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  :توجه

یـر کـاملترین بحـث در رابطـه بـا تعیـین منـاطق عرضـه و تقاضـا مطالب جمع اوری شده ز

حتما توصیه میکنم در تایم فریم دیلی و باالتر مطالب را تمرین کنید و تا تسلط کامل پیـدا .است

  ).مترجم(نکردید به زیر تایم فریم دیلی نروید

  :مقدمه

ه عرضه یا تقاضا در حقیقت منطق. عرضه و تقاضا پایه و اساس تجزیه و تحلیل در کل پرایس اکشن است

صورت گرفته است ) بانک ھا و موسسات مالی (محدوده ای است که بیشترین عدم تعادل بین خریدارھا و فروشندھا 

در بازار سھام تنھا عاملی که قیمت . و بیشترین احتمال ھست که اگر نمودار به این مناطق برسد دچار برگشت بشود

شما ممکن است الگوھای کندلی بسیاری در چارت ببینید ولی . د عرضه و تقاضا استرا به سمت باال یا پایین می بر

ھمه این الگو ھا کار نمی کنند و اگر بر مبنای الگوھای کندلی کار کنید بی شک استاپ شما زیاد خواھد خورد ولی اگر 

ردازید  انگاه درصد موفقیت در مناطقی که جزو قویترین نواحی عرضه و تقاضا ھستند به بررسی پترن ھای کندلی بپ

البته برای .عرضه و تقاضا کلید موفقیت شما در تجزیه و تحلیل به روش پرایس اکشن در بازار است. خود را باال برده اید

  .انکه موقعیت و سطوح خوب بازار را فیلتر کنید احتیاج به تمرین کردن مواردی که در زیر مطرح می شود دارید

  

  ارعرضه و تقاضا در باز

بـازار پـر از سـطوح پـر نـشدھای اسـت کـه . حال ببینیم سطوح عرضه و تقاضـا چطـور کـار مـی کننـد 

موسسات و بانک ھا عالقه مند ھستند سفارشات خود را در ان مناطق قرار دھند تا قیمت را بـه سـمت بـاال 

   .یا پایین حرکت دھند

که ما مرحله به مرحلـه . مرحله توضیح می دھیم در زیر  سناریو تقاضا در بازار را مطرح می کنیم و مرحله به 

اگر ستون ھای سبز را باھم جمـع ( سفرش خرید 500فرض کنید در یک زمان خاص .ان را توضیح خواھیم داد 

خریـد  تـایی توسـط یـک نفـر و 200 سفارش منظور این است که بطور مثال یک سـفارش 500کنید می شود 

  .یگه روی یک سھم گذاشته شده است نفر د3 تایی توسط 100سه سفارش خرید 

  

و دو سفارش فروش صد تایی که می شود دویست سفارش فروش توسط افراد دیگر در ھمان زمان روی 

  .ھمان سھم گذاشته شده است
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را )  سفرش 500از ( سفارش خرید200کاری که سیستم ھای کامپیوتری انجام می دھند این است 

 تا رفته مانده 200 سفارش خرید 500خوب نتیجه چیست از .کنند سفارش فروش سربه سر می 200با 

 سفارش خرید 300یعنی در حال حاضر .  تا است300سفارش پر نشده خرید که باقی می ماند در سیستم 

  .داریم و صفر سفارش فروش

  

ده خرید در در نتیجه عدم تعادل بین خریدار و فروشنده در بازار بوجود می اید و چون سفارشات سربه سر نش

  :بازار داریم باعث بوجود امدن تقاضا در بازار می شود که نتیجه ان می شود

  

  :اگر بخواھم کل مراحل باال را در یک شکل باھم نشان دھم به صورت زیر خواھد بود

  

 سفارش خرید سر به 300قیمت شروع به حرکت به سمت باال می کند تا در سطوح باالتر برای این 

نھادھا و موسسات مالی .  سفارش فروش پیدا کند تا خریدار و فروشنده جمعشان صفر شود 300سر نشده 

