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  سخن مترجم
مله گران بازارهاي مـالی  امروز با پیشرفت تحلیل تکنیکال در کشورهاي مختلف به خصوص کشور ما بیشتر معا

به روش تحلیل تکنیکال گرایش پیدا کرده اند تمام اهداف معالـه گـران ایـن اسـت کـه پـس از مـدتی بتواننـد         
          سیســتم معــامالتی خــود را طراحــی کــرده و بــا آن اقــد ام بــه معاملــه کننــد در بســیار از مواقــع معاملــه گــران و 
عالقه مندان به تحلیل تکنیکال قادر خواهند بود سیستم شخص خود را طراحی نمایید در بسیاري از مواقـع هـم   
موفق نخواهند شد سیستم هاي معامالتی متععدي وجود دارد که معامله گران از آن اسـتفاده مـی کننـد و بعضـا     

روش هـاي سیسـتم معـامالتی ایچـی     مشاهده می شود به موفقیت هاي زیادي دست پیدا کرده اند یکی از ایـن  
موکو می باشد که طرفداران زیادي در بین معامله گران دارد در این مقالـه سـعی شـده بـه بررسـی ایـن سیسـتم        

ی از استراتژي هـاي معـامالت  جزء تشکیل دهنده آن و پس از آن به معرفی  5معامالتی پرداخته و ابتدا به بررسی 
ردازیم هر چند ممکن است این مقاله به صورت کامل نتواند قدرت و سه دیدگاه قوي ، متوسط و ضعیف می پ

توانایی این سیستم معامالتی و تمامی سیگنال هاي این روش را معرفی کند ولی می توانـد یـک دیـد کلـی بـه      
  شخص معامله گر بدهد و در درك و استفاده از این روش به او کمک شایانی کند 

  بازارهاي مالی این مقاله مفید باشد امیدوارم براي همه عالقمندان به 

  ارادتمند جواد فالحیان
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  ایچی موکو کینکو هیو                                     
  :توصیف مختصر

ایچی موکو کینکو هیو یک سیستم معامالتی موفق می باشد که در تمامی بازار ها می توان از آن استفاده کرد 
و سیستمی بسیار منحصر به فرد می باشد قدرت اولیه این سیستم اطالعات متعددي که به شخص معامله گر می 

جه دارد به واکنش هاي قیمت و این دید را دهد و معامله گر می تواند از آن استفاده نماید این سیستم بیشتر تو
و معامله عمیق تر می سازد در واقع ایچی موکو یک سیستم معامالتی عمومی و قابل درك براي همه می باشد 

(( در یک نگاه )) که احتماالت بیشتر را از احتماالت کمتر در نمودار تشخیص  گر را به راحتی قادر می سازد
  له نمایدت معامسدهد و در مسیر در

  تاریخچه:

نـام    Goichi Hosodaاین شـخص   طراحی شدسیستم معامالتی ایچی موکو توسط یک روزنامه نگار ژاپنی 
ري از دانـش  داشت او بررسی بر روي این سیستم را از قبل از جنگ جهانی دوم آغاز کرد و در این راه از بسـیا 

ر و ي آن در کـامپیوت یو هاي مختلف و مشابه سازبا بهره گیري از فرمول ها و سنار آموزان خود کمک گرفت 
سـال تسـت و اسـتفاده از     20این سیستم را طراحی کرد بعد از حـدود   1968تست متعدد روزانه ، نهایتا در سال 

ویرایش کـرد و نسـخه نهـایی آن را منتشـر      کتاب خودش در خصوص این سیستم Hosodaاین سیستم آقاي 
  نمود       

ی ایچی موکو در تاالر هاي معامالتی شرق آسیا به صورت فـوق العـاده گسـترده مـورد     سیستم و روش معامالت
کتاب جدید خود در خصوص اسـتفاده از ایـن سیسـتم معمالتـی      Hosodaاستفاده قرار گرفت در ادامه آقاي 

  شدحبوبیت بسیار باالیی برخوردار در بازارهاي ارز ، کال ، آتی و سهام را منتشر کرد که در آسیا از م
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به دلیل عدم ترجمـه آن بـه زبـان انگلیسـی در غـرب مـورد        1990سیستم معامالتی ایچی موکو به ظاهر تا سال 
استفاده قرار نمی گرفته است اما پس از آن و بـا توجـه بـه وجـود منـابع ترجمـه شـده آن و درك ایـن سیسـتم          

یت باالیی برخـوردار شـد و صـورت    ران غربی هم مورد توجه قرار گرفت و از محبوبگمعامالتی در بین معامله 
  عمومیت به خود گرفت و امروزه بسیاري از افراد از این سیستم معامالتی پر قدرت استفاده می نمایند

  تعادل در یک نگاه  

ایچی موکو کینکو هیو به معناي نمودار تعادل در یک نگاه می باشد که به راستی درسـت مـی باشـد توصـیف     
  ه از آن در زیر آمده استاین سیستم و چگونگی استفاد

ولی ایـن بخـش هـا    ، خط و بخش جداگانه تشکیل شده است  5با توجه به اینکه سیستم ایچی موکو از  ·
در واقع زمانی که تصمیم به معاملـه گرفتـه مـی شـود     به صورت جداگانه مورد استفاده قرار نمی گیرند 

بخـش )) و تصـویر واکـنش     5کـل   بخش آن باید به صورت یکپارچه مورد بررسی قرار گیرد (( 5هر 
قیمت را به نمایش می گذارد (( در یک نگاه ))  بدین ترتیب با یک نگاه ساده به سیستم ایچی موکو ، 
این سیستم به عنوان یک متخصص با درك فوري از نمودار قیمت بـراي شـما تشـخیص رویـدادهاي و     

 روند هاي قدرتمند  را فراهم می سازد

· Hosoda او معتقـد  ود که بازار بازتاب مستقیم رفتار یک گروه از انسـان هـا مـی باشـد     شدیدا معتقد ب
است که رفتار انسان ها می تواند یک حرکت تعـادلی در زنـدگی و و تمـایالت آن هـا ایجـاد نمایـد .       

