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 مقدمه: 

ولی تریدری که نحوه ایجاد عرضهه و تقاضها تفاوت بین عرضه و تقاضا با حمایت و مقاومت ناچیز است. 

را می داند می تواند مرزهای ترید خود را ورای انتظارات قرار دهد.عرضه و تقاضا مفهومی است کهه چوهونوی 

در هر چارت قیمتی، مناطق و نقاط قیمتی ای وجهود دارد کهه بها ن  حرکت بازارهای مالی را تحلیل می کند

ن بطور مشهودی به نفع یک گروه تغییر می کند. و بهه ایهن منهاطق یها نقهاط ، قدرت بین خریداران و فروشندگا

ناظرین هوشیار به راحتی این نقاط قیمتی را بهه منظهور بههره بهرداری و ک ه  عرضه و تقاضا گفته می شود.

 سود رصد می کنند   درحالیکه اماتورها غالبا از درک این مفهوم بنیادین قیمت عاجزند.

 ا اغلب معامله گران اشتباه می کنندچر -جذب سفارشات

و اون در واقع رفتار  آنچه در ذیل به تشریح ان می پردازیم همان چیزی که صدها بار شاهد ان بوده ایم

تمها  بها یهک  با ههر کالسیک قیمت در حول سطوح حمایتی است. دانش معامله گری به شما می گوید که

آنچهه کهه حالیکه این مطل  راهی به واقعیت جلو نمی برد ، منطقه حمایتی قویتر می شود. در سطح قیمتی

قیمت را به پایین می برد عدم توازن بین خریداران و فروشندگان است. در واقع فعالیت فروش بیشهتر از خریهد 

 با تعداد زيادتر و زمانی که قیمت به سطوح حمایتی می رسد ، خریداران دوباره وارد بازار  می شوند و.است

دوبهاره توجهه فروشهندگان جله  شهود و  گان غلبه می کنند.و سپ  قیمت با  می رود تا زمانیکههبر فروشند

 .بازار کامال ابتدایی است ولی حرکت بازار را تشریح میکند به قیمت را به پایین برانند.این نواه

 با وجود ایهن هرگهاه کهه یهک سهطح حمهایتی قیمهت بوجهود مهی آیهد، در ههر بهار برخورد قیمهت بها ان 

خریداران کمتر و کمتری در آنجا انتظارش را می کشند.زیرادر یک نقطهه همهه خریهدارانی کهه تمایهل بهه خریهد 

داشتند معامله خود را انجام داده اند.به این پدیده جذب سفارشات گفته می شود.تصویر ذیل نشان می دهد 

ی را شک هته اسهت.زمانی کهه که قیمت در هر بار تما  های کمتری بوجود اورده و در نهایت سهطح حمهایت

همه افراد خرید کردند و و زمانیکه هیچ خریداری باقی نماندسطح حمایتی خواهد شک ت و قیمت میریزد تها 

 وقتی که به سطحی از قیمت برسد که خریداران مجددا به ان عالقه مند شوند.
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می افتد. ههر بهار کهه  تصور کنید جذب سفارشات در حول سطح قیمتی مانند توپی باشد که به زمین 

ق متی از انرژی آن توسط زمین جذب می شهود. لهذا ههر بهار فاصهله تهوپ از زمهین  .توپ به زمین ضربه میزند

  .تا وقتیکه همه انرژی ان گرفته شود و توپ  جرم بای تد کمتر از دفعه قبل خواهد بود

 

قاومدم بدا بابدام تمدا  کتابهای تحلیلی تکنیکال بشما می گویند  کده ود وم یمایدم   م:نکته 

 .قویتا می شون .که این دموم نیسم و باعث دمدوا معامله گاان میشود

 شناسایی محتملترین نواحی عرضه و تقاضا

اجهازه دهیهد نوهاهی بهه چنههد چهارت بیانهدازیم و ببینهیم چطهور مههی تهوانیم از دانهش مهان بهرای یههافتن 

یمت آنهایی ه تند که بیشترین عدم توازن بهین فرصتهای معامله گری استفاد ه کنیم.محتمل ترین سطوح ق

خریداران و فروشندگان را دارند. حال ببینیم معنی این حرف چی ت؟هر وقت شاهد یک رالی بودید و بعهد بهه 

صورت ناگهانی ، بدون هیچ هشدار قبلی در ان نقطه قیمت برگشت و و مثل یهک سهنا افتهاد ، ایهن منهاطق 

 دارای عدم توازن زیاد ه تند.

