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 مقدمه:
میان معامله گررنن دنرد ههرر دنرد  ره  روش عرضه و تقاضای سم سیدن هنوز هم محبوبیت زیادی در 

 نونقصی در مفروضات نصلی نین روش وجود دنرد.(

در حالیکه تمام تالش خود رن میکردم تا نونقص روش سم رن به مردم نشران بردهم م مجوجره  ردم  ره 

هنوز هم ننجخاب عده ی زیادی نز معامله گرنن بررنی تریرد برر نسراض عرضره و تقاضرا مسرجا سای سرم سریدن 

 .نست

در گذ جه من هم برنی ترید بر نساض عرضه و تقاضا نز قوننینی  ه توسر  سرم سریدن تردوین  رده 

آن موقع زمانی  ه میخونسجم ترید  نم دند ترفند  ودر  بکرار مری برردم ترا نقرا  برا  بود نسجفاده می  ردم.

ان بگرذنرم و نمیردونرم  ره نمروز میخونهم نین ترفندها رن با  رما در میر نحجمال موفقیت باال رن  ناسایی  نم.

  ما بجوننید با نین ترفندها تریدهای خود بر مبنای عرضه و تقاضا رن بسبود ببخشید.

 زونهای تایم فریم پایین تر در زونهای تایم فریم باالتر

یکی نز نولین دیزهایی  ه من بررنی نفرزنین نررو موفقیرت در تریرد برر مبنرای زونسرای عرضره و تقاضرا 

 ه وقجی  ه  ما زونی رن در تایم فریم  رایین ترر  یردن مری  نیرد  ره در زون ترایم فرریم براالتر  فسمیدم نین بود

 قرنردن جه با د م نحجمال موفقیججان بسیار باالتر می رود.

نکجه مسم نین نست  هم نینکه زون رن در ده تایم فریمی   یدن  نید برنی موفقیرت تریرد نهمیرت براالیی 

ر نمودنر روزننه می تونند  امل دند زون مخجلف در تایم ی  دقیقره در دنخرل خرودش دنرد.برنی مثال ی  زون د

 با د.لذن منظقی نیست  ه ننجخاب نسبت تایم فریم نینچنین با د.

آنچه من نسجفاده می  ردم زونسایی در تایم ی  ساعجه بود  ره در دنخرل زونسرای ترایم دسرار سراعجه 

د سرال روی جفرت نرز یرورو ال دالر بر  تسرت گرفجره برودم و بوضرو  قرنردن جند.درن  ه نیرن روش رن بررنی دنر

دریافجه بودم  ه نحجمال موفقیت زونسرای ترایم یکسراعجه  ره دنخرل زونسرای درارت دسرار سراعجه قرنردن رجند 

 بسیار باالتر نز زونسا در دارت ی  ساعجه و بدون توجه به تایم باالتر بود.

 نرز آزیال دالر رن دنریم.در نینجا ما ی  نمودنر دسار ساعجه جفت 
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من در نین نمودنر سه زون عرضه و تقاضا رن در تایم دسار سراعجه مشرخص  ررده نم.حراال برریم برا هرم 

نگاهی به تایم ی  ساعجه دن جه با یم تا ببینیم آیا در دنخل نین زونسا در تایم ی  ساعجه زونی وجود دنرد یا 

 ترید دن جه با یم.خیر؟تا بجوننیم بعد نز آن فرصجسایی برنی 

 

در دارت یکساعجه می توننیم دو زون تقاضا ببینیم  ه دنخل زونسای تقاضای دسارساعجه قرنردنرند.  ره 

هر دو ی نین دو زون با موفقیت عمل  رده نند. زون عرضه نی  ه در باالی تصویر میبینیرد هریز زونری نز درارت 

 جود نمده.یکساعجه رن  امل نبوده و بعلت ی  رویدند جدید بو

 

تصویر ذیل همان تصویر قبل نست  ه در آن دسار زون عرضه و تقاضرای دیگرر در ترایم یر  سراعجه رن رن 

مشخص  رده نمم  ره بخروبی میجوننیرد مالحظره  نیرد  ره تریرد در زونسرای یکسراعجه  ره نننبرا  برا زونسرای 

 دسارساعجه دنرند دقدر خوب تر به موفقیت می رسد.