بدلیل (. بزرگ سیستم ھای ھوشمند بسیار قوی دارند انھا نمی خواھند قیمت یک ارز یا سھم را باال ببرند
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ا با حجم باال بخرند چون در اینده می خواھند دوباره ان ارز یا سھم ر) اصل معروف ارزان خریدن و گران فروختن

 سفارش را در این ناحیه 300بنابراین دوست ندارند قیمت باال برود کاری که انھا می کنند ان است که این 

باقی بماند تا اگر قیمت در اینده باال رفت و سپس برگشت انھا یک سفارش خرید در یک ناحیه ارزان قیمت 

حاال می دانید که چطور قیمت در مارکت به .  می ایدداشته باشند اینگونه است که منطقه تقاضا بوجود

  .سمت باال یا پایین حرکت می کند

  .شکل زیر برعکس باالست و منطقه عرضه را نشان می دھد

  

  :اگر بخواھیم دو مثال بزنیم می توانیم تصاویر زیر را در نظر بگیریم

  

  

 و جھت نداشته ناگھان یک حرکت سریع در دو شکل باال میبینید که چارت بعد از مدتی که در جا زده

به سمت باال و یا پایین داشته و باالخره یکی از دو گروه خریدار یا فروشنده برنده شدند و نمودار جھش 

این حرکت ھای ). به تعیین نقاط عرضه و تقاضا بر اساس کندل در شکل دقت کنید مترجم.(بزرگی داشته

به خاطر داشته باشید که حرکت دادن بازار کار ساده ای نیست و .تبزرگ رد پای حرکت بانک ھا در بازار اس
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. ما ھمیشه باید به ردپای حرکت بانک ھا بسیار توجه کنیم. احتیاج به داشتن نقدینگی فوق العاده ای است 

بزرگترین و مھمترین نقطه یک ناحیه عرضه و تقاضا نقطه ای است که چارت در ان چرخش انجام داده و از 

عودی به نزولی تبدیل شده است یا بالعکس در این نقاط نقاط تصمیم گیری بانک ھا بوده است که حالت ص

حجم نقدینگی بسیاری را وارد بازار کرده اندو جھت بازار را تغییر داده اند در نتیجه مقدار زیادی سفارش در ان 

  .نقاط قرار دارد

  

  

بارھا شده است که شما .حرفه ای را نشان می دھد دو نمودار باال فرق بین افراد عادی و تریدرھای 

خریدی انجام داده اید و ناگھان مارکت ریخته یا فروشی انجام داده اید و قیمت شروع به باال رفتن کرده است 

دلیل این را در دوشکل باال میبینید تریدرھای حرفای در ناحیه عرضه از پوزیشن . و شما شگفت زده شده اید

ند در حالی که افراد مبتدی بر اثر طمع تازه به پوزیشن وارد می شوندو افراد حرفه ای در خود خارج می شو

شما ترس و . ناحیه تقاضا  به صورت پله ای وارد می شوند در حالی که افراد مبتدی در حال فروش ھستند

  .طمع را به راحتی در چارت باال میبینید

یدارانی که احتمال ضرر بیشتر میدھند و از پوزیشن قیمت در نزدیکی ناحیه تقاضا  به دلیل ترس خر

خود خارج می شوند و بازار دست فروشندگان می افتد سقوط میکند و دوباره یکسری افراد مبتدی سقوط 

زیاد و تجمع کندل ھای نزولی را میبینند و به طمع ریزش بیشتر وارد فروش در نزدیکی ناحیه تقاضا می شوند 

شما به . ای قوی خرید در ناحیه عرضه بر می گردد و به سمت باال حرکت می کندو قیمت بر اثر سفارش ھ
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طور مشابه در نزدیکی ناحیه عرضه می بینید که فروشندگان از بازار از ترس ضرر بیشتر خارج می شوند و 

