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Ichimoku Kinko Hyo
Salam Forex Treyderləri !
Bu kitabda biz Ichimoku indikatoru haqqinda söhbət edəcəyik və Sizin
üçün anlaşıqlı olsun deyə bir çox şəkillərdən istifadə etmişik.
İchimoku Kinko Hyo ən yaxşı indikatorlardan biri sayılır və onu bəzi
qiymət hərəkətini izləyən treyderlər viziual görünüşlə bazarı “oxumaq”
üçün yaxşı bir alət kimi istifadə edə bilirlər.
Onu deməliyik ki, İchimoku özündə 4 indikatoru birləşdirən bir
indikatordur ( necə deyerlər 4-ü 1-də ).

Biz hər bir indikatoru ondan necə istifadə etməyi fərdi olaraq
öyrəndikdən sonra onların birlikdə necə istifadə olunduğunu da
öyrənəcəyik. İndi isə biz ichimoku haqqinda bəzi informasiyaları
öyrənməliyik. Onun haqqinda bəzi informasiyalar topladım. Gəlin, onları
birlikdə oxuyaq.

Səmimi olaraq ,
Ahmed Alagouz
Forex traderi və investoru
İchimoku
İchimoku Kinko Hyo adətən ichimoku adlandırılır. O gələcək qiymət
hərəkətinin dəqiqliyini təkminləşdirmək üçün Candlestick qrafikində
yaradılmış bir texniki analiz metodudur. İchimoku 1930-cu ilin
sonlarında Yaponiyalı jurnalist Goichi Hosoda tərəfindən hazırlanmışdır.
Qrafiki tanımaq üçün şəkilə nəzər yetirin.

Xəttlərin adlarını yadınızda saxlamağa çalışın.

Kijun Sen
Kijun Senin hesablanması:

( highest high + lowest low ) / 2
keçmiş 26 period üçün

Bunu təsdiq xətti, dəstək/müqavimət xətti və treylinq stop xətti kimi
istifadə edə bilərsiniz. Kijun Sen gələcək qiymət hərəkəti indikatoru çıxış
edir. Əgər qiymət göy xəttə nisbətən daha çox yuxardadırsa, O dahada
yuxarıya qalxa bilər. Əgər qiymət göy xəttdən aşağıdadırsa, o aşağı
düşməyə davam edə bilər.

Tenkan-Sen
Tenkan Senin hesablanması : ( highest high+ lowest low) / 2
Keçmiş 9 period üçün
Bu hər şeydən əvvəl siqnal və minor ( kiçik ) dəstək/müqavimət xəttii
kimi istifadə olunur. Tenkan Sen ( qırmızı xətt): Həmçinin turning line (
dönüş xətti ) kimi adlandırılır və əvvəlki 9 periodun ən yüksək nöqtəsi ilə
ən aşağı nöqtəsinin ədədi ortasından törəyir. Tenkan Sen bazar trendi
indiqatorudur. Əgər qırmızı xətt yuxarı və ya aşağı hərəkətdə olarsa o
gəstərir ki, bazar trenddədir. Yox əgər o üfüqi hərəkət edərsə, bazarın
reyincdə olmasına siqnaldır.

Senkou Span A

Senkou Span A –nın hesablanmsaı : ( Tenkan Sen+ Kijun Sen )/2
26 period irəli çəkilərək.

Həmçinin irəliyə çəkilmiş birinci xətt kimi adlandırılır və bu kumonun və
ya buludun bir tərəfini formalaşdırır.
Əgər qiymət Senkou Spanın üzərindədirsə zirvə xətti ( top line ) birinci
dəstək səviyyəsi kimi , dib xətti (bottom line ) isə ikinci dəstək səviyyəsi
çıxış edir.
Əgər qiymət Senkou Span- dan aşağıdadırsa , dib xətti ( bottom line )
birinci müqavimət səviyyəsi kimi, zirvə xətti ( top line ) isə ikinci
müqavimət səviyyəsi kimi çıxış edir.
Senkou Span B
Senkou Span B-nin hesablanması : ( highest high + lowest low )/2
Keçmiş 52 period və irəli 26 period

