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 به جهت پنهان شدن  و پیدا شدن  این کیجن  اسمش را کیجن غیبی گذاشته ام

 هر گاه  میخواد حرکت خوبی  در جفت ارز ایجاد شود  این  حرکت  نمودار میگردد

 

 

 منظورو کیجن مشکی است  که  هر گاه روی کیجن  زرد قرار گرفت و کوایتی الین یا کومو را برک کرد سود خوبی به ما میدهد

 هر چه این حرکت عمودی تر باشد  قدرت  بیشتر خواهد بود

 و جالب اینکه در همه تایمها کاربرد دارد

 

 :تنظیمات
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 است به همین سادگی  34خط مشکی یک کیجن 

 را بدون شیفت تعریف کنید 34این اندیکاتورو  نصب کنید  و کیجن 

 ت داده شده است که با همین اندیکاتور انرا هم میتوانید تعریف کنیددوره بجلو  شیف 26هست که  26خط  سفید هم کیجن 
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 پارامتره تنکنسن روحذف کردین؟ 4مکدی دارای  - 

 چیکو را موقتا حذف کردم که تصویر برای دوستان واضح باشد—نه استاد خط قرمز تنکنسنه 

 درواقع استراتژی کراس هست ؟ - 

 34بله ولی رمز کیجن 

 

دوستان بعد ... حرکت ایجاد  میشه با اطمینان باال  ترید میکنم وکم پیش امده ضرر کنم و گین های خوبی هم گرفتم انشائامن وقتی این 

 از تسلط استفاده کنند و سود نمایند

 تغییر داد 0و شیفت را به  34بایستی عدد کیجن سن را به  (Kijun-Sen_mtf)دوستان برای استفاده از این اندیکاتور
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 ..…نکته مهم  به جدول قدرت ارزها توجه داشته باشید قویترین در مقابل ضعیف ترین , با توجه به سواالت دوستان 

 بهترین حالته  حال اگه ارز مقابلش قرمز رنگ باشه که عالیتر میشه  8.92ین 
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 وز از ابر خارج نشده بودنداقا در این تصویر اونقدری که من میبینم اونجا که سل گرفتید خط زرد و مشکی هن - 

 .…تایم های دیگه را ببین

 جناب پژوهش چجوری با این روش از معامله خارج میشین؟ - 

 تایم یک خروج وقتی کراس انجام میشه

 یعنی کراس مشابه ورود؟ - 

 ..…پیپ گرفتم و خارج شدم 35من خودم  , بستگی به مدیریت سرمایه  وتایمتون داره

 میگیرین برای تایید ورود و خروج ؟از مکدی چه کمکی  - 

  باالی صفر خروج
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  برای بای هم در روند صعودی باید بایستیم تا خط زرد را قطع کنه؟ - 

 بله

 ببینید با این راحت ترید  ازاین استفاده کنید

 

 

 :میگم هاشیه بار دیگه نکته 

 توجه به جدول قدرت  االن یورو ین را داده1 - 

 به بعد 12جیحا از ساعت  تر2 - 

هست که هنگام کراس  ورود را مشخص میکنه حاال بقیه موارد  خط زرد و سیاه و کومو  360بعالوه قرمز بزرگ ایچی 

 ومکدی را چک میکنید تایید بود تمام

 

 

 

 .....با تشکر

 مهدی پژوهش         
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