خل زونسای دیگر بسرجگی بره نیرن  ره  رما  ردنم ترایم فرریم هرا رن ننجخراب  ررده ترید  ردن زونسای دن

با ین نیازمند صبر و  کیبایی می با د.لذن نیاز دنرد  ه ترفندی هم در نین زمینه بکرار ببرریم. بسمرین خرا ر 

 ردیم:من لیست ذیل رن تسیه  ردم  ه نشان می دهم در  دنم تایم فریم باید بدنبال سجاپ زون در زون بگی
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 *در دارت روزننه برنی یافجن زونسا به تایم  مجر نز یکساعجه نروید.

 *در دارت دسارساعجه نیز زیر یکساعت نروید.

 *در دارت  انزده دقیقه بدنبال زیر  نج دقیقه نگردید.

 ورود از نیمه راه

د نسرجفاده ترفند بعدی من دیزی نیست  ه  ما بجوننیرد نز آن بررنی نفرزنین  رانف موفقیرت در تریر

 نید.در عوض نین ترفند رو ی نست  ه  ما می توننید نز آن برنی  راهن ریسر   ولجران در تریرد نسرجفاده 

 نین ترفند بخصوص نگر سرمایه نولیه تان در نزد برو ر نندک نست به  ما خیلی  م  میکند.  نید.

در (ردر  نردین در روش سم سیدن برنی ترید بر نساض عرضه و تقاضرا  رما یر  سرفارش  رر ی هن

زونسا میگذنرید به نین نحجمال  ه بازنر نز آن محدوده بر گرددم گاهی  ما زونسرایی  ره دنریرد  ره سایز ران نز 

و نین بدین معنی نسرت  ره  رما یرا بایرد نز   ل  ولی  ه  ما برنی ترید می توننید ریس   نید بزرگجر نست

 .ترید  ویدترید صرف نظر  نید و یا با  ارنمجرهای دیگری ونرد 

لذن به منظور  اهن ریس  در ترید من نین نیده رن منر   ردم  ره سرایز زون عرضره و تقاضرا رن بره دو 

قسمت تقسیم  نم و نردر  ندین  در نیمه رنه قرنر دهرمم و در نجیجره فاصرله نقنره نسرجاپ الض نیرز نز نقنره 

 ورود نصف می  ود.

نین نست  ه بدون    فرصت تریرد زمرانی نز دسرت   اید نین نیده به نظرتان بد با دم ولی منظورم

می رود  ه مار ت فق  به یکی نز لبه هرای بیرونری زون بررودم نمرا در همرین حرال مقردنر سرایز زون عرضره و 

 تقاضا  ه می تونن سفارش ترید رن در آن نجرن  رد نیز نفزنین می یابد.

یر  روش ترونم برا ریسر  باالسرت دررن  ره نسجفاده نز نردر  ندین  به عنونن نسجرنتژی ورود خودبخود 

خیلی نادر نست  ه مار ت به لبه بیرونی زون نسپای  بزند و بعد برگرددم در بسیاری نز مونقرع مار رت قبرل نز 

برگشت در زون مدتی نوسان می  ند. لذن با نجرنی نردر  نردین   رما بره صرورت ضیرر ضرروری ریسر   رولی 

نجظار سیگنال  رنیف ن شن در دنخل زون برنی ورود می ماندید و یا نردر بیشجری رن مجحمل  ده نید و نگر به ن

  ندین  رن در وس  زون نجرن می  ردید بسجر بود.
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نکجه دیگر نینکه زمانی  ه بازنر در ی  حر ت روندی قوی نست و  ما بدنبال ی  نقنه بازگشجی مری 

 گردید م نین روش می تونند مفید با د. 