Həmçinin irəliyə sürüşdürüımüş span 2 adlandırılır və bu xətt kumonun
digər tərəfini formalaşdırır.
Kumo
Kumo ( bulud ) senkou span A və B arasındakı sahədir. Bulud cari və
potensial gələcək dəstək və müqavimət nöktələrini müəyyənləşdirməyə
kömək edir.
Qiymət dəyişikliyinə əsaslanaraq kumo buludu öz formasını və
hündürlüyünü dəyişir. Böyük qiymət hərəkətlərindən qalın buludlar
formalaşır və bu volatikliyi təmsil edir. Qalın buludlar daha güclü
dəstək-müqavimət zonalarını yaradır. Nazik buludlar isə zəif dəstəkmüqavimət nöqtələri əmələ gətirir və qiymət onları tez-tez kəsir.
Ümumi olaraq, Senkou Span A
Senkou Span B-nin üzərində olarsa
bazar buğa trendində, əksinə olarsa bazar ayı trendindədir. Treyderlər
tez-tez gələcək buludlarda “Kumo Dönüşünə” baxırlar. Senkou Span A
və B vəziyyətlərini dəyişərsə bu, potensial trend dönüşünün bir
siqnalıdır.

Buludun qalınlığına əlavə olaraq, buludun gücünü həmçinin onun
bucağı ilə də müyyənləşdirmək olar; buğalar üçün yuxarı və ayılar üçün
aşağı. Qiymətin arxasındakı hər hansı bir bulud Kumo kölgələri ( Kumo
Shadows ) kimi tanınır.

Chikou Span
Chikou Spanın hesablanma qaydası : qrafikdə bu günün bağlanış
qiyməti 26 gün geriyə sürüşdürülür.
Bu xətt həmçinin geridə qalan xətt ( lagging line ) kimi adlandırılır və o
dəstək / müqavıməti müəyyən etməyə köməkçi kimi istifadə edilə bilər.
Əgər Chikou Span və ya yaşıl xətt qiyməti aşağıdan yuxarı istiqamətində
kəsərsə bu alış siqnalıdır. Əgər yaşıl xətt qiyməti yuxarıdan aşağıya
kəsərsə bu satış siqnalıdır.
Ümumi məlumat
Növbəti hissədə biz ichimokunun hər bir xətti haqqında danışacaq və
biz onların necə işləməsini bilmiş olacıq. Həmdə bazarı oxumağımıza və
onlar alış və satış siqnallarını verərək bizə yaradımçı olacaqdır.
Mənə icazə verin ichimokunun quraşdırılmasını və onların rənginin
dəyırdilməsini sizə şəkillərlə göstərim.
Ichimoku artıq hər hansı bir MT4 proqramında mövcuddur. İndi mən
ehtiyacınız olan xəttlərin necə idarə etməyi və digər xəttləri necə
gizlədə biləyəcəyinizi göstərəcəm.

Xətləri silə bilməzsiniz ancaq onların rəngini istədiyiniz kimi dəyişə
bilərsiniz. Əgər Xəttləri gizlətmək istəsəniz “none” əmrini seçin.

İndisə Siz bütün xəttləri gizlədin və təkcə yaşıl rəngdə olan xətti saxlayın
yəni Chikou Span xəttini. Çünki biz ilk öncə onu öyrənməyə başlayacıq.
Hazırlaşın, Əziz Forex Treyderi. Növbəti səhifədən başlayacıq !

Chikou Span
Chikou Span qrafikdə yaşıl xəttlə göstərilir.
Aşağdakı şəkilinə baxaraq chikou spanı müəyyən edək.
Qara rəngdə olan xətt “xətt qrafikində” ki qiymətdir və yaşıl xətt isə
Chikou spanndır.

Gördüyünüz kimi, qiymət ilə eyni hərəkətə sahibdir ancaq 26 şam geriyə
sürüşdürülmüşdür.

Yəni günlük qrafikdə götürsək bu günün bağlanış qiymətindən qrafikdə (
bir şam=bir gün) 26 gün geriyə çəkilir :
İndi soruşa bilərsiniz ki, 26 şam geriyə çəkilmiş indikatoru nə üçün
istifadə etməliyik. Biz gələcəyə baxmalıyıq keçmişə deyil.
İcazə verin ticarətdə onu necə istifadə etməyi və bu xəttin bizə ticarət
üçün necə siqnal verdiyini izah edim.
Chkiou span çox vacibddir və onu asan istifadə etmək olur.
Nə zaman ki, chikou qiyməti yuxarıya kəsir bu alış siqnalıdır
Və nə vaxt ki, Chikou qiyməti aşağıya kəsir bu satış siqnalıdır.
Bu qrafikdə iki siqnal göstərilmişdir.
Burada Chikou span qiyməti aşağıdan yuxarıya kəsərək alış siqnalı və
yuxarıdan aşağıya kəsərək satış siqnalı vermişdir.

Canlı bazarda sell siqnalı üçün digər biz siqnal. Chikou qiyməti yuxarıya
kəsdikdən sonra yenidən onu aşağıya kəsir və sell siqnalı yaranır.

