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 مقدمه: 

 اجازه بدهید این مقاله را با یک سوال شروع کنم

به نمودار های ذیل نگاه کنید، کدام یک از انها را می توانیم بگوییم یک روند صعوودی وعوی اسعک، کعه 

 بتوان گفک در آینده ادامه پیدا خواهد کرد؟

 

 درسک اسک؟Bحتما پاسخ میدهید که نمودار 

و  یک میلعه   تالش بسیار جزیی برای ایجاد پولبک انجام شده و را داریم خوب ما نشانه های واضحی از ودرت

 .بزرگ صوودی  در نمودار کامال بچشم می آید

 با این وجود امروز میخواهیم دیدگاهی را در مقابل این جواب مطرح کنیم که آن را به چالش می کشد.

 هسک رو بررسی کنیم.  Bاجازه بدید با هم وصه ای که پشک حرکک ویمک در  نمودار 

تند صوودی هستیم کسی در صوودی بودنش شعیی نعدارد ولعی  شاهد یک شیب  Bاز انجایی که در نمودار 

 ییی از دو جنبه اصلی بازی را داریم: فقط واوویک اینسک که ما در این نمودار

 *انبوه فروشندگان

 *کمبود خریداران

 از دید کلی می توان گفک هر دو نمودار شبیه هم هستند و صوودی هستند و صد البته که در حرکعک  

 فروشندگان مواجه هستیم. ما با  ازدیاد خریداران  و کمبود   ،یمکو شارپ   صوودی  

اگر بازار را در یک چارچوب بزرگتر رصد کنیم آن ووک می فهمیم که کدامیک از ایعن دو بعازیگر اصعلی بعازار را در 

 دسک دارند.و با اطمینان بیشتری دسک آن ها را می خوانید.
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از ان  تعا بتوانیعدایعن اطالععات بسعیار بعا ارزش اسعک  دانسعتن  اسک حرکک  بسرعک در حال ی کهدر یک بازار

یک فنجان وهوه بنوشید و از این که پیش بینی تحلیلتان  یهاستفاده کنید و تریدی موفق داشته باشید و یا این

 درسک بوده لذت ببرید.

 

 عدم تعادل در بازاردر مقابل  تعادل در بازار

پنجاه خریدار و پنجاه فروشعنده در یعک سعطی ویمتی بعا توعدادی  در نظر بگیرید بازاری متوادل داریم با

مساوی سفارش(.وطوا ویمک هیچ دلیلی برای حرکک تا زمانی که این توادل برورار اسک ندارد. حعال در نظعر 

 بگیرید که ویمک با یک شیب تند به باال برود.

 در این حالک ما میتوانیم دو فرض داشته باشیم: 

 اسک  نفرن اسک که توداد خریداران صد  و توداد فروشندگان پنجاه اولین فرض ما بر ای

اینیه توداد خریداران همان پنجعاه نفعر و توعداد فروشعندگان بیسعک و پعنش نفعر شعده  همفرض دومی  

 اسک.

در هر دو فرض ما توداد خریدار بیشتری نسبک به  فروشندگان داریم. که نتیجه هر دو فرض ییسعان و 

ویمک اسک(.با این حال بزودی خواهید دید که حرکک صوودی ویمک بدلیل ورود بیشتر  حرکک شارپ صوودی

بیشععتر  کععم شععدن توععدادو بععدون تیییععر در فروشععندگان( بععا  خریععدارانافععزایش  -خریععداران بععه بععازار  فععرض اول

 کاهش فروشندگان بدون تیییر خریداران( ییسان نیسک. -فروشندگان از بازار فرض دوم 

 

 ای کلیدیاهمیت زونه

 بونوان موامله گر پرایس اکشن ما همیشه میگوییم به زونهای کلیدی حمایک و مقاومک نگاه کنید.

این زونها را می توان به عنوان نواحی توریف کرد که های و لوها به آن واکنش نشان می دهد و یا ما  

یا میانگین های متحعر  و ییعره  در آن نواحی شاهد فاکتورهایی مثل خط روند ، اعداد رند ، سطوح فیبوناچی

 هستیم. 

مسععلما ایععن زونهععا زمانییععه بععرای اسععتفاده در مواملععه گععری جریععان سفارشععات اسععتفاده مععی شععود 

 مواملعه گعری جریعان سفارشعات بعدنبال پیعدا کعردن اهمیتشان بیشتر از فاکتورهایی که ذکر شد خواهد بعود 

 ات و بنیادهای مالی بزرگ اسک(صحیی نقاط ورود و ترید بر اساس جریانهای پول موسس

چنانیه بزودی خواهید دید شناسایی این زونها در بازار  منجر به ایجعاد جنبعه هعای مهمعی از تحلیعل و 

 تشخیص سمک و سوی روند خواهد شد.

 

 

http://abcbourse.ir/


 خال نقد شوندگی 

 ؟ Bیا  Aخوب اجازه بدهید دوباره به سوال اولمان برگردیم ، پس کدام نمودار شد 

ه جواب این سوال را بدهیم به گذشته نمودار نگاهی بیاندازید و هر زمان که به یعک حرکعک شعارپ وبل از اینی

خواهید دیعد ویمعک بعه دفوعات بوعد از یعک رونعد طعی ،میث کوتاهی داشته باشعید یدویمک به یک سمک دید

 نه ؟ اسک!زمانی کوتاه و در چند کندل مودود برگشته ، توجب آور

 ر بونوان مرجع مشاهده می فرمایید:در ذیل یک نمونه از نمودا

 

اگر خریعداران کنتعرل بعازار را بدسعک داشعته انعد پعس چعرا فروشعندگان  چرا ویمک چنین رفتاری دارد؟ 

 تقریبا در همه دفوات دوباره ویمک را برگردانده اند؟

این سوال تنها برای فردی پیش می آید که بازار را یک طرفه و بدید خریدار نگاه می کند. و هعیچ ووعک 

 فیر نیرده که علک حرکک صوودی ویمک می تواند گزینه جایگزین یا افک توداد خریداران باشد.

