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کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو 
شناسایی روند سهم •
بررسی نقاط حمایت و مقاومت •
مشخص کردن حد ضرر•
شناسایی جهت و قدرت روند •
(فروش)و خروج ازسهم ( خرید)سیگنال های مبنی بر ورود •
شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم •



اجزای مختلف ایچیموکو 
: ایچیموکو از قسمت های اصلی زیر تشکیل شده است 

.1(Turning line)Tenkan sen (خط تبدیل)تنکانسن

.2(Base line)Kijun se (خط پایه)کیجونسن

.3(Lagging line)Chikou span  (خط تاخیری)چیکواسپن

.4(Leading line)Senkou span سنکواسپنA (خط پیشرو)

.5(Leading line)Senkou span  سنکواسپنB(خط پیشرو)

.6Kumo cloud ابر کومو



نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار





در نرم افزار Tenkan sen نحوه نمایش فقط
همااان طااور کااه در شااکل مشااخص 
شااده اساات ک هرکاادام از قساامت 
هااای مختلااف ایچیموکااو را کااه 

قارار  Noneنخواستیم در وضعیت 
بارای مااال اگار فقاط . می دهیم 

Tenkan sen را بخاااواهیم بقیاااه
Kijun)قسمت هاا را  sen کchikou

span کkomu ) را درشاارایطNone 
. قرار می دهیم 



قسمت های مختلف اندیکاتور ایچیموکو



(Tenkan sen)تنکانسن 

رمندرکهاندیکاتورازقسمتاین
استمشخصهممفیدافزار

درباراروزه9قیمتیمیانگین
یمتقسطحبیشتریننظرگرفتن

اندازهقیمتیسطحکمترینو
.کندمیگیری

خط قرمز رنگ



Kijun sen(کیجونسن)

روزه سهم را طبق 26میانگین 
رین بیشترین سطح قیمت و کمت
.  سطح قیمتی بدست می آورد

خط آبی رنگ



سیگنال خرید کیجونسن 
سیگنال زمانی که قیمت از پایین به سمت باالی کیجونسن عبور کند ک

.خرید محسوب می گردد
تگی ضعیف ک معمولی و قدرتمند که بس: سه نوع سیگنال خرید داریم 

.به محل قرار گیری نسبت به ابر کومو دارد 

سیگنال خرید ضعیف  سیگنال خرید معمولی  سیگنال خرید قدرتمند 



سیگنال فروش کیجونسن 
عی سیگنال زمانی که قیمت از باال به سمت پایین کیجونسن عبور کند نو

.فروش به حساب می آید 
ستگی ضعیف ک معمولی و قدرتمند که ب: سه نوع سیگنال فروش داریم 

.به محل قرار گیری نسبت به ابر کومو دارد 

سیگنال فروش ضعیف     سیگنال فروش معمولی سیگنال فروش قدرتمند



Kijun sen و  Tenkan sen تفاوت 
یزمانبازهدرخطدوایناصلیتفاوت

اهکوتزمانیبازهتنکانسن.آنهاست
همینبهکدهدمینشانراترمدت

تاسترنزدیکقیمتنموداربهمنظور
دتمبلندزمانیبازهسنکیجونولی

زادلیلهمینبهودهدمینشانراتر
یناپس.باشدمیدورترقیمتنمودار

مطرحخطدوتشخیصبرایموضوع
معیاریخطوطرنگدیگروباشدمی

.گیردنمیقرارتشخیصبرای



(سنکواسپن) Senkou span 
ست ابر کومو از دو قسمت تشکیل شده ا

Senkouکه شامل   span A وSenkou
span Bمی باشد  .