2 nömrəli şəkildə bu kəsişmənin nəicəsi göstərilmişdir.
Bundan başqa, əgər chikou span qiymətin altında olarsa biz sell siqnalı
axtarmalıyıq. Əgər o qiymətin üzərindədirsə buy siqnalları axtarmalıq.
Bu şəkilə diqqət yetirin:

Növbəti səhifədə chikou spanın dəstək-müqavimət xəttin çəkilməsində
bizə necə yardım etdiyini görəcəyik.
Chikou span həmçinin dəstək və müqavimət xəttlərini çəkmək üçün
istifadə edilir.
Bu şəkilə baxaraq bu zonaların necə müəyyən olunmasını görə
bilərsiniz.

Başqa bir şəkil :

Kijun Sen
Kijun Sen ichimoku qrafik sisteminin bir hissədir. Onun hesablanmasını
yuxarıda qeyd etmişik. Bu xətt atədən trend olan bazarda orta-müddətli
monentum kimi istifadə olunur.
Kijun Seni müqavimət və dəstək kimi istifadə edə bilərsiniz.
Düz xətt bazarda fletin olduğuna işarə edir.

Şəkildə gördüyünüz kimi kijun sen qiymətlə kəşişərək siqnal əmələ
gətirir.
Flet olduğu zaman qiymət Kijun Sendən uzaqlaşmağa başlayır ancaq
bundan sonra o, istiqamətini dəyişir və yenidən öz yoluna doğru
hərəkət edir.

Bu şəkilə yenidən nəzər salın və kijun sen fletinin qiymeti necə özünə
maqnit kimi çəkdiyinə diqqət edin.

Kijun Sen həmçinin qiymət üçün dəstək və müqavimətdir.

Tenkan Sen
Tenkan Sen xəttin hesablanma qaydasını artıq öyrənmişik.

Bəzi treyderlər haradakı qiymət özünə qisa-müddətli dəstək tapır , o
zaman gələcək səviyyələrini təyin etmək üçün tenkan seni bir alət kimi
istifadə edirlər.
Tenkan Sen həmişə Kijun Senlə kəsişərək siqnallar əmələ gətirir. Bu
barədə daha sonra məlumatınız olacaq.
Kumo ( İşimoku buludları)
Kumo ( buludlar) senkou A və B arasındakı sahədir. Kumo cari və
potensial gələcək dəstək və müqavimət nöktələrini müəyyən etməyə
kömək edir.

Əziz Forex Treyderi, qrafikdə buludlar təsəvvür etdiyiniz kimi mürəkkəb
deyil. İndi onların asan olduğunu və bazarı oxumaq üçün nə qədər
əhəmiyyətli olduğunu görəcəksiniz.
İndi isə mənə fürsət verin növbəti səhifədə bəzi şəkillərlə onu izah
edim!
Bu şəkildə buludlar bizə trendi müəyyən etməkdə bələdçi rolunu
oynayır və bazar haqqında informasiya verirlər.

“Trend mənim dostumdur” cümləsini istifadə etməklə trenddən istifadə
etmişik və bu buludlar Sizə hansı trenddə olduğunuzu deyecəkdir.
Belə ki , qiymət bludun altında olarsa sell siqnalları axtarmalısınız və buy
siqnalını iqnor etməlisiniz
Həmçinin qiymət buludun üzərində olduğu zaman buy siqnalı
axtarılmalı və hər hansı bir sell siqnalı iqnor edilməlidir.

Kumo asanlıqla bazarda likvidikliyi göstərir və bu bazarda fletin olubolmamasını bizə deyəcəkdir.
Qalın kumo yaxşı dəstək/müqavimətdir ancaq nazik buludu isə qiymət
tez-tez kəsir.

Kumonun dəstək/müqavimət kimi necə işlədiyinə baxın.

Senkou span A və B –nin bir-birini əvəzləməsi buludların istifadə
olunmasının digər bir yoludur. İrəliyə 26 şam çəkilmiş buludu əmələ
gətirən senkou span A və B nin dəyişməsi onu göstərir ki, yeni bir trend
başalayacaqdır.

Aşağıdakı nümünədə gördüyünüz kimi - kumo yeni trendin
istiqamətinin yaranmasını bizə siqnal vermişdi.

Hey , Forex treyderi
Biz artıq ichimoku indiqatorunda hər bir xətt haqqında söhbəti
yekunlaşdırdıq və indi biz hər birini necə istifadə etməyi bilirik və bazarı
“oxumaq” üçün onları necə bir alət kimi istifadəsini öyrənmişik.
Əgər qiymət hərəkətini izləmə ilə ticarət aparırsanız ,onda İchimoku
sizin üçün mükəmməl olacaq.