بازار دست خریداران میافتد و کندل ھای بزرگ صعودی نزدیک ناحیه عرضه شکل می گیرد و حرکات و جھش 

  .ھای بزرگ قیمت تا اینکه سفارشات موجود در ناحیه عرضه باعث برگشت قیمت می شود

  

  :بگذارید به تعدادی مثال نگاه بیندازیم 

  

  

  

  

چند بار نکات زیر چارت را برای خود مرور کنید که تکرار مطالب گذشته است تا ھیچ وقت این اشتباھات را 

  .مرتکب نشوید
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به اشتباھات نکته کلیدی راجع  دو

  :معامله گران

  

  

  

  

اما منطقه عرضه و تقاضا در چارت چگونه .ما در صفحات قبل مدام درباره عرضه و تقاضا صحبت کردیم 

مشخص می شود و چگونه مناطق عرضه و تقاضا را مشخص کنیم در این بخش پیـدا کـردن منطقـه عرضـه و 

ما در این قسمت راجع به ساختار .ا در چارت ببینیدتقاضا در چارت توضییح می دھیم و چطور ردپای بانک ھا ر

منطقه عرضه و تقاضا یاد می گیریم و یاد میگیرید چطور دقیق ترین نواحی که چارت در اینده بـه انھـا واکـنش 

  خواھد دادمشخص کنید

  :بسیار مھم برای افراد تازه کار

  :تمام ساختارھای  عرضه و تقاضا از سه جز زیر تشکیل شده است

  به سقوط سریع قیمت بصورت عمودی  توسط چند کندل با بدنه بزرگ نزولی دراپ گفته می شود: دراپ

  .جایی است که خریداران و فروشندگان درحال تصمیم گیری برای حرکت بعدی ھستند :بیس

  .حرکت سریع به سمت باال به صورت عمود  با چند کندل بزرگ صعودی رالی گفته می شود: رالی

  :یدبه شکل دقت کن
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  ):برای سفارشا ت خرید(ستاپ ھای منطقه تقاضا 

در دو شکل زیر دو ستاپ با احتمال زیا د .تعیین ناحیه تقاضا ممکن است برای تریدرھا بسیار گیج کننده باشد

  .برای منطقه تقاضا به تصویر کشیده شده است

  ):DBR(دراپ بیس رالی

 درجا میزند و سپس خریداران قدرتمند وارد بازار شده و در این ستاپ ما یک ریزش داریم سپس مدتی نمودار 

  .این یک ساختار برگشتی بسیار مھم است. جھت نمودار عوض می شود و یک صعود قوی خواھیم داشت 

  :)RBR( رالی بیس رالی

د در این ساختار ما یک صعود داریم و پس از یک صعود یک مدت نمودار در جا میزند و پس از ان خریداران وار 

این ستاپ در مقایسه با .بازار می شوند و یک صعود قوی دیگر رخ میدھد تا نمودار را به سطح بعدی برساند

  .دراپ بیس رالی اھمیت کمتری دارد
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  ):برای سفارشات خرید( ستاپ ھای منطقه تقاضا

   :دراپ بیس رالی

قیمت به منطقه تقاضا و برگشت نمودار از بعد از اینکه ما این ستاپ را شناسایی کردیم منتظر برخورد مجدد 

  .روی ان می مانیم تا وارد پوزیشن خرید  بشویم

  

  

  :رالی بیس رالی

 موقعی که قیمت بیس را ترک میکند خود بیس برای ما یک منطقه تقاضا می شود که ما منتظر برگشت 

  .ید می شویممجدد قیمت به بیس می شویم و با برگشت قیمت از این ناحیه وارد پوزیشن خر
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  ):برای سفارشا ت فروش(ستاپ ھای منطقه عرضه 

  

در دو شکل زیر دو ستاپ با احتمال زیاد  .تعیین ناحیه عرضه  ممکن است برای تریدرھا بسیار گیج کننده باشد