 زتابی از این رفتار تعادلی و توازنی انسان ها می باشدباهریک از این پنج جزء سیستم ایچی موکو 

التی ایچی موکو از پنج اندیکاتور جداگانه تشکیل شده است .کار با این پنج اندیکاتور سیستم سیستم معام
معامالتی ایچی موکو را تکمیل می نماید گزارشی از هریک از این پنج جـزء و نحـوه محاسـبه آن در زیـر     

  آماده است  

 Tenkan Sen (خط تبدیل)  

  روز گذشته  9براي  2( باالترین قیمت + پایین ترین قیمت )/
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Kijun Sen (خط استاندارد )  

  روز گذشته26براي  2( باالترین قیمت + پایین ترین قیمت )/

Chikou Span ( خط عقب مانده )  

  روز عقب 26نمودار خطی و شیفت آن به 

Senkou Span A  1( خط پیشرو  (  

) Tenkan Sen  + Kijun Sen /(2  روز جلوتر 26و شیفت آن به  

Senkou Span B  2( خط پیشرو   (  

  روز جلوتر 26و شیفت آن به  روز گذشته52براي  2( باالترین قیمت + پایین ترین قیمت )/

یـا ابـر را    Kumoاز اهمیت بیشتري برخوردار می باشند که بـا هـم تشـکیل     Bو سنکو اسپن  Aسنکو اسپن 
می دهند که به صورت کامل درباره آن صحبت خواهیم کـرد در نمـودار زیـر هریـک از ایـن پـنج بخـش        

  نمایش داده شده است  
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  تنظیمات ایچی موکو 

در نمودار باال شما تنظیمات پیش فرض سیستم ایچی موکو را مشاهده می نمایید هر کدام از این خطوط می 
مات مختلف و یپس از تحقیقات فراوان در اعداد و تنظ Hosodaآقاي تواند تنظیمات ویژه ایی داشته باشد 

بدلیل  26سیستم قرار دارد عدد رسید و آن را در تنظمیات این  52و  26،  9تست آن ها سر انجام به اعداد 
هم  52به معناي یک هفته و نیم و عدد  9تعداد روزهاي کاري در ژاپن که تنها یک روز تعطیلی داشته ، عدد 

  ماه کاري در نظر گرفته شده است  2براي 

  می باشد 52و  26، 9تنظیمات استاندار براي ایچی موکو 

تنظیمات براي کشورهاي غربی که دو روز تعطیلی دارند و  در این خصوص وجود دارد که آیا اینبحث هایی 
ساعته می باشد آیا کاربرد دارد  یا نه و آیا نیاز به تغییر تنظیمات می  24با بازار هاي فارکس که به صورت 

حرفه ایی که به سبک ایچی موکو کار می کنند معتقدند که این تنظیمات  معامله گران باشد یا خیر ؟ بسیار از 
بسیار خوب و عالی می باشد و نیازي براي تغییر آن ها وجود ندارد بررسی نشان داده که تنظیمات  52و  26، 9

ایچی موکو از یک تعادل و همبستگی برخوردار می باشد که تغییر در تنظیمات آن می تواند آن را از تعادل 
  خواهد شد خارج نماید و سیگنال هاي نامعتبري را صادر نماید که سبب خطا و ضرر 

  بنابراین براي توصیف سیستم ایچی موکو بنا را بر تنظیمات پیش فرض آن قرار می دهیم

Tenkan Sen  
  همانطور که در بخش مقدماتی مطرح شد به صورت زیر محاسبه می گردد.

Tenkan Sen (خط تبدیل)  

  روز گذشته  9براي  2( باالترین قیمت + پایین ترین قیمت )/
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روزه مقایسه می کنند و لی در تنکان سن باالترین قیمـت و   9مواقع تنکان سن را با مووینگ ساده در بسیاري از 
پایین ترین قیمت در نظر گرفته شده است و با قیمت بسته شدن ارتباطی ندارد این نـوع محاسـبه در تنکـان سـن     

  ل بهتر آشنا می نمایدسبب شده است که به تعادل نزدیکتر شود و این محاسبه ما را با جنبه هاي تعاد

  

  

  

  نمودار شکل زیر را در نظر بگیرید 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

همانطور که در شکل باال مشاهده می نمایید تنکان سن در بخش هایی حالت مسطح به خـود مـی گیـرد کـه در     
پـایین  روزه این اتفاق نمی افتد این به این دلیل است که در محاسبه تنکان سن از متوسط بـاالترین و   9مووینگ 
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بنابراین در مواقعی تنکان سن حالت تخت و مسطح به خـود   ، ترین قیمت استفاده شده است نه قیمت بسته شدن
  می گیرد 

روز  9در واقع زمانی که تنکان سن حالت تخت به خود می گیرد نشان دهنده یک روند کوتاه مـدت در بـاالي   
  گذشته می باشد

ه کنیـد دقـت تنکـان سـن را در نشـان دادن نقـاط حمـایتی نسـبت بـه          در نمودار باال همچنین می توانیـد مشـاهد  
تنکان سن را در سه نقطه هاي الیت شـده در نمـودار بـاال مـی توانیـد       بااليواکنش قیمت  را ، روزه 9گ نمووی

روزه را می شکند این مربـوط بـه شـیوه محافظـه کارانـه محاسـبه        9در زمانی که قیمت مووینگ مشاهده نمایید 
در نمودار هـاي  . تنکان سن می باشد که باعث می شود بروي حرکات کوچک قیمت کمتر واکنش نشان دهد 
  نزولی قیمت تنکان سن حکم مقاومت را داشته و می توان به عنوان مقاومت قیمت استفاده نمود

روز گذشـته   9توان به عنوان یک مومنتوم نسبی در تشخیص حرکت قیمـت در   یزاویه دیگر از تنکان سن م از
استفاده کرد در صورتی که تنکان سن یک زاویه تند داشته باشد رشد قیمت با سـرعت بـاال در کوتـاه مـدت را     

ت قیمـت بـا سـرعت پـایین یـا      تایید خواهد کرد و در صورتی که زاویه کند داشته باشد یا تخت باشد ممکن اس
موارد فوق در خصوص روند صعودي ذکر شده و به طبـع در رونـد نزولـی بـرعکس      .حتی حرکتی نداشته باشد

  .خواهد بود

تنکان سن و کیجون سن در روندهاي کوتاه مدت را مورد بررسی قرار می دهند بـدیهی اسـت کـه تنکـان سـن      
روز  26روز گذشته اندازه گیري شده و در کیجـون سـن    9سن  نسبت یه کیجون سن تند تر بوده زیرا در تنکان

ن سن ، زیاد قابل اعتماد نمی باشد ولی یک بخش بسیار مهم با توجه به ماهیت کوتاه مدتی تنکاگذشته بنابراین 
تم معامالتی ایچی موکو می باشد هر چند واکنش هاي هاي قیمت بـرروي تنکـان سـن مـی توانـد نشـانه       ساز سی

زگشت یا ادامه روند براي ما باشد ولی در ایـن سیسـتم مـی بایسـت تمـام اجـزا ایچـی موکـو را مـورد          هایی از با
  بررسی قرار داد و سیگنال ها را دریافت نمود
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یکی از روش هاي مهم استفاده از تنکان سن ارتبـاط آن بـا کیجـون سـن مـی باشـد چنانچـه تنکـان سـن بـاالي           
ر کیجون سن باشد روند نزولی می باشـد و کـراس ایـن    یان سن زکیجون سن باشد روند صعودي و چنانچه تنک

  دو باهم در واقع سیگنال معامالتی می باشد که در بخش هاي بعد در این خصوص صحبت خواهیم کرد

Kijun Sen  
  کیجون سن به صورت زیر محاسبه می شود

Kijun Sen (خط استاندارد )  

  روز گذشته26براي  2( باالترین قیمت + پایین ترین قیمت )/

کیجون سن یکی از بخش هاي بسیار مهم ایچی موکو می باشد که کاربرد بسـیار زیـادي دارد کـه آن را بـرادر     
روز گذشته و دیگـري   9تنکان سن می نامند نحوه محاسبه هر دو مانند هم می باشد با این تفاوت که یکی براي 

کان را دارد با این تفاوت کـه اطالعـات را بـراي    روز گذشته می باشد کیجون سن تمام ویژگی هاي تن 26براي 
  یک دوره زمانی بلندتر براي ما فراهم می نماید.