Həmçinin biz sadəcə ichimoku ilə ticarət edirik və hər hansı bir digər
indikatora ehtiyac yoxdur.
Ichimokunun bütün xəttləri birlikdə istifadə olunaraq yaranan siqnal
daha güclüdür. Bildiyiniz kimi onlar bir komanda kimi işləyirlər. Ancaq
digər strategiyalardanda istifadə edilə bilər.
Icazə verin növbəti hissəyə başlayaq və bazarda bəzi canlı fürsətləri
izləyək.
Tarixdən Fürsətlər
Kijun Sen və Tenkan Sen bizə ideal alış və satış siqnalları verə bilir.
Növbəti şəkilə baxın. Xatırlatmaq lazımdır ki, bu kəsişmələri filtrə etmək
üçün bir neçə yol vardır. İndi bu barədə danışaq.

Bu kəsişmələr bizə yanlış siqnal verə bilər xüsusilə bazar reyncdə olduğu
zaman. Bəs bu yanlış siqnalları necə iqnor edə bilərik və ya
kəsişmələrdən necə yaxşı siqnal əldə edə bilərik?
Əziz treyder yadda saxlayın ki, ichimokunun hissələri bir kamanda kimi
işləyir və onları bir yerdə işlətsəniz daha mükəmməl siqnal əldə
edəcəksiniz. Icazə verin növbəti səhifədə onları bir kamanda kimi necə
istifadə etməyi göstərək.

Buludlar ( kumo) asanlıqla siqnalları filtirdən keçirməyə bizə yardımçı
olacaqdır.
Sadəcə olaraq ,əgər qiymət bulunun aşağısında olarsa yanlız sell
əməliiayı və əgər qiymət buludun üzərində olarsa yanlız buy əməliyyatı
açırıq.

Şəkil hər kəs üçün çox aydındır, buludlar bazara daxil olmağımızı
filtirdən keçirir və bizi yanlış siqnaldan saxlayır.
Digər bir fürsətə baxın...
TS və KS kəsişmələrinindən ən yaxşısını seçmək üçün digər bir yolda
vardır.
KS xətti fletde olmadığı bir vaxt kəsişmə olarsa siqnal güclü olacaqdır.
Şəkilə diqqət edin:

Yanlız buludlarla ilə kijun senin istifadəsi
Kijun senin qiymətlə münasibəti ( kəsişməsi) zamanı ilə yaranan
siqnallar.
Misal üçün: nə vaxt ki qiymət kijun seni aşağıdan yuxarıya kəsir = buy
siqnal.
əgər qrafikə baxsanız , KS və qiymət arasında bir çox kəsişmə
tapacaqsınız ancaq bu kəsişmələri necə yoxlayacaqsınız və ya necə ən
yaxşısını seçəcəksiniz?
Bəli Əziz treyder cavabınız doğrudur ; )
Daxil olmağımız üçün buludlardan istifadə edəcəyik. Buludun altında
yanlız sell və buludun üzərində buy açmalıyıq və bu bizə qiymət və KS
arasındakı yaranan yanlış siqnalları iqnor etməyə kömək edəcəkdir.
Aşağıdakı şəkilə baxın .

Yenidən xatırlayın ki, buludun altında qiymət kijun seni yuxarıya doğru
kəsdiyi zaman almırıq ( sadəcə satırıq)
Və buludun üzərində qiymət kijun seni aşağıya doğru kəsiyi zamanda isə
satmırıq ( sadəcə alırıq )
Ağaşağıdakı şəkildə əvvəlki şəkil yaxınlaşdırılıb və daxil olma və bağlanış
qaydaları açıqlanıb.

Indi isə eyni zamanda bütün ichimoku hissələrini birlikdə istifadəsi
zamanı yaranan əhəmiyyətli siqnallar haqqında danışaq.

Burada aydın buy siqnalı vardır. Yenidən xatırladım ki, buludun üzərində
yalniz alış əməliyyatı açılmalıdır çünki trend yuxarıdır.
Burada buludların kəsişməsindən sonra yaranan alış fürsəti göstərilib.

Gördüyünüz kimi TS və KS kəsişməsindən sonra bazara daxil olmuruq.
Buludların kəsişməsini gözləməli olduq və bundan sonra əmin olduq ki
yeni trend istiqaməti başlayacaqdır.
Biz bazara gec daxil olduq və bir neçə pip buraxdıq ancaq bu giriş
təhlükəsiz idi.
Növbəti şəkildə gec daxil olmanın digər nümünəsi var.
Burada chikou spandan sell siqnalı almışdıq və həmçinin KS/TS
kəsişməsindən ancaq buludların kəsilməsindən əvvəl bazara daxil
olmadıq. Buludların kəsişməsindən sonra əmin olduq ki, yeni trend
başlayacaqdır yəni aşağı trend. Bulud kəsişməsi baş verdikdən sonra
növbəti şamın açılışında əməliyyat açdıq.

