
 مقایسه نمودار شمعی هیکن اشی و نمودار شمعی ژاپنی

 

 شمعی معمولی دارد؟ نمودارهیکین آشی چه تفاوتی با 

 .بیایید تفاوت بین نمودار شمعی هیکین آشی و نمودار شمعی ژاپنی را یاد بگیریم

 .، پس بیایید نمودارهای واقعی را بررسی کنیمیک عکس هزاران پیپ ارزش دارد

 :در بازه زمانی روزانه در زیر ارائه می شود GBP / JPY ابتدا نمودار ژاپنی
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نمایش داده شده با نمودار شمعی هیکن اشی ارائه شده  GBP / JPY در اینجا همان

 :است
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 :بیایید هر دو را کنار هم قرار دهیم

 

نمودار سمت چپ نمودار شمعی ژاپنی مرسوم است و نمودار سمت راست نمودار هیکن 

 .اشی است

، حرکت های جهت دار صاف می شاهده می کنیدهمانطور که در نمودار سمت راست م

 .شوند که در نمودار سمت چپ چنین چیزی وجود ندارد

کندل های موجود در نمودارهای شمعی ژاپنی مرسوم پیوسته از سبز به قرمز )باال یا 

 .پایین( تغییر می کنند که تفسیر آنها را دشوار می سازد

پی در پی بیشتری را ، کندل های نمودار هایکن اشی کندل های رنگیِ از طرف دیگر

، که به معامله گران کمک می کند تا حرکت های گذشته را با سهولت نشان می دهند

 .بیشتری شناسایی کنند

بعدا متوجه خواهید شد که نمودارهای هایکن اشی تمایل دارند که کندل های آنها در 

 .ودی سبز بمانند و در روند نزولی قرمز باقی بمانندطول روند صع

این مورد برعکس کندل های ژاپنی است که در آن حتی اگر قیمت به شدت در یک 

 .جهت حرکت کند رنگ آنها عوض می شود
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مواقعی وجود دارد که مثل برخی خانم ها که هر روز یک جور آرایش کرده و بقولی رنگ 

 .عوض می کنندعوض می کنند کندل ها هم رنگ 

  

 ..، به دو نمودار کنار هم برگردیمخانوم ها را بیخیال شوید

 

به وضوح می بینید که نمای نمودار هیکن اشی از نظر حرکات قیمت بسیار صاف تر بنظر 

 .می رسد

به همین دلیل برخی از معامله گران فارکس ترجیح می دهند از کندل های هیکین آشی 

ه آنها اجازه می دهد استفاده کنند زیرا باعث کاهش نویز و خطاهای نموداری می شود و ب

 .تا روند را با شفافیت بیشتری تحلیل کنند

آنچه که هیکین آشی را از نمودار شمعی ژاپنی متمایز می سازد نحوه نمایش قیمت باز 

 .و بسته شدن است

، متوجه می شوید که هر یک از کندل های ودار هایکن اشی به دقت نگاه کنیداگر به نم

ل از آن شروع می شود و نه از جایی که کندل قبلی بسته هیکن اشی از میانه کندل قب

 .شده بوده است
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 ."اینگونه رفتار می کنند"کندل های هایکین آشی به دلیل نحوه محاسبه آنها 

شما نحوه محاسبه هیکن اشی را خواهیم گفت تا  ، بهفارکس آموزش بعدیدر درس 

 !فارکسی خود بترکانید قرارهای سربتوانید 
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