با توجه به اینکه در محاسبه کیجون سن دوره زمانی بلندتر در نظر گرفته می شود قابـل اعتمـادتر از تنکـان سـن     
. سطح آن را مـنعکس مـی نمایـد    می باشد اگر قیمت در حال رنج یا در جا باشد کیجون سن با حالت تخت یا م

یکی دیگر از عواملی که صعود یا نزول قیمت را در ایچی موکو مشخص خواهد کرد کیجون سن می باشد کـه  
  زوایاي کیجون سن مانند تنکان سن می تواند قدرت و حرکت روند را در کوتاه مدت مشخص کند

کان سن می باشد می تواند آن را به عنوان یـک  با توجه به اینکه واکنش قیمت برروي کیجون سن دقیق تر از تن
  سطح حمایتی یا مقاومتی بسیار با اهمیت در نظر گرفت
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قیمت همواره تمایل به حرکت دور از کیجون سن را دارد یا بـه صـورت دوره ایـی برخـورد بـا آن و بازگشـت       
کیجون سن تمایل به جذب قیمت به سمت خود بنابراین زمانی که قیمت تمایل به حرکت با سرعت باال را دارد 

و برخورد با خود را دارد و در حالتی سکون قیمت تمایل به دور شدن از خود را دارد که در واقع خواستار یک 
نوع تعادل در حرکت قیمت می باشد که در شکل باال مشخص است این پدیده مخصوصـا زمـانی کـه کیجـون     

  است که در شکل زیر می توانید مشاهده کنیدسن تخت یا مسطح است به شدت مشهود 
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با توجه به پویایی کیجون سن معامله گر می تواند سطح کیجون سن را نقطه ورود مطمـئن و کـم خطـر در نظـر     
  بگیرد که در بخش استراتژي هاي معامله با ایچی موکو در خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد

Chikou Span  
  محاسبه می شودچیکو اسپن به صورت زیر 

Chikou Span ( خط عقب مانده )  

  روز عقب 26نمودار خطی و شیفت آن به 

یک دیدکاه روشن از دهانه چیکو اسپن یکی از ویژگی هاي منحصر به فرد ایچی موکو می باشد که می تواند 
نمودار خطی عکس العمل قیمت در زمان هاي خاص به ما بدهد . منطق شیفت دادن قیمت بسته شدن یا همان 

روز قبل ممکن است در ابتدا بسیار گیج کننده باشد اما این امر با سرعت به ما نشان می دهد واکنش هاي  26به 
  روز گذشته که در تعیین جهت روند می تواند به ما کمک شایانی نماید 26قیمت در زمان حال را نسب به 

انه چیکو اسپن در نمودار شکل زیر ) یعنی تمایل روز گذشته باشد ( ده 26اگر قیمت کنونی پایین تر قیمت 
جهت روند نزولی بیشتر می باشد و چنانچه قیمت کنونی از دهانه چیکو اسپن باالتر باشد تمایل جهت روند 

  صعودي در نمودار قیمت بیشتر می باشد 
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  در نمودار باال مشخص است که تمایل جهت روند صعودي بسیار زیاد می باشد

  

  

  

  

  
  در نمودار باال مشخص است که تمایل جهت روند نزولی بسیار زیاد می باشد
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یکی دیگر از مواردي که می توان از چیکو اسپن استفاده کرد تعیین سطوح حمایت و مقاومت بر اساس قیمت 
بسته شدن می باشد که کمک شایانی در این امر به ما می کند در شکل زیر شما این سطوح را می توانید 

  مشاهده نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

Senkou Span A  
  به صورت زیر محاسبه می شود A سنکو اسپن

Senkou Span A  1( خط پیشرو  (  

) Tenkan Sen  + Kijun Sen /(2  روز جلوتر 26و شیفت آن به  

ابـر را   یا، کومو  Bایچی موکو می باشد که به همراه سنکو اسپن  مشناخته شده ترین بخش سیست Aسنکو اسپن 
یکـی دیگـر از خطـوط انتقـال زمـان       Aتشکیل داده که پایه و اساس سیستم ایچی موکو می باشد . سنکو اسـپن  

روز بـه جلـوتر    26این اسـت کـه    Aصر به فرد می سازد ویژگی سنکو اسپن حاست که سیستم ایچی موکو را من
نش در سطوح حمایـت و مقاومـت   به خوبی می دانست که قیمت تمایل به واک  Hosodaمنتقل می شود آقاي 
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 26روز خواست با سرعت و در یک نگاه حمایـت و مقاومـت در    26دارد بنابراین با جلو بردن این خط به میزان 
  روز را نسبت به قیمت حال مشاهده نماید   

، قـدرت  معامله استفاده کرد ولی با ترکیب ایـن دو به تنهایی در  Bو سنکو اسپن  A شاید به توان از سنکو اسپن 
  خص خواهد شدشگفت انگیز آن ها مش

Senkou Span B  
  به صورت زیر محاسبه می شود  B سنکو اسپن

Senkou Span B  2( خط پیشرو   (  

  روز جلوتر 26روز گذشته و شیفت آن به 52براي  2( باالترین قیمت + پایین ترین قیمت )/

، کومـو بـا ابـر     Aشناخته شده ترین بخش سیستک ایچی موکو می باشد که به همراه سنکو اسپن  Bسنکو اسپن 
  را تشکیل داده که پایه و اساس سیستم ایچی موکو می باشد

  کومو  

  اصول اولیه

ه هـاي منحصـر بـه فـرد سیسـتم      نب. کومو نیز یکی از جکومو قلب و روح سیستم معامالتی ایچی موکو می باشد 
معامالتی ایچی موکو می باشد که دیدگاه دیگري نسبت به تشـخیص حمایـت هـا و مقاومـت هـا مـی دهـد بـر         
خالف اینکه همواره یک سطح را به عنوان حمایـت بررسـی مـی کنـیم در کومـو نـواحی حمـایتی  و مقـاومتی         

تشـکیل شـده اسـت کـه ایـن محـدوده        B و سنکو اسپن Aمشخص می شود . کومو خود از دوخط سنکو اسپن 
  کومو خود می تواند به عنوان نواحی حمایتی و مقاومت محسوب شود 

  انجام معامله در کومو به هیچ عنوان توصیه نمی شود در زیر به توضیح در این خصوص می پردازیم

  معیار هاي بهتري از حمایت و مقاومت
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نحصر به فرد سیستم ایچی موکـو ، کومـو مـی باشـد کـه مـی       همانطور که قبال هم گفته شد یکی از جنبه هاي م
تواند دیدگاه هاي قابل اعتماد تري نسبت به حمایت ها و مقاومت ها به مـا بدهـد بـه جـاي نمـایش یـک سـطح        

