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 مقدمه:
وجود داشته باشد که یک علت به اندازه کافی قوی منجرر یک حرکت قوی قیمت فقط زمانی میتواند  

به فشار به قیمت جهت حرکت آن شود.هر چند جمله فوق امری بدیهی است اما در ادامره ورواهید دیرد کره 

 چرا بسیاری از معامله گران به آن بی توجه هستند.

از میرردان برردر  رالرری قیمررت تنهررا بشرررخی تدقررف وواهررد یافررت کرره وریررداران بتواننررد فروشررندگان را

کنند.قیمت از این وضع استقبال می کند تا زمانیکه فروشندگان به تعداد کافی وارد بازار شروند ترا سرارشرا  

( یررا ناحیرره تقاضررا  Accumulationوریررد را جررنن کنند.منشررا و سرچشررمه رونررد رررعودی قرروی را انباشررت ی  

 Demand Zone.می گویند) 

آیند عالقه به فروش بر تعداد سرارشا  ورید غلبه مری کنرد. بعرد امواج روند نزولی زمانی بوجود می 

از آن قیمت سقوخ می کند تا زمانیکه یک توازن جدیدی ایجاد شود و دوباره نظر وریداران جلب شود. منشرا و 

 (  می گویند.Supply Zone( یا ناحیه عرضه Distributionسرچشمه روند نزولی قوی را توزیع  

حرکا  قیمت را بپیش می راند از بازارهای کوچک مدلی ترا بازارهرای مرالی برین عرضه و تقاضا همه 

المللی.زمانی که تعداد زیادی از افراد بخواهند یک دارایی مشخص که تعداد مددودی دارد را بخرند قیمت باال 

ی عرضره بره وواهد رفت و این افزایش تا زمانی ادامه می یابد که شرایط ورید برا تعرداد کاالهرای موجرود بررا

 تعادل برسد. 

از سوی دی ر اگر هیچ کس قصرد وریرد دارایری مشخصری را نداشرته باشرد فروشرندگان مجبورنرد قیمرت آن 

دارایی را بددی به پایین ببرند تا وریداران به آن دارایی عالقمند شوند ودر غیر اینصور  تراکنشی رخ نخواهرد 

 داد.
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 آناتومی حرکت قیمت و جریان سفارشات

 یک ناحیه ی عرضه خوب جزء شش 

تئوری عرضه و تقاضای آقای وایکوف توضیح می دهد که چ ونه روندها بوجود می آیند.قبل از اینکره رونرد آغراز 

شود قیمت در ناحیه انباشت ی متوقف شده است و این ادامه دارد تا زمانی که بازی ران بزرگ پوزیشرن هرای 

باالتر برانند.آنها نمی توانند بازار را با یک سرارش کامل وران کنند  وود را انباشته نمایند و سپس قیمت را به

زیرا که منجر به ایجاد یک رالی فوری شده و لرنا قرادر نخواهنرد برود کره سرارشاتشران را کامرل اجررا کننرد و 

 سودشان کاهش می یابد. 

 

  

فارشاات خریاد اجارا یک ناحیه انباشتگی کوتاه قبل از یک بریک اوت قوی می تواند مورد توجه س

 .نشده قرار گیرد

با دلیل می توان گرت می توانید فرض نمایید که وقتی قیمت ناحیه انباشت ی را ترک می کند، همه 

وریداران سرارش وود را اجرایی نکرده انرد و همننران میرل بره وریرد در آن سردح وجرود دارد. معاملره گرران 

 افتن نواحی با احتمال مناسب پررایس اکشرن اسرتراده نماینرد.عرضه و تقاضا می توانند از این دانش  برای ی

 آن چه در ذیل می آید شش مولره یک ناحیه عرضه وون و مناسب می باشد. 
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 نوسانات جزیی-1

معموال در یک ناحیه عرضه شاهد رفتار قیمت به رور  نوسانا  کد هستید.کثر  سایه های کندل ها و براال 

 موال وبر از لغو یک ناحیه عرضه را برای معامال  آینده می دهد.پایین شدن شدید آن ها مع