Senkouنحوه محاسبه  span A : میانگین
دست دو خط تنکانسن و کیجونسن را ب

روز پیش 26می آورد و در بازه زمانی 
. رو نشان می دهد 

Senkouنحوه محاسبه  span B: میانگین
را بیشترین قیمت و کمترین قیمت

روز گذشته محاسبه کرده و در52طی 
روز پیش رو نشان می 26بازه زمانی 

.  دهد 

A سنکواسپن

B سنکواسپن



Senkouسیگنال خرید  span
Senkouزمانی که  span A  کSenkou span B را به سمت باال قطع می کند و ازآن عبور

که بر سه نوع سیگنال خرید داریم. کند ک نوعی سیگنال خرید به حساب می آید 
.متفاوت می باشد موقعیت قیمت نسبت به ابر کومو اساس 

سیگنال خرید ضعیف سیگنال خرید  
معمولی 

سیگنال خرید 
قدرتمند



Senkouزمانی که  span B کSenkou span A را به سمت باال قطع می کند و ازآن عبور
یم که بر سه نوع سیگنال فروش دار. کند ک نوعی سیگنال فروش به حساب می آید 

.متفاوت می باشد موقعیت قیمت نسبت به ابر کومو اساس 

سیگنال فروش ضعیف سیگنال فروش 
معمولی 

سیگنال فروش 
قدرتمند

Senkouسیگنال فروش  span 



(چیکواسپن) Chikou Span

خطبهخطاین
Lagging)تاخیری

Line)میشناخته
محاسبهنحوهوشود

میصورتاینبهآن
تهبسقیمتکهباشد
روز26بهامروزشدن

دادهانتقالگذشته
.شودمی



Chikou Span کاربرد
:معامالتروندشناسایی

شکلدرکهطورهمان
استشدهمشخصمقابل

باالیدرچیکواسپنک
واستگرفتهقرارقیمت

حالتدرسهمروند
Bullishشودمیتایید



Chikou Span کاربرد
روند)معامالتروندشناسایی

شکلدرکهطورهمان:(نزولی
کاستشدهمشخصمقابل

رارققیمتپاییندرچیکواسپن
حالتدرسهمروندواستگرفته

Bearishشودمیتایید.



Chikouخط  span از پایین به سمت باالی قیمت حرکت می کند ک
Chikou: نکته  span و در حالت قطع باید با شیب نسبتا تند قیمت را قطع کند تا سیگنال خرید معتبر باشد

.افقی سیگنال معتبر نیست 
ت  نسبت ضعیف ک معمولی و قدرتمند که بستگی به محل قرار گیری قیم: سه نوع سیگنال خرید داریم 

.به ابر کومو دارد 

Chikou span سیگنا ل خرید در

سیگنال خرید ضعیف سیگنال خرید معمولی سیگنال خرید قدرتمند



Chikou span سیگنا ل خرید در
ولغدر

معامله9ازموفقمعامله6
سود%330نگهداریوخرید
%240سوددرصدجمع
%515مرکبسود



Chikouخط  spanاز باال به سمت پایین قیمت حرکت می کند.
Chikou: نکته  span نال معتبر نیست باید با شیب نسبتا تند قیمت را قطع کند تا سیگنال فروش معتبر باشد و در حالت قطع افقی سیگ.

.د ضعیف ک معمولی و قدرتمند که بستگی به محل قرار گیری قیمت نسبت به ابر کومو دار: سه نوع سیگنال فروش داریم 

Chikou span سیگنا ل فروش در

سیگنال فروش ضعیف سیگنال فروش معمولی دسیگنال فروش قدرتمن



ابر کومو از چه اجزایی تشکیل شده است ؟
Senkou span A 

میانگینآوردنبدستطریقاز
Tenkan senوKijun senطی

میبدستروزه26زمانیدوره
.آید

Senkou span B 

میانگینآوردنبدستطریقاز
درقیمتکمترینوبیشترین

میبدستروزه52زمانیبازه
.آید

راکوموابرخطدواینبینفضای
.دهدمیتشکیل



و در تصویر زیر رنگ آبی روند صعودی
ی رنگ صورتی روند نزولی را نشان م

.دهد
مات باز هم رنگ ابرها بستگی به تنظی

.   دارد 
.امکان تغییر رنگ ها وجود دارد 

!کومورنگ ابر 



ابرکومو موقعیت قرار گرفتن 



قدرت حمایت و مقاومت= ضخامت ابر 

گذار بر ابرکومو ضخامت ابر کومو  



حمایت و مقاومت ابر کومو
زماانی کاه انادازه ابار باریاک مای شاود 

ی کساایگنال ضااعیفی باارای شناسااای
حمایت و مقاومت به حساب می آید
و احتمال شکسته شدن وجاود دارد و