بـراي مثـال در نمـودار زیـر در پـنج      حمایتی و مقاومتی محدوده هاي حمایتی و مقاومت را به ما نشان مـی دهـد   
  روز مشاهده می نمایید 30قیمت در مرزهاي کومو را در مدت  نوبت جداگانه واکنش

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  قدرت کومو زمانی آشکار می شود که آن را با سطوح حمایت و مقاومت کالسیک مورد بررسی قرار دهیم
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نمـایش داده   Bبه صورت کالسـیک و یـک سـطح مقاومـت کالسـیک       Aدر نمودار زیر یک خط روند نزولی 
به نظر قیمت قادر به شکست خط روند نزولی شده است ولی یک معامله گر زیرك و تیـز   Cشده است در نقطه 

بین مشاهده می نماید که این سطح دقیقا در لبه کومو قرار دارد و می داند ورود در ایـن نقطـه بسـیار خطرنـاك     
  می باشد و دقیقا قیمت پس از آن ریزش زیادي داشته است  

بشکند باز هم معامله گر ایچی موکـو مـی دانـد     Dرا در نقطه  Bدر ادامه قیمت قادر بوده که مقاومت کالسیک 
که سطح مقاومتی مهم می باشـد و هـیچ چیـزي     Bنکو اسپن سکه این نقطه در درون کومو قرار دارد نزدیک به 

د و همانطور که مشخص اسـت  و به دنبال فرصت ورود مناسب تري می گرددر این محدوده مشخص نمی باشد 
مثال زیر نمایش چند بعدي از حمایـت هـا و مقاومـت هـا در       بازگشت قدرتمندي داشته است Eقیمت در نقطه 

سیستم ایچی موکو و مقایسه آن با معامله گران کالسیک می باشد که با سطوح حمایـت و مقاومـت بـه بررسـی     
هاي مشکوك و نامشخص آگاهی می یابد و در موقعیـت   نمودار می پردازند تحلیل گر ایچی موکو از موقعیت

  هاي مطمئن اقدام به خرید یا فروش می نماید

  

   

 

 

 

 

 

 

  رابطه قیمت با کومو
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  در اغلب تفاسیر عمومی زمانی که قیمت در باالي ابرکومو قرار دارد نشان از روند صعودي می باشد و به طبع 

  

ارد تمایل بر روند نزولی می باشد اگـر قیمـت درون ابـر کومـو باشـد      ت در زیر ابر ابر کومو قرار دمزمانی که قی
مبنی بر از بین رفتن روند می باشد معامله گر به سبک ایچی موکو در نگاه اول تمایل قیمت در جهـت صـعود و   
نزول را تشخیص می دهد و از دیدگاه چارتیستی اگر قیمت درون ابر کومو قرار داشت صبر پیشـه مـی کنـد تـا     

  در باال یا پایین ابر کومو قرار گیرد و روندي را مشخص نماید قیمت 

  کومو  یا ضخامت  عمق

در زمان مشاهده کومو ممکن است عمق یا ضخامت کومو متفاوت باشد ضخامت کومو نشانه ایـی از نوسـانات   
بازار می باشد کومو ضخیم نشان می دهد نوسانات تاریخی بزرگ و کومـو نـازك نوسـانات کوچـک را نشـان      

و سـنکو   Aاسـپن   براي درك بهتر این موضوع باید محاسبات دو خط تشکیل دهنده کومو یعنی سنکومی دهد 
متوسط تنکان سن و کیجون سن می باشد از سـوي دیگـر سـنکو     Aرا به خاطر داشته باشیم سنکو اسپن  Bاسپن 
در کوتاه مدت تنـدتر و   Aروز گذشته می باشد بنابراین سنکو اسپن  52باالترین و پایین ترین قیمت در  Bاسپن 

روز گذشته ریـزش داشـته اسـت و و دهانـه هـاي       52ت از می باشد در نمودار زیر قیم Bسریع تر از سنکو اسپن 
روز گذشته قیمت رشـدي داشـته و دهانـه     26رو به پایین است به دلیل کند بودن آن ولی از  Bحال سنکو اسپن 

رو به باال می باشد  و ضخامت ابر کومو در حال نازکتر شدن می باشـد  بـه عبـارت دیگـر سـنکو       Aسنکو اسپن 
در بلند مدت چنانچه قیمت افـزایش یابـد و سـنکو     B ت تاثیر می گیرد و دهانه سنکو اسپن از کوتاه مد Aاسپن 
  قرار گیرد به اصالح گفته می شود پیچ و تاب عبور کومو  Bباالي سنکو اسپن  Aاسپن 
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نکو باز و بسته شدن دهانه هاي کومو ناشی از نوسانات بازار می باشـد چنانچـه نوسـانات در بـازار زیـاد باشـد سـ       
دیرتـر   Bسریعتر واکنش نشان می دهد و با منحنی قیمت هم جهت خواهد شد در حالی که سنکو اسپن  Aاسپن 

واکنش نسان خواهد داد و این امر سبب ضخیم تر شدن کومو می شود و زمانی که نوسانات کمتر باشـد کومـو   
  نازك خواهد بود

  عمق و ضخامت کومو تابعی از نوسانات قیمت خواهد بود

دیدگاه معامله گري کومو ضخیم تر مقاومت و حمایت قدرتمندي خواهد بود این اطالعات براي معامله گـر   از
به سبک ایچی موکو می تواند در مدیریت ریسک و استراتژي ورود به معامله کمک شـایانی نمایـد بـراي مثـال     

کومو را باال بداند ولـی در   چنانچه قیمتا در حال نزدیک شدن به کومو نازك می باشد می تواند شانس شکست
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صورتی که قیمت در حال نزدیک شدن به کومو ضخیم و قدرتمند باشـد مـی توانـد اسـتراتژي سـیو سـود و یـا        
  کاهش میزان حساب معامالتی خود و در صورت نداشتن معامله باز ورود در زمان دیگر را انتخاب نماید

  ر تري را فراهم خواهد کردبه طور کلی ضخیم تر بودن کومو حمایت و مقاومت معتب

  تمایالت کومو

کومو از دو میانگین متحـرك تشـکیل شـده اسـت     می باشد از آنجایی که  کومو مانند اشخاص داراي تمایالتی
 Bقرار بگیرد تمایالت صعودي بیشتر می باشد و چنانچه سنکو اسپن  Bباالي سنکو اسپن  Aچنانچه سنکو اسپن 

  تمایالت نزولی بیشتر است در شکل زیر این موضوع نمایش داده شده استقرار گیرد  Aباالي سنکو اسپن 

  

  

  

  

  

  

  

تغییر مکان انجام می دهند یک تغییر روند کلی در بلند مدت صـورت   Bو سنکو اسپن  Aزمانی که سنکو اسپن 
گرفته است بنابراین معامله گران به سبک ایچی موکـو بـراي یـافتن سـرنخ هـایی از رونـد فعلـی و رونـد آینـده          