  .برای منطقه عرضه  به تصویر کشیده شده است

  ):RBD(رالی بیس دراپ 

داریم سپس مدتی نمودار درجا میزند و سپس فروشندگان قدرتمند در این ستاپ ما یک حرکت صعودی قوی  

این یک ساختار برگشتی . وارد بازار شده و جھت نمودار عوض می شود و نمودار شروع به ریزش می کند

  .بسیار مھم است

  :DBD)(دراپ بیس دراپ 

و پس از ان فروشندگان  وارد در این ساختار ما یک نزول قوی داریم و پس از ان  یک مدت نمودار در جا میزند 

این ستاپ در مقایسه با .بازار می شوند و یک نزول  قوی دیگر رخ میدھد تا نمودار را به سطح بعدی برساند

  .رالی بیس دراپ  اھمیت کمتری دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://abcbourse.ir/


  ):برای سفارشات فروش(ستاپ ھای منطقه عرضه 

  :رالی بیس دراپ 

سایی کردیم منتظر برخورد مجدد قیمت به منطقه عرضه  و برگشت نمودار بعد از اینکه ما این ستاپ را شنا

  .از روی ان می مانیم تا وارد پوزیشن فروش بشویم

  

  

  :دراپ بیس دراپ 

 موقعی که قیمت بیس را ترک میکند خود بیس برای ما یک منطقه عرضه می شود که ما منتظر برگشت 

  . از این ناحیه وارد پوزیشن فروش می شویممجدد قیمت به بیس می شویم و با برگشت قیمت
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در تمام معامالت و در تمام زمان ھا ما باید کامال بیطرفانه به بازار نگاه کنیم و یکسری قوانین برای 

شناسایی . خود بچینیم و ھرگز از این قوانین تخطی نکنیم درست مانند یک کامپیوتر یا یک ربات ترید کنیم

ه و تقاضا در بسیاری موارد ذھنی است و شاید خیلی ھا ان را به صورت فرموله ندانند و یا منطقه عرض

  .بصورت فرموله نتوانند خیلی ھا این منطقه را تعیین کنند و یا دچار اشتباه شوند

  :برای جلوگیری از این قضیه ما ان را بصورت فرموله و ثابت در اوردیم و در زیر توضیح می دھیم

قوانین ما در مورد تعیین مناطق . انین را برای برای رالی ھا و  بیس ھا و  دراپ ھا توضیح می دھیمما این قو

اگر بدنه کندل . عرضه و تقاضا بسیار روشن است ما بدنه کندل ھا را با رنج حرکتی کندل ھا مقایسه میکنیم

باشد انگاه ان کندل )  تا پایینفاصله باال( کمتر از نصف رنج کندل ھا) فاصله باز و بسته شدن کندل ھا(ھا

بعنوان بیس شناخته می شود و اگر بدنه کنل بیشتر از نصف رنج کندل باشد ان کندل به عنوان لگ شناخته 

  می شود

  

  

  :رسم ناحیه عرضه و تقاضا

شما نحوه ورود و استاپ الس .در این بخش ما راجع به رسم انواع ناحیه عرضه و تقاضا و تضیح میدھیم

   که برای ھر معامله گری حیاتی است با توجه به مطالب زیر می توانید انجام دھیدگذاشتن

  نقطه ورود= خط انتھایی                           نقطه استاپ گذاشتن = خط ابتدایی
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  :ناحیه تقاضا

PROXIMAL = یس وجود در باالی ناحیه بیس رسم می شود و از باالی بزرگترین  بدنه کندلی که در ناحیه ب

  .داردعبور می کند و نه شادو

DISTAL= از انتھای بلند ترین  شادویی که  در زیر بیس وجود دارد عبور می کند   

  

  :ناحیه عرضه

PROXIMAL =  در زیر بیس رسم می شود و از زیر  بزرگترین  بدنه کندلی که در ناحیه بیس وجود داردعبور

  .می کند و نه شادو

=DISTALترین  شادویی که  در باالی بیس وجود دارد عبور می کند از باالی بلند   
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  :فیلتر کردن 