ی  روند قوی قرنردنرد م معموال معامله گرنن عرضه و تقاضا نز زونسای عرضره و تقاضرا  زمانی  ه بازنر در

بعنونن نونحی نحجمالی توقف و بازگشت قیمت نسجفاده می  نند با نین وجود به علرت قردرت رونرد در بیشرجر 

  نفوذ بره مونرد نین سنو   کسجه می  وند.زمانی  ه قیمت در ی  ناحیه باز می گردد م مار ت معموال ی

ورنی آن دنرد و بعد بر می گردد و نین  ور نیست  ره بره لبره بیرونری زون برخرورد  نرد و دقیقرا نز همانجرا براز 

 گردد. و دقیقا در نینجاست  ه ورود نز نیمه رنه بسیار مفید خونهد بود.

گیرریم   رما نگر  نز تصویر باال بعنونن مثال نسجفاده  نیم  و بخونهیم برگشت نیرن حر رت صرعودی رن ب

ی  نردر سل رن در هر ی  نز  زونسای عرضه قرنر می دهید م با ننجام نین  ار هدو دسرجور سرل(  رما برا فررض 

 یر  ریسر  رن  ذیرفجره نیردم در حالیکره نگرر ورود نز  42نین  ه نسجاپ السجان  ل محدوده زون رن در بر بگیرد  

 ود. ی  خونهد ب 21نیمه رنه رن نجرن  نید ریس  تان فق  

درن  ه زمانیکه قیمت ونرد ی  زون میشود مقدنری نز آن دور می  ود و سرپف براز مری گرردد بجرای 

 نینکه به لبه های زون بخورد  ند و به سمت مخالف برگردد.

 

 یافتن منبع زون

نین ترفند هم بدرد روش معامالتی سیدن میخورد و هم بدرد رو ی  ه مرن نز آن بررنی معاملره گرری 

 ا نسجفاده می  نم.عرضه و تقاض

فرنینرد  یردن  رردن منبرع زونسرای عرضره و تقاضرا همران دیرزی نسرت  ره  رما بررنی  راهن ریسرر  

معامالتی خود به آن نحجیاج دنرید. به  خصه دیده نم سایر تریدرها نین گونه عمل می  نند  ه به ن رجباه بره 

آنچه  ه در آخر ننجظار ان رن مری  شرد  ن  نند. ایین ترین تایم فریم ممکنه می روند تا بجوننند منبع زون رن  ید

نینست  ه زونسایی  ه مار ت خجم به آنسا می  ود فق  به  رما دنرد  یر  ناقابرل مری دهنرد و نیرن باعر  

 خسجگی روننی در تریدر می  ود.

 .نما برنی یافجن منبع زون عرضه و تقاضا  ما باید بدننید  ه در  دنم تایم فریم دنرید معاملره مری  نیرد

نینکه بفسمیم  ه دند تایم فریم  ایین تر باید بررویم بسرجگی بره نیرن دنرد معمروال در دره ترایمی معاملره مری 

  نیم.

نزآنجایی  ه من معموال در تایم یکساعجه ترید می  نم  مجرین تایم فریمی  ه من بردنبال منبرع زونسرا 

 من رن ددار مشکل خونهند  رد. باید بگردم تایم  نج دقیقه نست. و تایم های  مجر نز نین مسلما

 ما معموال نز ی  فرنیند دو مرحله نی برنی یافجن منبع زونسا نسجفاده می  نیم.

مرحله نول  نینست  ه  ما محل زون عرضه و تقاضا یری رن  ره مری خونهیرد مبرنعن رن  یردن  نیرد رن 

 تعیین  نید.

 برنی مثال نین مرحله به عکف قبلی رجوع می  نیم.
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ل باال می توننید ببینید  ه من در دارت یورو ال دالر یکساعجه زونسای عرضه و تقاضرا رن مشرخص در  ک

 یر   16 ی  نست  ه معنی آن نینست  ه فاصله نسجاپ تا ورود  ما باید  16 رده نم م  ل سایز نین مننقه 

 با دهبا فرض نسجفاده  ما نز نردر  ندین  در دنخل زون(

 ردیم همرحله دوم(م باید به دارت  نج دقیقه برویم ببینیم آیا مری تروننیم  و حال  ه زونمان رن مشخص

 نقنه دقیق ورود فرو مان رن بر نساض زون عرضه تعیین  نیم ؟

 