کراس دهانه هاي سنکو اسپن و وقوع این پیچ و تاب می توانـد یـک سـیگنال     .تمایالت کومو را زیر نظر دارند 
  د و تایید روند باشد که در بخش استراتژي ها بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کردورو

 کومو باال ، پایین و تخت 
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     اهده مـی شـود در واقـع حالـت هـاي تعـادلی کومـو        مشـ حالت هاي باال ، پایین و تخت که در دهانه هاي کومو 
هـم در حالـت    Bمهمی باشد سنکو اسپن  می باشد مانند کیجون سن که در حالت تخت می تواند حمایت بسیار

روزه محاسـبه شـد اسـت از آنجـایی کـه قیمـت        52تخت حمایت بسیار مهمی می باشد به دلیل اینکه در مـدت  
    در زمـانی کـه بـه صـورت تخـت       Bهمواره تمایل به حرکت به صورت درجا یا رنج را دارد دهانـه سنکواسـپن   

      بـه صـورت تخـت باشـد     Bصعودي چنانچـه سـنکو اسـپن     در روند می باشد می تواند این موضوع را نشان دهد
می تواند نشانه ایی از تغییر روند در قیمت باشد و در روند نزولی هم به همین صورت در مثال زیر زمانی کـه در  

تخت شده است احتمال تغییر روند در آن زیاد شده است و این موضوع در  Bنمودار قیمت در انتها سنکو اسپن 
ذشته هم که روند از حالت صعودي به نزولی تبدیل شده است بسیار مشهود می باشد قسمت هاي الیت شـده  گ

  در نمودار زیر این موضوع را به خوبی بیان می کند

  

  

 

 

 

 

 

  روند در مسیرمعامله 

بازارهـاي  تعریف : معامله کردن در مسیر روند یک استراتژي سرمایه گذاري اسـت بـراي زمـان بلنـد مـدت در      
ه گرانی که به این روش ترید می کنند با مشخص کردن مووینـگ اوریـج هـا و شکسـت هـا در      لمعام ، مختلف

را پیدا می نمایند معاملـه گرانـی کـه بـه روش دنبـال کـردن       یا خروج  مسیر اصلی روند بازار سیگنال هاي ورود
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از رونـد اصـلی بـر آن     یکنند فقـط در قیمتـ  روند معامله می کنند مسیر قیمت را پیش بینی و یا پیش گویی نمی 
  سوار می شوند و روند را دنبال می کنند 

  معامله در مسیر روند در سیستم ایچی موکو کینکو هیو

هر شخصی که به معامله به روش ایچی موکو تمایل دارد در ابتدا می بایست این سیستم را به خوبی درك کنـد  
ایچی موکو تمایل دارند درك عمیقی از این سیستم داشـته باشـند    همین موضوع است که معامله گران به روش

تا در دراز مدت بتوانند از این روش سود کسب نمایند توجه داشته باشید یکی از عوامل موفقیت عوامـل روانـی   
و خود شناختی معامله گر می باشد که این مهم به خود معامله گر بستگی دارد و باعث بسیاري از موفقیت هـا و  

  کست ها می باشدش

  معامله گران روند

 هرگز پیش بینی نکنید که بازار به کجا خواهد رفت ·

 قیمت را جست و جو نکنید و ذهن خود را درگیر آن نکنیدهرگز باال یا پایین حرکات  ·

 همواره به روند اصلی احترام گذاشته و در مسیر آن معامله کنید ·

 رسیدهاجازه دهید که بازار بگوید که روند به پایان  ·

عبور قیمت از بعضی ا ز نقاط شرایط الزامی جهت تایید شروع یا پایـان رونـد مـی باشـد پـس بـا صـبر و         ·
 تحمل اجازه دهید تا قیمت از این نقاط عبور کند تا شروع با پایان روند تایید شود

 ردتا نوسانات و حرکات کوچک برروي شما تاثیر نگذا کنید حرکات قیمت را با دید بلند مدت نگاه ·

درك این موضوع که همانطور که معامله در مسیر روند مـی توانـد سـبب موفقیـت هـاي بزرگـی شـود         ·
 ممکن است موجب ضررر به همان میزان نیز شود

 درك این موضوع که می توان در هر تایم فریمی معامله کرد ·

  استراتژي معامالتی ایچی موکو

  کراس تنکان و کیجون سن -1
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از متداول ترین استراتژي ها در سیستم ایچی موکو کینکو هیو مـی باشـد.    کراس تنکان سن و کیجون سن یک
این سیگنال زمانی صادر می شود تنکان سن از کیجون سن عبور نماید چنانچه تنکان سن پس از عبور در باالي 
کیجون سن قرار گیرید سیگنال روند صعودي و چنانچه تنکان سن پس از عبـور زیـر کیجـون سـن قـرار گیـرد       

نال روند نزولی صادر خواهد شد مانند تمام استراتژي هاي درون ایچی موکو کراس تنکان و کیجـون سـن   سیگ
  نیاز به یک شرط بزرگتري باید داشته باشد که بتواند با آن به موفقیت هاي بیشتري دست پیدا کرد

  ونددر سه دسته قوي ، متوسط و ضعیف دسته بندي می شور کلی کراس تنکان سن و کیجون به ط

ü سیگنال قوي کراس تنکان سن و کیجون سن 

سیگنال قوي خرید کراس تنکان سن و کیجون سن زمانی که ، کراس صعودي در باالي ابر کومو باشـد صـادر   
  می شود

سیگنال قوي فروش کراس تنکان سن و کیجون سن زمانی که ، کراس نزولی در زیر ابر کومو باشد صـادر مـی   
  شود  

ü کان سن و کیجون سنسیگنال متوسط کراس تن 

درون  ابـر کومـو باشـد    خرید کراس تنکان سن و کیجون سن زمانی کـه ، کـراس صـعودي در     متوسطسیگنال 
  صادر می شود

درون  ابـر کومـو باشـد    در  نزولـی کراس تنکان سن و کیجون سـن زمـانی کـه ، کـراس      فروش متوسطسیگنال 
  صادر می شود

  

ü سیگنال ضعیف کراس تنکان سن و کیجون سن 

ابر کومو باشد صـادر   زیرخرید کراس تنکان سن و کیجون سن زمانی که ، کراس صعودي در  ضعیفسیگنال 
  می شود
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سیگنال ضعیف فروش کراس تنکان سن و کیجون سن زمانی که ، کراس نزولی در باالي ابر کومو باشد صـادر  
  می شود

  ضعیف را مشاهده نماییددر شکل زیر می توانید مثال هایی از سیگنال هاي قوي ، متوسط و 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  آیا چیکو اسپن را در نظر داشته اید؟ اما صبر کنید !!

