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 به نام خدا

 منبع :

-Trading-Demand-And-contest/?Supply-article-https://www.dukascopy.com/fxcomm/fx

Choosing=&action=read&id=1257&language=en 

 مروری بر مفهوم عرضه و تقاضا

م توازن در میزان عرضه و تقاضا می باشد. هر چه این عدم توازن بیشتر باشد، میزان حرکت دتنها دلیل حرکات قیمت در تمامی بازارها، ع  

 ود.قیمت نیز بیشتر خواهد ب

 .د()اجرا نشده ان به سمتی دیگر نشان دهنده این است که تمام سفارشات ) اوردرها( پر نشده اند از سمت یک سطح حرکات قوی در قیمت  

ه ب وجود ندارد. به همین دلیل قیمت به عنوان مثال، در منشا آغاز یک سطح حمایت ) تقاضا( ، خریدار کافی برای تکمیل سفارشات فروش

در حال خرید در منظقه ای هستند که مبتدی این سطوح بر میگردد، معامله گران از این سطح دور می شود. وقتی مجدد قیمت به  شکل قوی

معامله گران حرفه ای و نهادهای بزرگ به معامله گران مبتدی می  قرار داده اند. نهادها و سازمانی های بزرگ سفارشات فروش خود را

فروشند و سپس دیگر خریداری برای این سفارشات فروش وجود ندارد بنابراین قیمت مجدد نزول می کند. در مورد سطوح مقاومت ) عرضه( 

ه گران مبتدی حجم نقدینگی مورد نیاز نهادها و معامله گران هم همین مطلب به صورت معکوس صدق می کند. در هر دو صورت، معامل

 تامین میکنند. خارج کردن سفارشات آنها در بازارحرفه ای را برای 

مده قیمت های عبهترین موقعیت ها برای کسب سود در معامله جاهایی است که ما می توانیم در پایین ترین قیمت های ممکن بخریم )   

همین حالت وجود دارد. سطوح  در بازار فارکس نیز مشابه )قیمت های خرده فروشی(. ( و در باالترین قیمت های ممکن بفروشیمفروشی

 این مناطق را به ما نشان میدهند.) چارت(  عرضه و تقاضا بر روی نمودار

چ به هی معموال انبوهی از سطوح عرضه و تقاضا را در تایم فریم های مختلف مشاهده خواهید کرد. را باز نماییدقیمت اگر شما یک چارت   

طعی سطوح قایجاد نشده اند. صورت همرتبه به سطوح عرضه و تقاضا تمامی وجه ما عالقمند به معامله در سطح تمام این سطوح نیستیم. 

 هستند.اری بر روی چارت مناسب تر برای نگهدسطوح  رنسبت به سای

 به شرح زیر میباشد: ه اید باید مد نظر قرار دهیدب کردبرای معامله در سطوحی که انتخابرخی از معیارهایی که 

  گ می باشد.مقدارحرکت قیمت پس از دور شدن از سطح. حالت ایده آل آن شتاب زیاد همراه با کندل های بزر –قدرت حرکت 

   ر ددر یک معامله بلندمدت با وجود ضرر احتمالی شما را متقاعد می کند که ریسک به ریوارد مناسب نسبت  –ریسک / ریوارد

 .باقی بمانیدسود 

  تا در مسیر صحیح وارد معامله شوید. روندها در تایم فریم های باالتر به شما کمک خواهند کرد –تصویر بزرگ 

  )سطوح لمس نشده ) دیده نشده( بهترین هستند. لمس شده است یا خیر؟قبال این سطح آیا  –سطوح بازگشت ) ریتریسمنت 

  کمتر بهتر می باشد چرا که به ما نشان می دهد میزان عدم توازن عرضه و تقاضا در این سطح زمان  –سطح نوسان در زمان

 بزرگتر است.

  برای یک حرکت مالیم به سمت هدف ) تارگت( سطوحی در جهت مخالف در آن نزدیکی وجود نداشته باشد. –ورود 

گیری برای ورود به معامله در محدوده این سطوح مدنظر قرار  هایی است که باید به هنگام تصمیمفاکتورهای فوق برخی از مهمترین فاکتور

 بگیرند.
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 کلیدی سطوح 

کنم. این سطوح برای من مهم هستند و البته نه به این معنی که من کلیدی را عالمت گذاری  سطوحودم من دوست دارم بر روی چارت خ  

ده بودند کر ر این سطوح اقدام به انجام معاملهدیگران ددر گذشته ه این دلیل که ب مله خواهم کردم، بلکهاین سطوح اقدام به باز کردن معا در

ن سطوح چه واکنشی نشان داده است. برخی افراد ممکن است این سطوح رو نقاط پیوت )پیوت و من تمایل دارم که ببینم قیمت نسبت به ای

طوح ح رو ساما برای اهداف این مقاله من ترجیح خواهم داد که این سطو گذاری کنندمقاومت و یا نقطه تصمیم گیری نام پوینت( ، حمایت و

 کلیدی بنامم.

یک سطح کلیدی جایی است که در چارت قیمت نسبت به آن واکنش نشان داده و توجه من را جلب نموده است. این سطح می تواند یک   

 د اما سطح عرضه یا تقاضا و یا یک حمایت یا مقاومت شناخته شده و معمول نباشد.باشایجاده شده نقطه از یک نزول و یا یک رالی 

وقتی من شکست یکی یا چندین عدد از این سطوح را می بینیم، میروم و مبدا این حرکت که باعث شکست شده است را مشاهده می کنم.   

رد و معموال تمامی فاکتورهای گفته شده در باال را در خودش دارد و به این ترتیب من برای ایت یا مقاومت اشاره دااغلب این نقطه به یک حم

ب این است که در واقع معامله گران تمایل دارند در این سطوح دلیل اهمیت این مطل ورود به یک معامله با شانس سود باال اماده میشوم.

های در جهت مخالف احاطه شده اند شما یک ایده بهتر در مورد اینکه پول در بازار در ورشان دهند. زمانی که آنها توسط نیکلیدی واکنش ن

 توسط عرضه و تقاضا را می توانید مشاهده کنید. کلیدی در پایین چند مثال برای شکست سطوح کدام جهت در حرکت است خواهید داشت.

 ساعته 4فریم تایم  –پوند / دالر نمودار 

 

کف قیمت توسط یک کندل قرمز بزرگ شکسته شده و در ادامه آن شما سطح دیگری مشاهده همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید، 

فیبو هیچ سطح مخالفی وجود ندارد. در  1:2 همانطور که می بینید در سطح زیر سطح نمی کنید، قیمت به سمت باال مجدد بازگشت می کند و

محدوده حمایتی گذشته که االن می توان ان را مقاومت دانستند می توانید اوردر خود را تنظیم کنید.  نقطه استاپ در تصویر مشخص است. 
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س را داشته بوط به فیبو ریتریویرایش شده مر توراولین هدف تی پی می تواند همان سطح کلیدی شکسته شده باشد. و در صورتی که اندیکا

 ریوارد این معامله دقت کنید./به نسبت ریسک باشید سایر اهداف قیمتی طبق تصویر مشخص است.

 فریم چهارساعتهتایم  –نمودار یورو/دالر 

 

 

 

 موفق باشید.
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