منظور از فیلتر کردن این است که ناحیه ھای عرضه و تقاضایی که قیمت به انھا واکنشی نخواھد داد را 

  حذف کنید و ناحیه ھایی را در نظر بگیریم که قیمت به انھا واکنش خواھد داد

  :و معتبر بودن ناحیهتعیین صحیح  :1فیلتر 

  .تمام قوانین زیر تک تک باید در مورد ناحیه عرضه و تقاضا ما صدق کند

  :ناحیه تقاضا

  .ناحیه تقاضا ما باید سفارشات نزدیکترین منطقه عرضه قبل از خود را پاک کرده باشد 

  . را پاک کرده باشد  قبل خودlower  highناحیه تقاضا ما باید سفارشات نزدیکترین مقاومت یا نزدیکترین 

  ).بسیار مھم(ناحیه تقاضا ما باید خط روند نزولی قبل از خود را حتما شکسته باشد

  :ناحیه عرضه

  .ناحیه عرضه ما باید سفارشات نزدیکترین منطقه تقاضا قبل از خود را پاک کرده باشد 

  .ل خود را پاک کرده باشد  قبlower liwناحیه عرضه ما باید سفارشات نزدیکترین حمایت  یا نزدیکترین 

  ).بسیار مھم(ناحیه عرضه ما باید خط روند صعودی قبل از خود را حتما شکسته باشد

  :فیلتر کردن با استفاده از تعیین قدرت حرکت :2فیلتر 

ما در این فیلتر توجھمان را به سمت قدرت حرکت میبریم و فقط روی نواحی ای توجه می کنیم که بعد از 

  .باشند)  درجه به سمت باال یا پایین  با کندل ھای بزرگ90حرکات پرشتاب بصورت ( دراپ حرکات رالی یا
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  :توجه به این نکته که قیمت سطح عرضه و تقاضا را چگونه ترک کرده است :3فیلتر 

میزان تغییرات : مومنتوم( م حرکت قیمت را بعد از ترک کردن ناحیه عرضه یا تقاضا ببینیموباید مومنت

و بسنجیم اگر مومنتوم حرکتی زیاد باشد یا بعد از ناحیه عرضه و تقاضا گپ ) مترجم: در واحد زمان قیمت

  .داشته باشیم ناحیه ما بسیار قوی است

  

  طول مدتی که قیمت در منطقه عرضه و تقاضا بوده چقدر است؟ :4فیلتر 

 عرضه و یا تقاضا سقف و ناحیه عرضه و تقاضایی که مشخص میکنید ناحیه بزرگی است در این ناحیه

یا کف این ناحیه را مشخص کنید و دنبال ناحیه ای در اینجا بگردید که یک و نھایتا سه کنـدل داشـته باشـد و 

FRESH منظور از طول مدتی که قیمت در ان صرف کرده این است که . باشد یعنی قیمت به ان نرسیده باشد

  .دا کنیدکمترین زمانی که کندل ھا در ان منطقه بوده پی
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  :تعیین قدرت قیمت در زمان ورود به ناحیه عرضه یا تقاضا :4فیلتر 

این فیلتر نشان دھنده ترس یا طمع تریدر ھاست اگر شما مشاھده کردید که قیمت به ناحیه عرضه و 

ای یا تقاضایی که شما تعیین کردید با شتاب و با کندل ھای بلند در حال نزدیک شدن است بدانید که ناحیـه 

که تشخیص دادید درست است و به خوبی عمل خواھد کرد برای اینکـه دچـار ھیجانـات و تـرس نـشوید و در 

  .دام بریک جعلی نیافتید از تکنیک قرار دادن اردر و بستن چارت و فراموش کردن ان استفاده کنید

  

  

  :نسبت ریسک به ریوارد :6فیلتر 

. در تیـک پرافیـت گـذاری و اسـتاپ گـذاری . ایـت کنیـد  را رع3 به 1حتما باید نسبت ریسک به ریوارد 