با این سه دسته سیگنال قوي ، ضعیف و متوسط که در ذهن داریم شما باید چیز دیگري را نیز اضافه کنیـد و آن  
ندي باال که ذکر شد می تواند به بچیکو اسپن است که مانند یک داور نهایی رفتار می کند هر یک از سه دسته 

دسته بندي هاي بیشتري با توجه به چیکو اسپن و موقعیت آن با منحنی قیمـت تقسـیم شـود اگـر سـیگنال خریـد       
بـه همـین ترتیـب اگـر     صادر شده باشد و چیکو اسپن باالي منحنی قیمت باشد این سـیگنال قـویتر خواهـد بـود     

زیر منحنی قیمت باشد سیگنال قوي تر خواهد شد در صورتی که سیگنال فروش صادر شده باشد و چیکو اسپن 
  وضعیت چیکو اسپن با منحنی قیمت مخالف سیگنال صادر شده باشد ، سیگنال صادره تضعیف خواهد شد
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  ورود  

ورود در کراس تنکان سن و کیجون سن بسیار ساده است قـرار دارد یـک سـفارش در مسـیر کـراس بـه همـین        
سیستم معامالتی خوب ایچی موکو یک معامله گر باید تمامی حمایت ها و مقاومت هـاي  ولی با وجود ،راحتی 

  کالسیک  پیش روي قیمت را در نظر داشته باشد و با عبور قیمت از آن ها سفارش خود را وارد نماید

  خروج

کـان  خروج در روش کراس تنکان سن و کیجون سن کمی متفاوت خواهد بود . سیگنال خروج سنتی ، عبور تن
سن از کیجون سن در مسیر خالف معامله شما می باشد ولی نگرانی هـایی در خصـوص دیـر صـادر شـدن ایـن       

پیشنهاد مـی شـود از دیگـر روشـهاي خـروج       سکه ممکن است ریسک معامله را باال ببرد پسیگنال وجود دارد 
   خارج از روش ایچی موکو استفاده شود 

  قرار دادن حد ضرر

کراس تنکان سن و کیجون سن ساختار مشخصی ندارد و معامله گر می بایست بر اسـاس  حد ضرر در استراتژي 
  رعایت ریسک و مدیریت سرمایه اقدام به قرار دادن حد ضرر کند

  حد سود

روش تعیـین کـرد در روش اول رسـیدن     2حد سود در استراتژي کراس تنکان سن و کیجون سن را می توان به 
قیمت به سطوح حساس که در واقع حمایت حمایت ها و مقاومت ها می باشد و در روش دیگر با کراس تنکـان  

  سن و کیجون سن در خالف روند اصلی  

 

 

  مثال:
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صادر شده است و با توجـه بـه اینکـه چیکـو اسـپن در       Aت متوسط در نقطه در نمودار زیر سیگنال خرید با قدر
در ایـن   می تواند براي ورود مناسب باشـد   Bنقطه  باالي منحنی قیمت قرار دارد بر قدرت آن افزوده شده است

اسـت و حـد سـود پـس از کـراس تنکـان سـن و         شـده  قرار گرفته Cو در نقطه  مثال حد ضرر در زیر ابر کومو 
نقاط هـاي الیـت شـده در نمـودار ایـن      تعیین شدن است   Eو   Dیعنی نفاط ن سن در خالف روند اصلی کیجو

  موضوع را به خوبی نشان می دهد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  در این مثال می توان با باال رفتن قیمت حد ضرر را هم قیمت به قیمت باال برد و در زیر کیجون سن قرار داد 

  

  

 کراس کیجون سن -2
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یکــی از قدرتمنــد تــرین و قابــل اعتمادتریــد اســتراتژي هــا در روش ایچــی موکــو مــی باشــد   کــراس کیجــون 
تـه هـر چـه تـایم فـریم بزرگتـر باشـد اعتبـار         باین روش را در تمام تایم فـریم هـا مـی تـوان اسـتفاده کـرد کـه ال       

 بیشــتري خواهــد داشــت معمــوال در تــایم هــاي کوچــک کمتــر قابــل اعتمــاد خواهــد بــود ایــن ســیگنال زمــانی
ــر      کــه قیمــت از کیجــون ســن عبــور نمایــد صــادر خواهــد شــد اگــر پــس از عبــور قیمــت ، کیجــون ســن زی
ــاالي         ــور قیمــت ، کیجــون ســن ب ــد از عی ــی شــود و جنانچــه بع ــد صــادر م ــیگنال خری ــرد س ــرار گی قیمــت ق

  قیمت قرار گیرد سیگنال فروش صادر خواهد شد 

  عیف دسته بندي می شوندبه طور کلی کراس کیجون سن در سه دسته قوي ، متوسط و ض

ü سیگنال قوي کراس کیجون سن 

ســیگنال قــوي خریــد کــراس کیجــون ســن زمــانی کــه ، کــراس صــعودي در بــاالي ابــر کومــو باشــد صــادر     
  می شود

ابــر کومــو باشــد صــادر مــی  پــاییندر  نزولــیکــراس کیجــون ســن زمــانی کــه ، کــراس  فــروشســیگنال قــوي 
  شود

ü سیگنال متوسط کراس کیجون سن 

   ابــر کومــو باشــد صــادر  درونخریــد کــراس کیجــون ســن زمــانی کــه ، کــراس صــعودي در  توســطمســیگنال 
  می شود

     ابــر کومــو باشــد صــادر دروندر  نزولــیکــراس کیجــون ســن زمــانی کــه ، کــراس   فــروش متوســطســیگنال 
  می شود

ü سیگنال ضعیف کراس کیجون سن 

      ابــر کومــو باشــد صــادر در زیــر خریــد کــراس کیجــون ســن زمــانی کــه ، کــراس صــعودي  ضــعیفســیگنال 
  می شود
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       ابــر کومــو باشــد صــادر بــااليدر  نزولــیکــراس کیجــون ســن زمــانی کــه ، کــراس   فــروش ضــعیفســیگنال 
 می شود

در نمودار زیر سیگنال هاي قوي ، متوسط و ضعیف کراس کیجون سن در نقاط هـاي الیـت شـده نمـایش داده     
  شده است

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

مانند کراس تنکان سن و کیجون سن که معامله گر باهوش و دانا نظر بـه چیکـو اسـپن دارد در کـراس کیجـون      
سن هم به همین صورت می باشد چنانچه در سیگنال خرید کـراس کیجـون سـن چیکواسـپن در بـاالي منحنـی       

     راس کیجـون سـن ،   قیمت قرار داشته باشد بر قـدرت و اعتبـار آن مـی افزایـد و چنانچـه در سـیگنال فـروش کـ        
  تبار و قدرت آن بیشتر می شودعچیکو اسپن در زیر منحنی قیمت قرار داشته باشد ا
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  ورود

ورود در کراس کیجون سن بسیار ساده است قرار دارد یک سفارش در مسیر کـراس بـه همـین راحتـی ولـی بـا       
هـا و مقاومـت هـاي کالسـیک      وجود سیستم معامالتی خوب ایچی موکو یک معامله گر بایـد تمـامی حمایـت    

  پیش روي قیمت را در نظر داشته باشد و با عبور قیمت از آن ها سفارش خود را وارد نماید

  خروج

خروج در روش کراس کیجون سن بدین صورت است که در صورتی که کراس بر خالف جهت اصـلی رونـد   
  اتفاق بیافتد سیگنال خروج صادر خواهد شد