 

 خروج به موقع -2 

معموال انتظار ندارید که قیمت زمان زیادی را ررف ناحیه عرضه نماید.اگرچه تجمع و انباشت ی قیمرت 

الی برزرگ نیاز مند زمان است بااین وجود رنج بودن بازار به مد  زیاد معموال نشان ر عرد  وریرد موسسرا  مر

می باشد.نواحی عرضه وون تاحدودی کد نوسان بوده و نباید زیاد خول بکشند. برای شناسایی ورود مجردد 

به پوزیشن در خی پولبک بمنظور جمع کردن سرارشا  براز ، یرک ناحیره انباشرت ی کوتراه مرد  ترر مناسربتر 

 است.

 

 

های قوی ، مهمتر و با معنی تار  محدوده های انباشتگی باریک و کوتاه مدت ، متعاقب بریک اوت 

 هستند.
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 فنر-3 

فنریت اردالحی است که توسط وایکوف برای توضیح حرکت قیمرت بره سرمت مخرالف بریرک او  بکرار رفتره 

است.فنر مانند یک بریک او  جعلی بنظر میرسد،زمانیکه بوجود می آید معامله گران را در دا  یک معاملره در 

امله گران موسسا  مرالی برزرگ از فنرر بمنظرور جمرع کرردن سرارشرا  وریرد و جهت مخالف می اندازد. مع

 راندن قیمت به سدوح باالتر استراده می کنند.

  

فنر الگویی است که توسط حرفه ای ها برای کسب پوزیشن های بیشتر )خرید از پوزیشن های 

 فروش اماتورها( بکار می رود

 

 ترک ناحیه با قدرت باال -4 

همینجاست. در یک نقده قیمت ناحیه عرضه را ترک میکند و روند را شررو  مری کنرد.یک  نکته کلیدی

 عد  توازن قوی بین وریداران و فروشندگان منجر می شود به یک حرکت انرجاری قیمت.

بعنوان یک قاعده کلی به واخر بسپارید که هرچقدر بریک او  قویتر باشد ناحیه عرضه و تقاضا کیریت 

باالتری وواهد داشت و در نتیجه سرارشا  بیشتر در آن وجود وواهرد داشرت و براقی وواهرد ماند.بخصرو  

 اگر زمانی که قیمت ررف انباشت ی کرده باشد نسبتا کوتاه باشد.

 –بریس  –دراپ( و  دراپ  –بریس  –قویترین ال ویی که میتوان دراین جرا ذکرر کررد ال روی هرای  رالری 

 وریف یک بازگشت روند کامل هستند.رالی ( می باشد.که ت
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زمانیکه قیمت از فروش به یک روند رعودی قوی تغییر جهت میدهد.عالقه وافری در بازار برای وریرد و 

ورود به بازار وجود دارد، که این باعث جنن همه سرارشا  ورید و در نتیجره حرکرت قیمرت بره سرمت براالتر 

 .می شود و بر عکس این قاعده نیز رادق است(

 

 

 نقاط بازگشتی قوی فرصتهای ورود مجدد بزرگتر را پیشنهاد می دهند.

 

 تازگی-5

اگر شما یک معامله گر نقراخ عرضره و تقاضرا هسرتید بایرد همیشره مدمرئن باشرید کره زون مربوخره 

عره تازگی وود را حرظ کرده باشد یعنی اینکه بعد از ایجاد اولیه این زون قیمت ترا قبرل از ایرن بره ان زون مراج

نکرده باشد.هر بار که قیمت به زون عرضه سر می زند سرارشا  اجرا نشده بیشتری را بر می دارد و سدح 

مربوخه هربار ضعیف و ضعیف تر می شود اعتبار وود را بخاخر عد  وجرود سررارش از دسرت مری دهرد( ایرن 

سدوح با هر برار برانس  قاعده برای معامله گری سدوح حمایت و مقاومت هد ردق می کند. که درآن ها نیز

 قیمت ضعیف تر می شوند.