کتددهحمحتمت تدداین ودد وم قیمددم سنهددایی بسددتن  کدده بیشددتاین عدد ا تددوا ن بددین  ایدد امان و ن

  فاوشن گان ما دامن .
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حال بیایید از دید بیطرف به این قضهیه نوهاه کنهیم. از اینکهه میبینیهد در چهارت یهک رالهی داریهم و بطهور 

چهه چیهزی را متوجهه مهی  ناگهانی قیمت با یک کندل بهر مهی گهردد. و یهک فهروش قهوی شهرود مهی شهود ،

شویم.دقیقا، فروشندگانی که در ان قیمت وارد بازار شده اند طهوری بهر خریهداران غلبهه کهرده انهد کهه قیمهت 

تحمل مقاومت در مقابل آنها را نداشته است. تعداد سفارشات فروش زیادی برای از کهار انهداختن یهک رونهد و 

 اشد.فراتر از ان معکو  نمودن ان باید وجود داشته ب

اما این تنها یک درک تحلیلی از بازار نمی تواند باشد.بلکه شما می توانید از ان بهرای ایجهاد فرضهیاتی 

برای حرکت آینده قیمت استفاده کنید. هر وقت که منطقه ی قیمتی ای  دیدید که با دلیل بتوان فرض کرد که 

اجرایی کرده باشند نقهاط ایمنهی بهرای همه فروشندگان نتوان ته باشند که سفارشات خود را در فروش اول 

این فرضیه بشمار می روند.همه ما چنین نقاطی را دیده ایم برای مثال در طی اخبار با شهدت ارهر بها  قیمهت 

به راحتی جهش می کند و ما قادر نی تیم سفارشمان را اجرایی کنیم  نظیرهمین اتفاق برای جههش هها در 

 مناطق عرضه و تقاضا افتاده است.

عالوه بر این ، این احتمال هم وجود دارد که در مهوارد فهروش نها گههانی فروشهندگان بیشهتری منتظهر 

د ر بههوده باشههد.این احتمههال با سههت کههه  50باشههند تهها بهها تر از ان سههطح بفروشههند. بههرای مثههال اگههر قیمههت 

اردرههای فهروش خهود را د ر را برای فروش بهوده باشهند و نتوان هته باشهند  51فروشندگانی به انتظار قیمت 

اجرایی کنند.این مورد توجه به مفهومی دارد که به ان معامله گهری فضهای سهفید گفتهه مهی شهود.و معمهو  

 توجه به آن باعث سرگیجه ادم میشود.و در واقع این مفهوم درک جدیدی از بازار را به معامله گران می دهد.

 

 

  

م کده قیمدم ویامشداا بداقی ماند ر  ا داا نکتهحمعامله گای فضای ودیی  بده معندای ایدن اود

 نش ر( قبلی ما با می دامدمعامله گاان ما دم  هم  الف با ام  ا می گذامد.
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 (ع ا توا ن بای عاضه و تقاضامثال چاما  

به طور اختصاصی سه چیز ه تند که زمانی که میخواهیم مناطق قیمتی با احتمال با  را شناسایی کنهیم  

 بوردیمباید دنبالشان 

  یک حرکت روند قوی قبل از بازگشت قیمت1

  یک بازگشت قوی ،قیمت بالفاصله برگردد و در سطح باقی نماند .2

 نکته: همیشه منتظر فشردگی فشار  بمانید

اجازه ندهید عرضه و تقاضا به کف و سقف های قابل پیش بینی برسهند.به انتظهار نش هتن یهک فشهار تاییهد 

شت قیمت کلیدهای معامله گهری عرضهه و تقاضها ه هتند. کهه در واقهع سهخت تهرین شده و ورود بعد از بازگ

 .بخش این در  نیز همین جاست

 

  یک روند قوی در جهت مخالف3

در نمودار ذیل شش نقطه وجود دارد که به عنوان مناطق قیمتی با احتمال با  تایید شده اند.همه این شهش 

