
 

تا با توجه به حساسیت باالیی که مختص به معامالت آپشن درامده اند به صورتت الگوریتم های دقیق  های مربوط به اندیکاتور ایچیموکو  استراتژی

 معامالت آپشن دارا هستن به شما عزیزان سیگنال هایی دقیق و سود ده رو ارائه کنند 

عزیزان برای استفاده بهتر از سیگنال های قسمت آپشن خودتون هم تحلیل های تکنیکالی انجام دهید تا انتخاب خوبه که به این مورد اشاره داشته باشیم شما 

 های درست در بهترین زمان و بهترین مکان رو داشته باشید تا بتوانید سود دهی خودتون رو افزایش بدید

 کنه به ترتیب خب اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای از استراتژی هایی که استفاده می

 سیگنال های

tenkan kijun  

senko shift 

Kijun cross 

Chikou span 

Kumo breakout  

ای ارائه هر یک از اینا که گفته شد یک استراتژی جدا گونه هستش ولی اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای حتی از یکی از موارد زیر یا ترکیباتشون بر

 تفاده میکنهسیگنال های قوی تر و سود ده تر اس

 کندل استیک معتبر

 rsiاسیالتور 

 stochasticاسیالتور 

 heiken ashiاسیالتور 
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 میباشد . tenkan kijunروش اول در اینجا  (1

 

 

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

 رایط خرید : کومو یا ابر صعودیش
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  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 

 

 رایط فروش هم :ش

 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 

 ی : همه نماد هانماد معامالت

 ابزار آشنایی : آشنایی با ایچیموکو 

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

 نقطه ورود :

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



  chikou spanروش سیگنال  (3

 رنج  –نوع بازار : روند 

 نماد های معامالتی : همه نماد ها . 

 : آشنایی با ایچیموکو بزار ا

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

 نقطه ورود : 

 خرید :

 ابر صعودی 

    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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  kijun crossسیگنال  (4

 نوع بازار مناسب : تمامی روند ها تمامی نماد ها و تمامی تایم فریم ها 

 

 

 شرایط خرید : 

 ابر در وضعیت صعودی قرار داشته باشد 

 باالی ابر   tenkan senو   kijun senقیمت و 

  kijun senبسته شده قیمت در باالی 

  

 شرایط فروش : 

 ابر در وضعیت نزولی 

 در زیر ابر قرار داشته باشند   tenkan senو   kijun senقیمت و 

  kijun senبسته شدن قیمت در زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 kumo breakoutروش سیگنال  (5

 رنج  –وع بازار : روند ن

 نماد معامالتی : همه نماد ها 

 ابزار : آشنایی با ایچیموکو 

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

 نقاط ورود 

 

 شرایط خرید : 

 ابر نزولی 

 قیمت ابر را به باال قطع کند 

tenken sen   باالیkijun sen 

 

 شرایط فروش :

 ابر نزولی 

 قیمت ابر را به پایین قطع کند 

tenken sen  زیرkijun sen  

 

 

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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