میتوانید وقتی به اندازه استاپ شما یا دوبرابر اسـتاپ معاملـه شـما در سـود رفـت اسـتاپ را بـه نقطـه ورود 

  .منتقل کنید و نصف پوزیشن خود را ببندید و نصف دیگر را تا رسیدن به تیک پرافیت باز بگذارید
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   :FRESHحی عرضه و تقاضا پیدا کردن نوا: 7فیلتر 

نواحی را باید در نظر بگیریم که قیمت ان ھا را لمس نکرده باشد به خاطر داشته باشید با ھر بار لمس کردن 

  .قیمت مقداری از سفارشات ان ناحیه کم می شود و نقش باز دارندگی کمتری ایفا خواھد کرد

  

  :ردهبررسی اینکه قیمت چگونه یک ناحیه را ترک ک: 8فیلتر 

این فیلتر به ما کمک میکند قدرت منطقه عرضه و تقاضا را بسنجیم باید ببینیم قیمت چگونه منطقه عرضه یـا 

تقاضا را ترک کرده اگر قیمت با شتاب زیاد و با کنـدل ھـای بـزرگ منطقـه عرضـه و تقاضـا را تـرک کـرد نـشان 

  .را از خود با شتاب زیاد دور کرده استدھنده قدرت ناحیه عرضه و تقاضا است که انقدر قوی بوده که قیمت 

باید قیمت  حداقل به اندازه دو برابر ناحیه عرضه و تقاضا از سطح ما فاصـله بگیـرد و سـپس یـک : نکته مھم 

بیس جدید تشکیل دھد اگر اندکی از ناحیه عرضه و تقاضا فاصله گرفت و دوباره به ان ناحیه برگشت کـرد ان 

  .ناحیه را دور بیاندازید
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  :سطح در سطح: 10فیلتر 

  

اگر شما یک تعداد ناحیه عرضه و تقاضا نزدیک ھم دیدید نشان دھنده انباشت سفارش در ان ناحیه است یا 

  ان دو یا سه ناحیه را باھم ترکیب کنید یا یک میانگین از ان چند ناحیه بگیرید و ناحیه وسط را در نظر بگیرید

  )مترجم:میکننداین روش را اقای سیدن ھم استفاده (

  

  

  

:ارائه شده در  

 کانال تریدرھا

https://telegram.me/TRIGGER_Ha 
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  :مراحل اصلی

  برای فھمیدن شکل احتیاج به دانش انگلیسی ندارید . با دقت به شکل و مراحل ان نگاه کنید

Demand Zone:  

  

  

  

  

  

  

Supply Zone:  

  

  

  

  

  

  

  

  :خالصه ستاپ ھا
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  :عیین منطقه عرضه و تقاضامراحل گام به گام ت

  

   :اولمرحله 

ما باید نقاط قوی را شناسایی کرده و بصورت تکی یا باھم در نظر .  قله ھا  و دره ھا را در چارت پیدا کنید

  بگیریم و نقاط ضعیف را حذف کنیم

  

  

  

  :مرحله دوم 

د برای منطقه عرضه و تقاضا در دراپ بیس رالی و رالی  بیس دراپ  ھا  را در چارت پیدا کنید و بعنوان کاندی

  نظر بگیرید

  

  : مرحله سوم 
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  :لگ ھا و بیس ھای مرحله قبل را پیدا کنید

  

  

  

  :مرحله چھار

کندلی را در بیس بعنوان کندل مبنا برای کشیدن ناحیه عرضه و تقاضا در نظر بگیرید که حداقا طول بدنه ان 

  .نصف فاصله شادو باال تا پایین ھمان کندل باشد

  

  

  

  

  

  :مرحله پنجم
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 کندل داشته باشد وگراز این مقدار بیشتر کندل داشت ان بیس برای ما ناحیه 6 تا 4بیس ما نباید بشتر از 

