
 

استفاده همونطور که در جلسه قبلی خدمت شما عزیزان گفتیم اندیکاتور ایچیموکو دارای کاربرد های زیادی هستشو از چندین جهت در تحلیل میشه ازش 

درک  کرد که در در اینجا چنتا از سیگنال ها و کاربرد هاش رو برای شما عزیزان بررسی کنیم در ادامه ی هر یک از توضیحات مثال هایی رو برای

ا اون جلسرو یعنی بهتر موضوع بر روی چارت و بازار برای شما عزیزان بررسی کنیم اگر شما جلسه قبلی رو ندیدید بهتره که قبل از این جلسه در ابتد

 رومشاهده کنید چون در اینجا باهاش کار داریم و از مطالبش استفاده خواهد شد  151جلسه  

مراجع کنید که در آنجا توضیحاتی   112و در رابطه با استراتژی های مربوطه به این اندیکاتور باید خدمت شما عزیزان بگم که شما بهتره به جلسه 

ی ایچیموکو داده شده است و همچنین الزم به ذکر هستش که اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای استراتژی هایی که منتخبی از راجب بهترین استراتژی ها

 بهترین استراتژی های ایچیموکو هستش رو  با دقیق ترین الگوریتم های مورد استفاده خودش خدمت شما عزیزان ارائه میکنه 

 بررسی کنیم مربوط به ابر این اندیکاتور که ابر کومو  نام داره و به ابر ایچیموکو هم معروف هستش خوب اولین سیگنالی که میخوایم با هم 
رین هاش و ببنید در رابطه با کاربرد های اندیکاتور ایچیموکو بحث ها و موارد زیادی هستش ولی در این جا ما سعی داریم که به شما عزیزان مناسب ت

 درستیشون توسط هم تیم ما و هم معامله گران بزرگ تایید شده است رو خدمت شما عزیزان آموزش بدیم  همچنین سیگنال ها و مطالبی که

 اولین مورد در رابطه با ابر کومو ما هستش 

 خوب از ابر کومو 

 چند سیگنال مهم و جذاب میشه دریافت کرد ما میتونیم از ابر کوموی خودمون برای تایید روند استفاده کنیم 

 قیمت باالی ابر قرار بگیره و تثبیت بشه نشان دهنده و تایید کننده روند صعودی میباشد که اگر 

 اگر قیمت پایین ابر باشه و تثبیت بشه نشان دهنده و تایید کننده روند نزولی هستش 

 نی میباشد و اگر هم قیمت در بین ابر ما گیرکنه و آنجا نوسان کند نشان دهنده بدون روند بودن قیمت یا همان رنج ز

 

 و سیگنال مهم دیگه ای که ابر ما صادر میکنه 

 نقش محدوده مقاومتی و حمایتی دینامیک رو بازی میکنه 

 
 

 

 حاال این اصال به چه دلیل میباشد ؟ 

 به یکدیگر متصل شده اند Bو سنکو  A نکواگر جلسه قبلی رو دیده باشید متوجه این موضوع میشوید که این ابر از اتصال دو س

 که هر یک از آن سنکو ها هم به گونه این میانگین های متحرک بوده اند 

 پس قوانین میانگین های متحرک هم در ابر ما صدق میکنند 

 اگر این موضوع رو درک کرده باشید حتی به دلیل سیگنال قبلی ای هم که ابر ما صادر میکنه پی خواهید برد 
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 نکنید  قط اینجا باید به این موضوع اشاره کنم که از دیگر تاییدات هم باید  در تحلیل های خودتون استفاده کنید و فقط به یک اندیکاتور اکتفاف

 یشود که البته در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای چندین تاییدیه و اندیکاتور های دیگر برای ارائه بهتر سیگنال ها و تحلیل ها استفاده م

 شما برای دریافت اپلیکیشن و استفاده رایگان میتوانید با تیم مجرب پشتیبانی ما ارتباط برقرار کنید 

ه ویدیو برای درک این سیگنال بهتره که باهم بریم بر روی چارت و این مواردی که ازش یاد شد رو با هم بررسی کنیم که شما برای دیدنش میتونید ب

 د جلسه مربوطه مراجعه کنی

که یک پلتفورم تحت وب هستش رو در آنجا آموزش  tradingviewچون حتی روش آوردن اندیکاتور ایچیموکو رو هم بر روی یک پلتفورم دیگه یعنی 

 دادیم و تفاوت هاش رو با پلتفورم معامالتی متاتریدر خدمت شما عزیزان گفته ایم 

 

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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