هاار زمااانی کااه اباار ضااخیم تاار شااود 
قیاق سیگنالی قوی برای شناساایی د

. حمایت و مقاومت می باشد 



حمایت و مقاومت درابر کومو



شناسایی حمایت



شناسایی مقاومت 

هکاستشدهمشخصشکلدر
ابکهافلششدنمشخصبا

تواناییسهمبرخوردبارهر
هبکوموابرونداشتهرارشد

کردهعملمقاومتعنوان
.است



سیگنال خرید و فروش در ابر کومو 
برای خرید زمانی که قیمت در باالی ابر کومو قرار بگیرد ک یک نوع سیگنال قوی

. محسوب می شود 
ر فروش داده زمانی که قیمت به سمت پایین ابر حرکت کند ک سیگنالی مبنی ب

. می شود 



سه نوع  . .ندزمانی که تنکانسن ک کیجونسن را از پایین به سمت باال قطع می ک
نسبت به ابر کومو (Cross)موقعیت قطع سیگنال خرید داریم که بر اساس 

.متفاوت می باشد 

سیگنال های خرید در دو خط تنکانسن و کیجونسن

سیگنال خرید ضعیف  سیگنال خرید معمولی  سیگنال خرید قوی 



سه نوع  .ندزمانی که تنکانسن ک کیجونسن را از باال به سمت پایین قطع می ک
نسبت به ابر کومو (Cross)موقعیت قطع سیگنال فروش داریم که بر اساس 

.متفاوت می باشد 

سیگنال های فروش در دو خط تنکانسن و کیجونسن

سیگنال فروش ضعیف سیگنال فروش 
معمولی

سیگنال فروش 
قوی    



شکست ابر کومو توسط قیمت-1
قیمت در طرف باالی کیجونسن قرار داشته باشد -2
دندر حالت صعودی و یا صودی ش( آینده) سیگنال سنکو اسپن ها -3
چیکو اسپن باالی  قیمت باشد-4
حد سود و ضرر با توجه به استراتژی تعیین شود-5

استراتژی معامالتی با ابر کومو



ولغدر

ابر کومو توسط قیمتشکست -1

قیمت در طرف باالی کیجونسن قرار داشته باشد -2

سیگنال سنکو -3
در ( آینده) اسپن ها 

حالت صعودی و یا 
صودی شدن

چیکو اسپن باالی  قیمت باشد-4



با تحلیل تکنیکال کالسیک1.

با اندیکاتور ها2.

با الگو های شمعی و ژاپنی 3.

با امواج الیوت4.

با الگو های هارمونیک5.

استفاده همزمان در تایم فریم ها مختلف6.

ترکیب استراتژی ایچیموکو



که مانع سردرگمی تحلیلگر می شودسادگی این سیستم1.

سیگنال قابل برنامه نویسی بودن سیستم و یافتن سهام با شرایط2.
ایچیموکو

روش میان مدتی و با بازدهی نسبتا خوب3.

تر آن مقداری تاخیری در سیگنال ها که می توان در تایم فریم کوتاه4.
را جبران کرد

وکوویژگیهای مهم سیستم معامالتی ایچیم



تنظیمات خطوط مختلف ایچیموکو براساس روزهای کاری در ژاپن 
( .  روز معامالتی در هفته6)تنظیم شده است که قابل تغییر می باشد

: به سه صورت زیر می باشد 
براساس تعداد روزهای کاری در ژاپن به مدت یک هفته و : روزه 19.

.  نیم است 
.معادل یک ماه کاری در ژاپن می باشد : روزه 226.

.   دو ماه کاری در ژاپن است : روزه 352.

تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو


