثخؾ لَی ، خٌثی ٍ ظعیف تمؼین هی ؿَد



Price & Kijun Sen

: ػیگٌبل لَی •

.سا سٍ ثِ ثبال لطع کٌذ ؿبّذ یک ػیگٌبل لَی خشیذ ّؼتین Kijun Senّشگبُ لیوت دس ثبالی اثش ، •

سا سٍ ثِ پبییي لطع کٌذػیگٌبل فشٍؽ هعتجشی دسیبفت   Kijun Senصهبًی کِ لیوت صیش اثش لشاس داسد ٍ•
.هی کٌین



Price & Kijun Sen

:ػیگٌبل خٌثی •

سا سٍ ثِ ثبال لطع کٌذ ػیگٌبل خشیذ خٌثی خَاّین داؿت ٍ اگش  Kijun Senّشگبُ لیوت دس داخل اثش
.ایي تمبطع دس خْت عکغ ثبؿذ ػیگٌبل فشٍؽ خٌثی داسین

:ػیگٌبل ظعیف •

سا سٍ ثِ ثبال لطع کٌذ ػیگٌبل خشیذ ظعیف داسین ٍ اگش ثبالی اثش Kijun Senاگش دس صیش اثش لیوت 
.سا ثِ پبییي لطع کٌذ ػیگٌبل فشٍؽ ظعیف دسیبفت هی کٌین  Kijun Senلیوت



Price & Kijun Sen

:  Chikou Spanتبییذ ثش اػبع •

ثبالتش اص هٌحٌی لیوت لشاس داسد دس   Chikou Spanاگش ػیگٌبل دسیبفتی یک ػیگٌبل خشیذ اػت ٍ 
ّوچٌیي اگش ػیگٌبل دسیبفتی فشٍؽ ثبؿذ ٍ . آى ًمطِ ثش اعتجبس ػیگٌبل خشیذ هب افضٍدُ هیـَد

Chikou Span        پبییي تش اص هٌحٌی لیوت دس آى ًمطِ ثبؿذ ػیگٌبل فشٍؽ اعتجبس ثیـتشی پیذا
عکغ ػیگٌبل دسیبفتی ثبؿذ اص اعتجبس ػیگٌبل هب   Chikou Spanدس صَستی کِ هَلعیت . هی کٌذ

.هی کبّذ



Price & Kijun Sen

:ًمطِ ٍسٍد  •

ثشای احتیبط . ّش گبُ لیوت پبیبًی دس خْت تمبطع ٍ ػیگٌبل دسیبفتی ثبؿذ ٍاسد هعبهلِ هی ؿَین
اص . ثیـتش هی تَاى صجش کشد تب عالٍُ ثش لیوت پبیبًی یک کٌذل کبهل دس خْت تمبطع تثجیت ؿَد

.ٍسٍد ثِ هعبهلِ دس ًضدیکی اعذاد سًذ ثبیذ پشّیض کشد

:خشٍج •

الجتِ ثشای خشٍج ػشیع هی . آػبى تشیي ساُ ثشای خشٍج اػتفبدُ اص تمبطع دس خْت عکغ هی ثبؿذ
.تَاى اص الگَی ّبی کٌذل اػتیکی هعتجش ًیض اػتفبدُ کشد

.تغییش دّین تب ػَد ثیـتشی کؼت کٌین Kijun Senثْتش اػت اػتبح الع سا ّوشاُ ثب 



Price & Kijun Sen



Price & Kijun Sen



ًکتِ



ًکتِ



ًکتِ



Kumo Break Out

ثِ خشات هی تَاًن ثگَین کِ هْوتشیي ٍ هَثك تشیي ػیگٌبل دس ػیؼتن هعبهالتی ایچیوَکَ ػیگٌبل  •
Kumo Break Out اػت.

.ایي ػیگٌبل ثب ؿکبفتِ ؿذى اثش تَػط لیوت ایدبد هی ؿَد•

.ّش چِ عوك اثش ثیـتش ثبؿذ ؿکؼتِ ؿذى آى ػخت تش اػت: یبدآسٍی •

.پغ اص ؿکؼت، ثب کٌذل تثجیتی یب ؿکؼت فشکتبلی ٍاسد ؿَیذ: ًکتِ •



Kumo Break Out



Kumo Break Out



Kumo Break Out



Kumo Break Out

ّن   Kijun Sen  ٍTenkan Senدس ایي ػیگٌبل ، یکی دیگش اص ساُ ّبی ٍسٍد ایي اػت کِ صجش کٌین •
.خَد سا ثِ ثبالی اثش ثشػبًٌذ

ّش چٌذ ایي سٍؽ ثشای ٍسٍد یک سٍؽ تبخیشی اػت ، اهب هطوئي تشیي ساُ ثشای ٍسٍد تَػط ػیگٌبل •
Kumo Break Out اػت.

.  دس ایي سٍؽ اػتبح الع ٍ حذ ػَد دلیمی ًذاسین ٍ ثبیذ ثب خاللیت خَد ایي ًمبط سا ثذػت آٍسیذ•
.یک ساُ کالػیک ثشای خبسج ؿذى اص هعبهلِ دسیبفت ػیگٌبل دس خْت هعکَع هی ثبؿذ



یبدآٍسی

.ثشای اػتفبدُ ثْتش، اص ػیؼتن هعبهالتی ایچیوَکَ ًیبص ثِ تؼلط کبهل ثش سٍی کٌذل اػتیک ّب داسین•

. دس ایٌدب ثِ طَس هختصش ٍ تٌْب ثب ؿکل ؿوبتیک ؿوب سا ثب کٌذل ّب آؿٌب هی کٌین•

.تَصیِ هي ایي اػت کِ ثشای تؼلط ثِ سٍی ایي هجحث اص کتبة ّب ٍ خضٍات آهَصؿی اػتفبدُ کٌیذ•



کٌذل اػتیک ّب



کٌذل اػتیک ّب




