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درباره کتاب

میدرآمد کسب کنموکویچیایمعامالتستمیچگونه با س

از یکـ امـروزه ی شـود،  یشـناخته مـ  ایچیموکـو کاتوریکـه معمـوالً بـه عنـوان انـد     1ایچیموکو کینکو هیو
هـا ایچیموکو همانند الگوهاي شمعی یا همـان کنـدل اسـتیک   . استیمعامالتيهاستمیسنیقدرتمندتر

سـهام، کاالهـا،   تواند با موفقیت قابل توجهی در معامله بـازار  است که میهانوآوري ژاپنیبخشی دیگر از
یاز هفتگـ هـا، میفـر میدر تمام تـا این سیستم نیهمچن.ارزها و اوراق قرضه استفاده شود،یمعامالت آت

يبـه معنـا  نمودار ایچیموکـو  ترجمه ساده . داراي عملکرد بسیار خوبی است،ياقهیدقکینمودار گرفته تا 
ـ که قلـب ا موکو،یچیبا توجه به ساخت منحصر به فرد ابر ا.است» نگاهکدر یتعادل «نمودار  سـتم یسنی
ـ اسـت  يدهد که نمودار صـعود صیلحظه تشخکیدر يتواند به صورت بصریگر ممعاملهکیاست،  ای

:نینه فقط ا! ینزول
ییکنـد، جهـت رونـد را شناسـا    یمـ مشـخص و مقاومت را تیحماسطوح به وضوح ایچیموکو•

.دهدیرا ارائه میمعامالتيهاگنالیکند و سیميریگاندازهراممنتوم یا حرکتکند، یم
.است)پیشبینی آینده(یداخلنشانگر رو به جلوياست که دارایستمیتنها سنیا•
ـ توانـد  یمتعدد مـ هايفریمی یا تایمزمانيهادر بازهموکویچیايبه نمودارهاینگاه• اشـعه  کی

.ارائه دهديهر بازاررا به ییایپوکسیا
بایـد وارد معاملـه شـویم و همچنـین از آن خـارج شـویم؛ ارائـه        در چه زمانی دهد که ینشان م•

. بندي جهت ورود و خروج به معاملهزمان
ـ را بـه عنـوان   موکویچیا،و تحلیلی مبتنی بر چارتي معامالتیهااکثر پلتفرممروزه ا ارائـه  انـدیکاتور کی
بـاال و  موفقیـت  احتمـال  درصـد  بـا  یمعامالتيهاياستراتژقیعملیو تحلهیکتاب با تجزنیا. دهندیم

که چگونه بـا اسـتفاده   دهدینشان ميسهام، مشتقات، کاالها و معامالت ارزهاي متعدد در بازاريهامثال
.دیدرآمد کسب کنک،یکندل استابري ينمودارهاوایچیموکو قدرتمند ستمیاز س

1 Ichimoku Kinko Hyu



سندهیدرباره نو
ـ انگذاریبن2کاریساد. بالکریشنا ام Profitable Candlestick Chartingی بـه نـام  شـرکت آموزشـ  کی

LLCبه معامله گران سهام آمـوزش  کالیتکنلیو تحلیاز نمودار شمعحیاستفاده صحنهیاست، که در زم
ـ اسـت کـه   ) TSAASF.org(یاوراق بهادار فنلگرانیانجمن تحلياز اعضایکینیهمچن. دهدیم کی

ـ در اکـال یتکنلیتحليبراشرویمرجع پ ارشـد در  یبـا مـدرك کارشناسـ   سـادیکار . متحـده اسـت  االتی
ـ را بـا تجز تکنولـوژي فراواناقیبا شور و اشت،یمهندس ـ و تحلهی از طریـق گـذار  هیسـرما یروانشناسـ لی

در حـوزه  گـر بـوده و   معاملـه کـه  دهـه اسـت   کیاز شیبسادیکار. کرده استبیترکیشمعينمودارها
کسب سـود از  جهتیمعامالتيهاستمیسحیصحيریو با تجربه در بکارگيگران مبتدمعاملهبه آموزش 

. کندفعالیت میسهام يبازارها
ــاد ــاکن کار یس ــد،یرس ــنیرجیوچمون ــدر اای ــ االتی ــت و م ــده اس ــوان از طریمتح ــت ــاقی تیوب س

www.ProfitableCandlestickCharting.com ـ . داشتیدسترسويبه ، ایـن نویسـنده  کتـاب  نیاول
. شده استبوکز منتشرژنیکه توسط واستمیاوریپول در بکیکندل استيچگونه با نمودارها
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تقدیر و تشکر

ـ . تشـکر کـنم  یدر طول زندگتشانیحماياز پدر و مادر مهربانم برالمیما ـ از حمانیهمچن و محبـت  تی
به من اجازه استفاده از Chart Nexusکه در ياز افرادلمیما.اش سپاسگزارمالعاده خواهرم و خانوادهفوق

يبـا تمـام ابزارهـا   یعالکالیتکنلیپلتفرم نمودار تحلکیآنها . سهام خود را دادند تشکر کنمينمودارها
ـ Vision Books Indiaمن دوباره از. اندکردهجادیسهام اينمودارهایابیارزيالزم برا کـنم  یتشکر م

ـ آخـر،  در. منتشر کردندکتابم را نیو دومندآوردمانیمن ايهاکه به تالش ـ تشـکر و کی از دو فـرد  ژهی
دسـت پیـدا   هـا  نیآورند تا به بهتریآنها همچنان به من فشار م. من، همسر و دخترمیزندگزیشگفت انگ

.کنم


