
 محدودیت های هیکین اشی

 

 محدودیت های هیکین آشی چیست؟

 .، هیکین آشی جام مقدس نیستمتأسفانه

 .باشد بی نقصهیکین آشی قطعاً صدای سلین دیون نیست که 

ن آشی نیز ، هیکیدر تحلیل تکنیکال استفاده می شوددقیقاً همچون هر ابزار دیگری که 

 .مفید است اما نقاط ضعف یا محدودیت های خودش را دارد

 .بیایید بررسی کنیم که این محدودیت ها کدامند

  

 .دهد نمی نشان را واقعی قیمت آشی هیکین های کندل
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گرچه کندل های شمعی ژاپنی از قیمت های واقعی بر گرفته شده اند، اما کندل های 

 .هیکین آشی چنین نیستند

، قیمت دقیق باز شدن و ی هیکین آشی بصورت میانگین هستنداز آنجا که کندل ها

 .بسته شدن را برای یک بازه زمانی خاص نشان نمی دهند

 .بیایید یک مثال واقعی را بررسی کنیم

ارائه شده  (1Dدر بازه زمانی روزانه ) EUR / USD در اینجا نمودار هیکین اشی از

 :است

 

 :روی آخرین کندل تمرکز کنید. چند نکته قابل توجه

 کندل قرمز است. که به معنای بسته شدن کندل پایین تر از باز شدن آن است. 

  است 1.09005قیمت بازشدن. 
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  است 1.08531قیمت بسته شدن آن. 

 

را بررسی  EUR / USD استفاده از یک نمودار شمعی ژاپنی نمودار روزانه حال بیایید با

 :کنیم

 

 :روی آخرین کندل تمرکز کنید. چند نکته قابل توجه

  کندل سبز است. که به این معنی است که کندل باالتر از قیمتی که باز شده بسته

 .شده است

 این واقعی است. جفت ارز EUR / USD  با در واقع روز را باال بسته است. این را

 .، که یک کندل قرمز نشان می دهدنمودار هیکین آشی مقایسه کنید

  است 1.08373قیمت باز شدن آن. 

 است 1.08706دن آن قیمت بسته ش. 
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 :بیایید آنچه که مشاهده کردیم را بررسی کنیم

 

 تفاوت را می بینید؟

 / EUR ، اما هیکین آشی نشان می دهد کهسبز بسته شده "واقعی"گرچه کندل 

USD  هنوز در روند نزولی است. 

 .اطمینان حاصل کنید که می دانید به چه قیمتی نگاه می کنید

، برخی از شدن و بسته شدن واقعی را ببینید از آنجا که شما نمی توانید قیمت های باز

معامله گران ترجیح می دهند از نمودار هیکین اشی بیشتر به عنوان 

 .ک نمودار قیمتیاستفاده کنند و نه ی اندیکاتور یک

  

 .کنند می پنهان را واقعی قیمتی اطالعات آشی هایکین نمودارهای

 .این محدودیت مشابه محدودیت اول است

قیمت بسته شدن در نظر بسیاری از معامله گران مهم است، اما قیمت بسته شدن واقعی 

 .در کندل هیکین آشی نمایش داده نمی شود

 :، نحوه محاسبه قیمت بستن شدن به شرح زیر استیادآوریبرای 
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 4بسته شدن = )باز شدن+سقف+کف+بسته شدن( / 

 

 .کنید می مشاهده راشما فقط قیمت بسته شدن میانگین 

 آگاه آناطمینان حاصل کنید که از قیمت بسته شدن واقعی و نه فقط از مقدار میانگین 

 .هستید

 .با بازگشت به یک نمودار شمعی ژاپنی به راحتی انجام داداین کار را می توان 

  

 یا ساعتی گران معامله رایب چندان است ممکن اشی هایکین نمودارهای

 .نباشند مفید هااسکلپر

، پیاده مت از دو بازه زمانی احتیاج دارداز آنجا که کندل هیکین آشی به اطالعات قی

 .می برد سازی و تنظیمات معامالتی وقت بیشتری

این مورد در واقع برای معامله گران بلندمدت مانند معامله گران نوسان گیر یا معامله 

 .، مسئله ای نیستبرای تنظیمات معامالتی خود دارندگران پوزیشنی که وقت بیشتری 

اما ممکن است برای معامله گران کوتاه مدت مانند دی تریدر ها و اسکلپر ها مشکل ساز 

 .شود

ال ، اسکالپرها باید از حرکات سریع قیمتی استفاده کنند، بنابراین ممکن است برای مث

به این نتیجه برسند که نمودارهای هیکین آشی به اندازه کافی برای معامالت آنها مفید 

 .و موثر نیستند
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