ران و فروشندگان است و همراه با یک تغییر ناگهانی در جهت روند نقطه نشانور عدم توازن بزرگی میان خریدا

بوده است.نقاط برگشتی که بها اعهداد مهارک شهده اسهت نقهاط عهدم تهوازن ابتهدایی قیمهت بهین خریهداران و 

فروشندگان بوده است.زمانی که قیمت دوباره به این مناطق قیمتی بر می گردد دوبهاره فرصهتهای معهامالتی 

   مناطقی که تیک خورده اند.  بوجود می آید 
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اولین نقطه یک سویینا های بعد از یک رالی بوده است.قیمت با فقط یهک کنهدل پهین بهار برگشهته و  

بعدش ریزش کرده.زمانی که قیمت برای بار دوم  به این سطح رسیده  بالفاصله برنوشته ولی در نهایت ایهن 

قیمت ممکن است قدری طول بکشد.با این وجود تا زمانی کهه  فروش بوده که غلبه کرده. بعضی اوقات تراکم 

 .قیمت این سطح را نقض نکند ، این سطح معتبر باقی خواهد ماند

نقطه دوم یک پولبک در طی یک روند نزولی بوده است یک پولبک صعودی قوی با سهه کنهدل صهعودی 

ی خود ادامه می دههد.در ایهن نقطهه نیهز بزرگ با این وجود قیمت همچنان بر می گردد و با قدرت به روند نزول

 زمانی که قیمت دوباره به آن می رسد سرانجامی به جز فروش ندارد.

سومین نقطه یک کف قیمتی بوده ، بعد از یک روند نزولی طو نی قیمت یهک بهان  قهوی شهده . در  

ال ادامهه خواههد دفعه بعد که قیمت به ان نقطهه رسهیده بها حمایهت خریهداران روبهرو شهده اسهت.و همهین رو

 داشت...

کافی ت روبروی چارت بنشینید و سعی کنید که منهاطقی کهه در بها  گفتهه شهد در زمهانی کهه رونهد 

بالفاصله بر می گردد  را پیدا کنید .هر چقدر پ  زدن قیمت و روندهای قبهل و بعهد از رسهیدن قیمهت بهه ایهن 

منطقه از چارت در بار بعد نیز بها تر باشهد محتمهل مناطق قویتر باشداحتمال اینکه این واکنش به قیمت در آن 

 تر است.

 

 اما چن  مثال متناقض

زمانی که به چارت می نورید بهترین نواحی عرضهه و تقاضها بها بزرگتهرین عهدم تهوازن بهین خریهداران و 

فروشندگان می تواند منجر به جل  نظر شما شود. با این وجود ممکن است شما بهه فکهر انجهام یهک سهتاپ 

عامالتی با احتمال موفقیت با  در این نقاط باشید در حالیکه این نقطه چنین پتان یلی را نداشته باشد. که م

 البته هر ستاپی با هر روشی هم  ممکن است درست از کار درنیاید.
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تصویر ذیل چهار نقطه را نشان می دهد که ب یاری از معامله گران را بها مشهکل روبهرو سهاخته اسهت.با ایهن 

وجود عدم الووی بازگشتی قوی و فقدان یک رونهد قهوی در بازگشهت را مهی شهده در سهطوحی کهه اشهتباه 

 تشخیص داده شده مشاهده کرد.

  

   الگویی باای تمامی با امبا ب ون دم نظا گافتن  مان

کهه ایهن شما می توانید این الوو را در هر بازاری ،برای هر دارایی و درهر تایم فریمی پیدا کنیهد ، چهرا 

الوو جلوه ای است از واکنش بین خریداران و فروشندگان. گرچه این الوو همه وقتی کار نخواههد کهرد. بها ایهن 

وجود اطالعات کافی ای درباره جریان سفارشات بدست می دهد که به معامله گهر بهرای شناسهایی سهطوح 

 قیمتی با احتمال با  کمک می کند.

ر مورد فارک   ارزهای ماژور  و سهام بازار های با نقهدینوی بها  ،نیهاز منهد برای بکارگیری این الوو بخصوص د

 عدم توازن قابل توجهی میان خریداران و فروشندگان ه تیم برای اینکه بازار بتواند بالفاصله باز گردد. 
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