  قرار دارد حد ضرر

دارد ولی چنانچه در روند صـعودي قیمـت    ریسک و مدیریت سرمایه معامله گردن استاپ بستگی به نوع قرار دا
برود می تواند گفت حـد ضـرر زده  شـده     نبه زیر کیجون سن بیاید و در روند نزولی قیمت به باالي کیجون س

  است

  تعیین حد سود

ین کـرد در روش اول رسـیدن قیمـت بـه     روش تعیـ  2حد سود در استراتژي کراس کیجون سن را مـی تـوان بـه    
کیجـون سـن و   کراس سطوح حساس که در واقع حمایت حمایت ها و مقاومت ها می باشد و در روش دیگر با 

  منحنی قیمت در خالف روند اصلی 
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در مثال زیر می توانید نقاط کراس و ورود و حد ضرر و حد سود را مشـاهده کنیـد همـانطور کـه مشـاهده مـی       
 Bرخ داده است وسیگنال خرید صـادر شـده اسـت و نقطـه      Aکنید کراس کیجون سن با منحنی قیمت در نقطه 

قرار گرفتـه   Cر نقطه جهت ورود مناسب می باشد همانطور که مشاهده می کنید حد ضرر در زیر کیجون سن د
سـیگنال   Dاست قیمت رشد داشته و پس از کراس کیجون سن با منحنی قیمت در خالف جهت روند در نقطـه  

  خروج یا حد سود صادر شده است  
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  شکست کومو ( شکست ابر ) -3

شکست کومو یک استراتژي معامالتی می باشد که در تمامی تایم فـریم هـا کـاربرد دارد هرچنـد کـه در تـایم       
معاملـه بـه روش   فریم هاي باالتر مانند روزانه ، هفتگـی و ماهیانـه از قـدرت و اعتبـار بـاالتري برخـوردار اسـت        

نی که قیمت از کومو عبـور کنـد و   شکست کومو از ناب ترین استراتژي ها در سیستم ایچی موکو می باشد زما
در باالي کومو بسته شود سیگنال خرید صادر می شود و میتوان انتظار داشت که مـدتی رونـد صـعودي خواهـد     
بود و چنانچه قیمت در زیر کومو بسته شود سیگنال فروش صادر خواهـد شـد و مـی توانـد مـدتی انتظـار رونـد        

  نزولی را داشته باشیم

  د شکست کومو را نشان می دهدمثال زیر سیگنال خری
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  ورود

ورود در استراتژي ابر کومو ساده است . زمانی که قیمت در باال یا پایین ابر کومو بسته می شود می توان در 
مسیر شکست کومو وارد معامله شد البته باید مراقب بود که در بعضی از مواقع این شکست ها ممکن جعلی 

پس همواره تخت کومو صورت گیرد  چه از باال و چه از پایین از قسمتکه شکست ها اباشد بخصوص زمانی 
توصیه می شود نگاهی به دیگر ساختارهاي سیستم ایچی موکو در صدور سیگنال داشته باشید مانند موقعیت 

  مقاومت ها و حمایت هاي کالسیک در مسیر قیمت  دچیکو اسپن در هنگام شکست و .... یا وجو

روز جلوتر ) داشته باشند اگر کومو  26گران شکست کومو می توانند استفاده خوبی از کومو آینده ( معامله 
آینده نزولی باشد شکست کومو هم باید نزولی باشد این یک نشانه بسیار خوب براي ورود به معامله می باشد و 

نچه کومو آیند بر خالف بالعکس چنانچه کومو آینده صعودي بود شکست کومو هم باید صعودي باشد چنا
  شکست کومو بود معامله گر زیرك باید منتظر بماند و صبر و بردباري را پیشه کند

  خروج

خروج آسانترین بخش شکست کومو می باشد معامله گر منتظر می ماند تا قیمت ، کومو را بر خالف جهت 
نقطه خروج خود را هر چند ممکن است که بسیاري از معامله گران براي کسب سود حداکثري .روند بشکند 

  باال ببرند و یا به اصالح دیگر تریلینگ کنند

  تعیین حد ضرر

  بهترین نقطه قرار دادن حد ضرر در زیر کومو می باشد 

  حد سود

راي شکست کومو استفاده شود اما اهداف کالسیک ( مقاومت ها و حمایت ها ) می تواند در تعیین حد سود ب
  شکست باال / پایین کومو می تواند نیز حد سود محسوب شود
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براي ورود مناسب می باشد  Bسیگنال فروش صادر شده است نقطه  A  شکست ابرکومو در نقطه در مثال زیر با
یعنی باالي ابر کومو حد ضرر قرار گرفته شده است پس از ریزش  Cو همانطور که مشاهده می کنید در نقطه 

  شکست کومو در خالف روند اصلی رخ داده است و به عبارت دیگر حد سود ما می باشد Dقیمت در نقطه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 کراس سنکو اسپن -4

کـراس مـی   ایـن  کراس سنکو اسپن یکی از استراتژي هاي کمتر شناخته شده در سیستم ایچی موکـو مـی باشـد    
  تواند  یک ترکیب اضافی با دیگر استراتژي هاي معامالتی باشد که می تواند قطعا مورد استفاده قرار گیرد  
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  مترجم:مهندس جواد فالحیان/ انتشار: فراچارت

استراتژي کراس سنکو اسپن مانند شکست ابر کومو در تایم فریم هـاي روزانـه ، هفتگـی و ماهیانـه از قـدرت و      
را از پـایین بـه بـاال کـراس کنـد سـیگنال        Bپن سـنکو اسـ   Aاعتبار باالتري برخوردار است چنانچه سـنکو اسـپن   

  را از باال به پایین کراس کند سیگنال نزولی صادر خواهد شد  Bسنکو اسپن  Aصعودي و چنانچه سنکو اسپن 

  به طور کلی کراس سنکو اسپن در سه دسته قوي ، متوسط و ضعیف دسته بندي می شوند

ü سیگنال قوي کراس سنکو اسپن 

ســنکو اســپن زمــانی صــادر میشــود کــه کــراس در جهتــی رخ دهــد کــه منحنــی قیمــت   کــراس ســیگنال قــوي
  را داشته باشد مسیر  همانتمایل به حرکت در 

ü سیگنال متوسط کراس سنکو اسپن 

ســیگنال متوســط کــراس ســنکو اســپن زمــانی صــادر میشــود کــه در هنگــام کــراس قیمــت درون کومــو قــرار   
 داشته باشد

ü  سیگنال ضعیف کراس سنکو اسپن 

ــیگنال  ــی        ضــعیفس ــه منحن ــد ک ــی رخ ده ــراس در جهت ــه ک ــود ک ــادر میش ــانی ص ــپن زم ــنکو اس ــراس س ک
  را داشته باشد  در خالف آن مسیرقیمت تمایل به حرکت 

  مثال: در نمودار زیر سیگنال هاي قوي و متوسط کراس سنکو اسپن نمایش داده شده است
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  ورود