Aşağıda biz qiymətin buludu keçməsini , chikou spanın qiyməti yuxarıya
kəsməsini və tenkan sen/kijun sen kəsişməsini görürük.

Bu alış üçün yaxşı fürsət idi. Artıq up trend yaranmışdı.
Düşünürəm ki hər şey asandı və indi sizə bir çox şey aydındır. Siz hər
xətti və qiymətlə onların əlaqəsini başa düşərək bazarı oxuya bilərsiniz
və ondan alış/satış siqnalları əldə edə bilərsiniz.

Bu qədər bazarı oxumaq və daxil olma qaydaları haqqında bəs edər. Indi
biz stop loss və take profit haqqında bir az danışaq.
Biz ichimokunu ticarət sistemi kimi adlandırırıq sadəcə bir indiqator kimi
deyil. Beləki biz bazardan çıxma qayadalarınıda öyrənməliyik.
Burada mən qarışıq stop loss və ya take profitin istifadəsinə üstünlük
vermirəm.
Misal üçün , EUR USD də sell açdığınız zaman 100 pip take profit və 100
pip stop loss qoya bilərsiz. Düşünürəm ki, bu ichimoku üçün yanlış bir
qərardır.
Stop loss / take profit və ya ticarətdən çıxış üçün bir neçə yol bilirsiz.
Onu ichimoku ilə istifadə etdiyiniz vaxt təcrübədən keçirməlisiniz ancaq
bu barədə az da olsa sizə danışacam.
Düzünə qalsa mən ticarətimdə stop loss yerləşdirmək üçün yaxşı
bacarığım yoxdur. Mən full-time treyderəm və gün boyu qrafiki
izləyirəm, belə ki hər hansı bir vaxta əmiliyatımı aça, bağlaya və ya
dəyişdirə bilərəm.
Əgər siz full-Time fx treyderi deyilsəniz zəhmət olmasa, stop loss-suz
işləməyin.
İlk öncə mənə icazə verin ticarətdən çıxmağınızın iki yaxşı yolunu deyim.
Mən həmişə dəstək/müqavimət sahələrinə baxmağa üstünlük verirəm (
qiymət hərəkəti hər vaxt mükəməldir) ancaq ichimokuda ticarətdən
çıxmağın iki qaydası vardır.
Qayda 1- əgər qiymət kijun seni kəsərsə
Qayda 2- əgər tenkan sen kijun seni kəsərsə
Ticarəti bağlamaq üçün ikisindən birini istifadə edə bilərsiniz.
Bu şəkildə iki qayda göstərilmişdir.

Növbəti nümünədə TS/KJ arasındakı birləşmədən sonra əməliyyat
bağlanmışdır.

Qeyd edək ki, trend xəttlərinin çəkilməsi ticarətdən çıxmağın yaxşı bir
yolunu tapmaqda sizə kömək edə bilər.
Şəkildən gördüyünüz kimi senkou spana A və B stop loss orderi
qoymağımıza kömək edə bilər və hər düz xəttlə stop loss orderinin
yerini dəyişdirə bilərik.

Növbəti şəkilə diqqət edin, biz bir dəfə stop orderin təhlükəsiz yerə
sürüşdürdük ancaq bağlanış xəbərdarlığı gəldikdə ( qayda 1 və 2 )
əməliyyatı bağladıq.

Bu ichimoku haqqında hər şey deyildi. Siz onu praktik olaraq istifadə
etsəniz yeni yollar tapa bilərsiniz və onun xəttləri və siqnalları ilə yaxşı
ticarət sistemi qura bilərsiniz.
Qiymət hərəkətini izləyən tereyderlər həmişə bazarı yaxşı oxumağı
tövsiyyə edirlər.
Bu indiqator bütün zaman intervalında işləyir və uzun müddətli ticarət
üçün H4 və Günlük zamanlar əminliyi daha da artırır.
Bu e-kitab mənim birinci kitabımdır ancaq ona ümüd edirəm ki, bu
axırıncı olmayacaq.
Hər kəsə təşəkkür edirəm.

Səmimi olaraq,

Ahmed Elagouz
Forex treyderi və investoru
ForexWinners.net
Facebook.com/elagouz
Twitter.com/a_elagouz