  .بطور مثال شکل زیر مناسب برای تعیین ناحیه عرضه و تقاضا نیست. عرضه و تقاضا نیست

  

  

  :مرحله ششم 

ی برای منطقه عرضه و تقاضا نیستند مگر در تایم کندل ھای دوجی کاندید مناسب: بررسی کندل ھای دوجی

  .فریم باالتر شرایط مناسبی از نظر کندلی در این ناحیه ببینیم

  

  

  

  

  :مرحله ھفتم
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این چند کندل نمی تواند کاندید مناسبی برای منطقه عرضه و تقاضا باشد : بررسی چند کندل دوجی  باھم 

  .د باشدمگر اینکه در تایم فریم باالتر شرایط مساع

  

  

  

  :مرحله ھشتم 

  :چند کندل پین بار یا با شادو بلند

این کندل ھا کاندید مناسبی برای منطقه عرضه و تقاضا نیستند و بیشتر معنی نفوذ و واکنش به یک سطح 

  .دیگر ھستند

  

  

  

  

  :مرحله نھم 

http://abcbourse.ir/


چک تشکیل شده  بسیار مھم است که لگ سمت راست از دو یا سه کندل بزرگ با بدنه بزرگ و شادو کو

  . درصد از کل طول کندل باشد80باشد بطوری که طول بدنه حداقل 

  

  

  

   :10مرحله 

   تعیین حد باال و حد پایین در ناحیه عرضه و تقاضا

  این قسمت در مقاله قبل کامل توضیح داده شده است
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   : ممرحله یازدھ

 بدنه کندل رسم می شود و حد پایین خطی حد باالیی خطی است که سمت قیمت فعلی قرار دارد و از روی

  .است که از بدنه بسیار دور است و روی شادو قرار گرفته است 

  

  

  

  :مرحله دوازدھم 

 حال که ترسیم حد باال و پایین را یاد گرفتید می توانید با کشیدن یک مستطیل بجای این دو خط ناحیه تقاضا 

  :را مشخص کنید

  

  

   : ممرحله سیزدھ
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رحله سایر لول ھا را بر اساس پترن ھا یا سی پی ھا یا رالی بیس رالی یا دراپ بیس دراپ  و بخاطر در این م

داشته باشید که بیس حرکت رالی بیس رالی یا دراپ بیس دراپ می تواند در اینده نقش سطح فلیپ را 

  .بازی کند

  

  

  

   :ممرحله چھاردھ

 ساخته می شود را در نظر می گیریم و اگر روند  در سی پی ھا اولین بیسی کوچکی که بعد از سی پی 

بعد از سی پی صعودی است دنبال یک کندل نزولی در کف بیس می گردیم و اگر روند بعد از سی پی 

نزولی است اولین بیس کوچک را پیدا کرده و اولین کندل صعودی را در بلند ترین نقطه بیس پیدا کرده و 

  ر می گیریمبعنوان منطقه عرضه یا تقاضا در نظ

  

  

   :ممرحله پانزدھ
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 50توجه داشته باشید در مورد سی پی ھا که در مرحله قبل توضیح دادم قانونی که حتما بدنه کندل باید 

  .درصد طول کل کندل باشد صدق نمی کند و وجود یک کندل مارابوزو بسیار ایده ال است

  

  

  

   :ممرحله شانزدھ

تعیین کرده و بصورت مستطیل رسم کنید و بعنوان ناحیه تقاضا در نظر اکنون حد باالیی و حد پایینی ان را 

  .بگیرید
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  :مرحله ھفدھم 

اگر شما یک رزیستنس باالی ناحیه تقاضا داشتید می توانید ان را با ناحیه تقاضا ترکیب کنید چون احتمال 

  دارد قیمت به منطقه تقاضا نرسد و به رزیستنس واکنش دھد

  

  

  

  

  

  

  

  
  

:ارائه شده در  

 کانال تریدرھا

https://telegram.me/TRIGGER_Ha 
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