ه معی شعود در مووویتی که یک طرف بازی به سرعک از بازار خارج می شود یا بطور کامل بر بازار چیعر

توریععف سععاده نقععد ”. liquidity disequilibrium“بععه چنععین شععرایطی مععی گععوییم عععدم توععادل نقدشععوندگی 

 شوندگی یونی خریداران در یک نقطه ویمتی بتوانند به راحتی فروشندگان را پیدا کنند و بالویس(

کعافی فروشعنده بعرای  اگر توداد کافی خریدار برای خرید از فروشندگان وجود نداشته باشد.و یا توعداد

آنیه خریداران از ایشان خرید کنند وجود نداشته باشد توادل نقد شوندگی بهم می خورد.که در چارت بصعورت 

 گپ یا حرکک شارپ ویمک نمایان می شود.

نیته مهمی که باید به آن اشاره کرد اینسک که بسعته بعه شعرایط و محعل ووعوع، ایعن حرکعک شعارپ 

درت تلقی نشود.در واوع در شرایط خاص می تواند نشانگر یک ضوف وریب الووعوع ممین اسک نشانه ای از و

 باشد.  با دوک در توداد دفواتی که ویمک برگشته یا حرکک شارپ داشته می توان این مورد را حدس زد(

سعک پس چرا یک طرف بازی ناگهان از بازار خارج می شود ؟ آیا بخاطر اینسک کعه دوبعاره کنتعرل بعازار رو در د

 بگیرد.
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 خال نقد شوندگی در نزدیک زونهای کلیدی

این که ایلب اووات در نمودار میبینیم ویمک به  یک زون کلیدی سر می زند اتفاوی و تصادفی نیسک. 

خود من بشخصه بارها دیده ام که یالبا زمانی که ویمک با شتاب به نواحی کلیدی حمایک و مقاومعک حملعه 

دهم ویمک دوباره برگردد.توداد دفوات بسعتگی بعه وعدرت آن ناحیعه کلیعدی و  ور می شود بیشتر احتمال می

 این که کجا باشد دارد.

تنها دلیل منطقی آن هم این اسک که در نظر بگیریم موامله گران زیادی چشعم بعه نعواحی خاصعی از 

ترییعب شعوند کعه نمودار ویمک دوخته اند و انتظار دارند که ویمک آن نعواحی را بعرای ایشعان لمعس نمایعد تعا 

 دکمه سفارش را فشار دهند.

 

 مثالهای بیشتر بر روی نمودار:
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در حول و حوش زونهای کلیدی این رفتعار را نشعان  باید شفاف شده باشد که چرا ویمک مرحله در این  

 .می دهد

 ؟ Bبود یا نمودار  Aجواب نمودار  ،برگردیم به سوالمان باالخره ییبار دیگر

پاسخ هوشمندانه این خواهد بود که بر اساس اطالعاتی که داریم نمی توانیم جواب این سوال در این مرحله 

 بدهیم. 

چنانیه در نمودار مورد سوال مالحظه می کنید چارت اطالعاتی از محل های اطعراف رونعد و یعا نزدیعک 

 هم هستند.بودن به زونهای کلیدی به ما نمی دهد که این اطالعات برای پاسخگویی فوق الواده م

وبل از اینیه بخواهیم در پی هعر صعوود ودرتمنعدی بعه فیعر خریعد باشعیم، مهعم اسعک کعه در  کنعیم 

صفهای حرکک ویمک بصورت پشک سر هم در زونهای حمایک و مقاومک به منظور ایجاد ستاپهای بعا احتمعال 

 باال ورار گرفته اند.

 

 

 

هد داشک که از پولبک های کوتاه و میرر  ساخته با این وجود بطور کلی روندی در بلند مدت ادامه خوا

شده باشد که به جریانهای دایمی سفارشات خرید بعه خعوبیج جعذب کامعل فوالیعک در سعمک فروشعنده هعا 

 اجازه ادامه بدهد .و در واوع چیزی شبیه نمودار فوق مد نظر می باشد.

رد بحعث وعرار گرفعک مربعوط بعه توجه شما را به این نیته جلب می کند که انچعه کعه در ایعن مقالعه معو

پویایی کلی بازار بود. با این وجود شما ممین اسک بسیاری از مووویک های اتفعاوی را پیعدا کنیعد کعه درآنهعا 

 پویایی توادل نقدشوندگی را داشته  باشید بدون اینیه یک زون ووی را در ان مووویک ها شاهد باشید. 
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کنید که در آن ویمک این سطوح را لمس کرده و زمان همچنین ممین اسک مووویک هایی را مالحظه 

زیادی در آند بانس شود وبل از اینیه بازگردد.بونوان یک موامله گر ما بجای اینیه لحظه لحظه ی حرکعات بعازار 

 را تحلیل کنیم باید فاکتور های مختلف را گروه بندی کنیم تا به ستاپهای درجه ییمان برسیم.

ویمک با شتاب به یک زون مقاومتی حمله ور شد ، و دیدید که ویمک یک دفوه بود که شما دیدید 

  کندل پوشای صوودی را تشییل داده شاید بجای اینیه دکمه بای/ خرید را فشار دهید فقط  لبخندی بزنید .

 

 )و عجوالنه تصمیم نگیرید(
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 کر از زحمات  بی دریغ همه مترجمینبا تش
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