 

 

دقیقه می توننیم ببینیم  ه زونی  ه در تایم یکساعجه ترسریم  ررده نیرم محردوده نی رن بره  5نز دارت 

قرنر دنده م حاال  اری  ه الزم نست ننجام دهریم نینسرت  ره سرایز   مرنتب بزرگجر نز منبع ونقعی تحت  و ن

 محدوده رن جست دقت بیشجر تغییر دهیم تا بفسمیم ده زمانی نردر های فروش ونرد مار ت می  وند.
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 ف نز تغییر سایز محدوده می توننید ببینید دند  ی  باید دن جه با یم تا ریس  معامله  اهن یابد م  ره در 

  ی   د. 16 ی  در مقابل  6ینجا زون ن

 در نینجا مثال دیگری رن می نوریمم نین بار ما بدنبال یافجن منبع زون تقاضا هسجیم

 

 

 

در نینجا ما ی  زون تقاضا در دارت یکساعجه یورو ال دالر دنریمم و دنانکره میبینیرد نیرن زون زون مروفقی 

ا د. و نمیدونریم با یافجن منبع زون بجوننیم یر  نراخنکی بره  ی  می ب 20برنی ترید خونهد بودم  ل سایز زون 

 سایز  امل زون بزنیم.

 برنی یافجن منبع زون و  م  ردن تا حد نمکان ریس  معامله نیاز دنریم  ه به تایم  نج دقیقه برویم.
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 خوب حاال می توننیم نقنه دقیقه نیجاد زون تقاضا رن ببینیم.

تغییر  کل دندن محدوده به منظور تعریف بسینه محل ورود سفار ات خرید م خونهید   ف نز یافجن منبع زون و

و درنقرع بیشرجر نز  20ال  15 ی   اهن می یابد و ن نون نسبت ریس  بره ریرونرد  5دید  ه سایز نسجاپ  ما 

 ی  خونهید دن ت.

 

 

 

ود دنرد؟!!!و آن دنانچه نحجماال مجوجه  ده نید در زونسرایی  ره  راهن مری دهریم یر  مشرکلی وجر

نینکه زمانی  ه بازنر به محدوده  بر می گردد نسپای  به  ایین قیمت در تماض زون نا ام می ماند و نگر  رما 

 ندین  نردر برنی خرید در نین زون تقاضا تنظیم  رده با ید نردر  ما نجرن نخونهد  د و یر  تریرد موفرق رن نز 

 دست خونهید دند.

میشه زمانیکه منبع زون رن  یدن  ردید دو یا سه  ی  به سایز آن زون نضرافه لذن نیده خوب نینست  ه ه

 نید. در ونقع نگرده محدوده مناسبی رن  یدن  ردید با نین وجود نسپرد برو ر سایز زون  اهن دنده نست و برا 
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یز باال برده نضافه دند  ی   ما گرده ریس  باالتری رن  ذیرفجه نید ولی  انف فعال  ده ی  نردر موفق رن ن

 نید.

در حالیکه ممکن نست نحمقانه با د  ه منبع ی  زون عرضه و تقاضا رن  یدن  نیم  ره فقر  دنرد  یر  

نزآن  سب سود  نیم م با نین وجود در هر برار تریرد  رما برا ریسر  براالیی مونجره هسرجید و  رم  رردن نیرن 

مبود  ی  رن می تونن با نفرزنین لروریج هرم ریس  برنی بقای در بازنر فو  نلعاده ضروری نست.نلبجه مشکل  

 مرتفع نمود. 

 یر  سرایز  8 ی  سایزش بوده و  ف نز یرافجن منبرع ونقعری تنسرا  16نگر  ما زونی دنرید  ه در نبجدن 

ونقعی خونهد بود  ما می توننید نز لوریج دو برنبر نسجفاده  نید هو یا حجم رن نفرزنین دهید( ره نلبجره برا نیرن 

 ی  خونهد  د  ه به نسبت وضعیت نبجدنیی زون بد تر نشده و  ما با یافجن منبرع  16ان حساب ریس  هم

 زون دیزی رن نز دست ندنده نید.
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