
آموزش تحلیل گری حرفه ای بازار بورس

 تقاضاروانشناسی نمودارهای عرضه و 
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Terms and conditionsقوانین دوره                                                                                                                  •

Conceptsمفاهیم و کلیات                                                                                                               •

 psychological supply and demand’s theoryتقاضاروانشناسی عرضه و تئوری•

Definitions and Patterns conceptتعاریف و مفاهیم الگوها                                                                              •

Supply and Demand’s measurementمعیار اندازه گیری عرضه و تقاضا                                                    •

 primaryجهت اولیه                                                                                                                    •

direction 
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.در بازه زمانی مشخصبازار تشخیص صحیح جهت 

:عوامل مورد انتظار از تحلیل 

جهت اصلی•

دامنه حرکت•

زمان•
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مجموعه عوامل تاثیرگذار صعودی                          : تقاضا 
مجموعه عوامل تاثیرگذار نزولی: عرضه 

EUR    اخابر مپنا       Gold    

Dow     

عرضه/ تقاضا
Demand/Supply
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ی تمامی نوسانات صعودی بواسطه تقاضا و تمام نوسانات نزول: 1تئوری •
.     بواسطه عرضه بوجود می آید

.حجم عرضه و تقاضا با حجم نوسانات ارتباط مستقیم دارد: 2تئوری •
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open/باز شدن

low/پایین ترین

high/باال ترین

close/بسته شدن

:بدنه
openاز closeاختالف 

یا عرضه باقی ماندهتقاضا 

Close-
open=

تقاضا  +

عرضه  -

:سایه پایین
صف عرضه ای که به تقاضا تبدیل شده

:باالسایه
شدهصف تقاضایی که به عرضه تبدیل 
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دنقیمت بسته ش

قیمت باز شدن

بیشترین قیمت

کمترین قیمت
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تقاضا عرضه
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 The remaining Supply and Demand’s measurement

http://abcbourse.ir/


درصد روانشناسی اندازه

60% زیادخیلی (long)بلند

40%-60% زیاد (medium)متوسط

%40- کم کوتاه
(short)

بدنه کوتاهترین
0%نزدیک به 

کمخیلی کوتاهترین
(spinning)
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:اولیهجهتکردنپیدانحوه
هگذشتسمتبهارزیابیموردکندلLowوHighاز
کهopenاولینوکنیممیرسمفرضیخطدو

اولیهجهتکنندهمشخصباشد،محدودهاینازخارج
.باشدمی

ازاربنزولییاصعودیرونداولیه،جهتازمنظور:نکته
.باشدنمی

open
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 Profit and survival process in bourseبورسفرایند سود و بقاء در •

تحلیل•
Analysis 

 Analysis of influencing factorsتحلیلتاثیرگذار برای عوامل •

Psychological supply and demand’s theoryتقاضاروانشناسی عرضه و تئوری•

 Candlesticksشمعینمودارهای ساختار •

structure 

The remaining Supply and Demand’s measurementماندهاندازه گیری عرضه و تقاضا باقی معیار •

primary directionجهت اولیه                                                                                                                    •
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کندل100بررسی حداقل * 

جهت اولیه سایز کندل نوع کندل بازه زمانی تاریخ نماد
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