 

 فشار آماتورها -6

دراپ یک سقف بازار را توریف می کند و یا یک سرویین  هرای را(کره متعاقرب –بیس  -سناریوی رالی

یک فروش بوجود امده.سقف بازار نشانه ی سددی است که عالقه به فروش بقدری زیاد مری شرود کره بره 

 را جنن می کند و در نتیجه قیمت را به پایین می راند. فوریت کلیه تمایال  ورید
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فشار ورود اماتورها به معامله گران ورزیده و حیله گر اجازه می دهد تا از عد  توانایی درک رفترار برازار 

توسط آماتورها به نرع وود استراده کنند و در نتیجه از اماتورها معامله گرانی بازنرده بسرازند.مندقی وواهرد 

ه در نظررر ب یرررید کرره در کررف و سررقف بررازار هنرروز بترروان ووشرره هررای بزرگرری از سرارشررا  را پیرردا بررود کرر

  کنید.تریدرهایی که با استراتژی بریک او  جعلی کار میکنند بخوبی از این امر آگاهند.

 

 

 

بطور مشخص قیمت وارد فضای پایین تر از زون اولیاه مای شاود تاا باه آماتورهاا فشاار بیااورد و 

 ایشان را بزند و درنتیجه سفارشات بیشتری را جمع اوری کنداستاپه
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 چگونه از مفهوم عرضه و تقاضا می توانیم استفاده کنیم؟ 

بسیاری از مراهید معامله گری در تئوری وون و قوی بنظر می رسند اما فقط با رررف وقرت کرافی و 

ها به مهار  رسیدو از آنها کسب سود کرد. مرهو  بکارگیری انها  بصور  عملی و تمرین بسیار می توان در آن

 عرضه و تقاضا نیز همین خور است و در عمل به سه روش مختلف میتوان از آن سود برد.

 

 برگشت قیمت(-معامله گری در جهت معکوس)ریورسال تریدینگ-1

ی برازار ، بهترین شیوه کسب سود از عرضه و تقاضا همین روش است، بعد از شناسایی بازگشرت قروی قبلر

منتظر می شوید تا قیمت دوباره به این مندقه برسد، اگر بریرک او  جعلری اترراق افتراد شرانس اترراق یرک 

بازگشرت قیمرت بسرریار باالسرت.برای اینکره بترروانید احتمرال موفقیرت شناسررایی موقعیرت درسرت  را برراالتر 

 به روش باندهای بولین ر می گیرید.ببرید،تاییدیه  بریک او  جعلی را با واگرایی مومنتو  و اسپایک جعلی 

 

 

 حمایت و مقاومت -2 

زونهای عرضه و تقاضا سدوح حمایت و مقاومت خبیعی هستند و بهمین وراخر مشرخص کرردن آنهرا برر روی 

چار  فواید زیادی دارد.ترکیب مراهید سنتی حمایت و مقاومت با عرضه و تقاضا مری توانرد بره معاملره گرران 

مت به رور  کامال واضح و شرافی کمک کننرده باشد.شرما معمروال زونهرای عرضره و برای درک حرکتهای قی

تقاضا را براحتی باال و پایین سدوح حمایت و مقاومت وواهید یافت و چون که معامله گرران سردوح حمایرت و 

مقاومت تدت فشار پوزیشن های باز شده را به اجبار برای کد شدن ضرر هایشران مری بندنرد معاملره گرران 

 عرضه و تقاضا بخوبی از این حالت بهره می برند.
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 حد ضرر و کسب سود -3

زمانیکه ستاپ ما وارد سود می شود نیز زونهای عرضه و تقاضا به عنوان ابزار های مهمی بکرار مری آینرد.اگر 

ه مشرکل برر همیشه هدف سودتان را تا قبل از این زونها تنظید کنید ، با کارکرد این زونها و برگشت قیمرت بر

نمی وورید و سودتان از دست نمی رود. برای حرد ضررر هرد شرما بایرد حرد ضررر ورود را بیررون از ایرن زونهرا 

 قراردهید تا از استاپ ووردن های زود رس و فشار های معکوس جلوگیری کنید.
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