است . بهتر است که سیگنال هاي ورود در این استراتژي در  ورود در سیگنال کراس سنک اسپن بسیار ساده
تایم فریم هاي باال مورد بررسی قرار گیرد بهتر است پس از کراس سنکو اسپن در مسیر کراس و روند اصلی 
ورود صورت پذیرد البته مانند دیگر نمونه هاي ورود استراتژي ایچی موکو بهتر است مقاومت ها و حمایت 

  همچنین دیگر اجزاء سیستم ایچی موکو نیز مد نظر قرار گرفته شودهاي کالسیک و 

  خروج

سیگنال خروج در سیستم کراس سنکو اسپن زمانی اتفاق می افتد که کراس سنکو اسپن در خالف جهت روند 
  کلی اتفاق بیافتد

  تعیین حد ضرر

سپن در باالي نقطه حد ضرر در کراس صعودي سنکو اسپن در زیر نقطه کراس و در کراس نزولی سنکو ا
  کراس قرار می گیرد که البته تعیین حد ضرر به میزان ریسک و مدیریت سرمایه بستگی دارد

  حد سود

اهداف کالسیک ( مقاومت ها و حمایت ها ) می تواند در تعیین حد سود براي کراس سنکو اسپن استفاده شود 
  عنوان حد سود تعیین نموداما کراس سنکو اسپن در خالف مسیر ورود نیز می توان به 
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 Dقرار داشته و نقطه  Bکراس نزولی اتفاق افتاده است در این لحظه قیمت در نقطه  Aدر مثال زیر در نقطه 
تعیین شده است قیمت پس از  Dجهت ورود مناسب می باشد حد ضرر در باالي نقطه کراس و در مکان 

نقطه خروج یا حد سود می باشد  Fکراس بر خالف روند ورود اتفاق افتاده است و در نقطه  Eریزش در نقطه 
  قرار داشته است Fقیمت در نقطه  ، که در زمان کراس سنکو اسپن
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 کراس چیکو اسپن -5

مـی توانـد    براي معامله گران دانا و باهوشی که از سیستم ایچی موکو استفاده مـی کننـد تمـایالت چیکـو اسـپن     
از عبـور چیکـو    یا سیگنال تایید می توانـد  اعالمی قبل از ورود به معامله را براي آن ها صادر نماید که این عالم

از منحنـی قیمـت از پـایین بـه بـاال سـیگنال        چیکـو اسـپن   در صورت عبـور اسپن از منحنی قیمت صادر می شود 
  سیگنال نزولی صادر خواهد شد باال به پاییصعودي و در صورت عبور از منحنی قیمت از 

تا اینجا دانستیم که کراس چیکو اسپن در استراتژي ایچی موکو می تواند به عنوان سیگنال تاییـد باشـد ولـی در    
  تواند خود به صورت مستقل سیگنال صادر کند میمواقعی نیز 

هـم در سـه دسـته قـوي ،     مانند دیگر سیگنال ها و استراتژي هاي سیستم ایچی موکو سیگنال کراس چیکو اسپن 
  متوسط و ضعیف دسته بندي می شود

ü سیگنال قوي کراس چیکو اسپن 

سیگنال قوي کراس چیکو اسپن صعودي زمانی اتفاق می افتد که در زمان کراس قیمـت در بـاالي کومـو قـرار     
  داشته باشد

ایین کومو قرار داشته سیگنال قوي کراس چیکو اسپن نزولی زمانی اتفاق می افتد که در زمان کراس قیمت در پ
  باشد

ü سیگنال متوسط کراس چیکو اسپن 

کومـو قـرار    که در زمـان کـراس قیمـت درون    کراس چیکو اسپن صعودي زمانی اتفاق می افتد متوسطسیگنال 
  داشته باشد



  
______________________________________  
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کومـو قـرار    درونکراس چیکو اسپن نزولی زمانی اتفاق مـی افتـد کـه در زمـان کـراس قیمـت        متوسطسیگنال 
  داشته باشد

  

ü سیگنال ضعیف کراس چیکو اسپن 

کومـو قـرار    پـایین کراس چیکو اسپن صعودي زمانی اتفاق می افتد که در زمان کـراس قیمـت    ضعیفسیگنال 
  داشته باشد

کومو قرار داشته  بااليسیگنال ضعیف کراس چیکو اسپن نزولی زمانی اتفاق می افتد که در زمان کراس قیمت 
  باشد

و ضعیف کراس چیکو اسپن نمایش داده شده است توجه داشته باشید با توجه به  در مثال زیر سیگنال هاي قوي
چیکو منحنـی   A1تر می باشد ، چیکو می بایست قیمت را کراس نماید . در نقطه  روز عقب 26این چیکو اسپن 

وجه به این قرار دارد با ت A2قیمت را از باال به پایین کراس کرده است ( کراس نزولی)و همزمان قیمت در نقطه 
  که قیمت در باالي کومو قرار دارد سیگنال ضعیف فروش صادر شده است  
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چیکو اسپن منحنی قیمت را از پایین به باال کراس کـرده اسـت ( کـراس صـعودي ) ئ همزمـان در       B1در نقطه 
 C1قیمت باالي کومو بسته شده است بنابراي سیگنال قوي خرید صادر شـده اسـت در ادامـه در نقطـه      B2نقطه 

چیکو اسپن منحنی قیمت را به سمت پایین کراس کرده است ( کراس نزولی) و همزمان قیمت در باالي کومـو  
  قرار دارد بنابراین سیگنال ضعیف فروش صادر شده است  

  ورود

ن نیز بسیار ساده است . معامله گر می تواند پس از شناسـایی قـدرت کـراس و دیگـر     ورود در کراس چیکو اسپ
  سیگنال هاي صادر شده در مسیر کراس وارد معامله شود 

  خروج

سیگنال خروج کراس چیکو اسپن بر خالف جهت روند ورود می باشد هرچند به میـزان ریسـک معاملـه گـر و     
  همچنین مدیریت سرمایه بستگی دارد

  د ضررتعیین ح

ر اسـتراتژي مـی بایسـت    هدر روش کراس چیکو اسپن روش خاصی جهت تعیین حد ضرر وجود ندارد و مانند 
  میزان ریسک و مدیریت سرمایه در نظر گرفته شود

  حد سود

استفاده شود  چیکو اسپناهداف کالسیک ( مقاومت ها و حمایت ها ) می تواند در تعیین حد سود براي کراس 
  در خالف مسیر ورود نیز می توان به عنوان حد سود تعیین نمود اسپنچیکو اما کراس 
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چیکو اسپن منحنی قیمت را از پایین به باال کراس کرده است و در زمان حـال قیمـت در    Aدر مثال زیر در نقطه 
 B2نقطه  باشد و در واقع یتایید کراس م  B1باالي کومو قرار دارد بنابراین سیگنال قوي صادر شده است نقطه 

چیکـو اسـپن منحنـی قیمـت را از بـاال بـه پـایین         C1نقطه ورود ما به معامله می باشد پس از رشد قیمت در نقطه 
  می باشد C2کراس کرده است و در واقع نقطه خروج یا حد سود ما نقطه 
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  موفق و موید باشد 

  جواد فالحیان


