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 مقدمه 

به تریدر بیان ساده، یک استراتژی معامالتی است که  به  اکشن،  بازارهای  پرایس  ها در 
می اجازه  دیجیتال،  ارزهای  مارکت  تصمیمات مالی، مخصوصا  و  بخوانند  را  بازار  تا  دهد 

های  های اخیر و واقعی قیمت و نه بر اساس شاخص تجاری ذهنی خود را بر اساس حرکت 
قصد داریم معامالت پرایس اکشن را داودیان    آکادمیاز    وزشآمفنی اتخاذ کنند. در این  

 .به بیان ساده برای شما بازگو کنیم

 ( Price action) ست؟ یاکشن چ  سیپرا

که    ییهادریتر   یبرا  لی نوع تحل  نیاست. ا  کالیتکن  لیاز تحل  یاکشن قسمت مهم  سیپرا
مناسب است. به هر حال،    دهند،یقرار م  هایی دارا  متیخود را بر اساس ق  یهاانتخاب 

درست    ین یبش یپ  نیبنابرا   شود،ی م  انیز   ایباعث سود    یمال  یهادر بازار  متینوسانات ق
 است.  تی موفق یهااز نشانه یکیبهادار  راقو او تالیج ید یارزها متیق

 اکشن سی حوه خواندن پران

شناخته    زین  یو امواج اصالح  شرویپ   ای  مپالسی عنوان امواج ا روند و امواج پولبک که به   امواج
که تعداد امواج    ی. هنگامشوندی م  لیتحل   متیهنگام معامله بر اساس حرکت ق  شوند،یم

روند،    نییبه جهت تع  هادری. تر کند ی م  شرفتیباشد، روند پ  شتریب  یروند از امواج اصالح
. با کنند ی روند و پولبک نگاه م  یهامدت زمان موج  ایو    نییپا  نگی سوئ  ال،با  نگی به سوئ

ا به  طول    متیق  ها، اریمع  نیتوجه  سوئ  کیدر  وسوئ  یهانگ ی صعود،    ی هانگ ی باالتر 
  ن ی صادق است. خطوط روند ب  ینزول   متیق   یبرا  زی. عکس آن نکند ی م  جادیا  یتر ن ییپا

 . رند یگیها قرار مآن   نیها بو قله   شوندیم  رشناو  متیو مقاومت در نمودار ق   تیخطوط حما
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 اکشن س یعرضه و تقاضا به کمک پرا دینحوه تر 

و عدم بازگشت آن   متیق دیکاهش شد شوند،ی وارد بازار م یادیکه فروشندگان ز  یزمان
موارد   نی مراقب ا دیبا هادریکه در آن مناطق عرضه قابل توجه است. تر  دهدیرخ م

  متیق  شیممکن است فروشندگان هنوز در اطراف باشند و در صورت افزا رایباشند، ز 
به   یادیز  دارانیکه خر  ییبکشند. در جا  نیی به پا هرا دوبار  متیآماده فروش باشند و ق 

باال رفته و از آن به بعد کاهش  متی. قرد ی گیمناطق تقاضا شکل م وندند،یپیبازار م
بعد  ایبه آن سطح بازگردد، آ متیاگر ق نندیهستند که بب  نی به دنبال ا هادری. تر ابدیینم

 .ریخ ای ابدییم ش یمجدداً افزا دیاز خر 

 در این کتاب بیشتر از سبک عرضه و تقاضا استفاده شده است. 

 اکشن  سی پرا  یمعامالت  ی هاالگو 

 ادامه دهنده  یهاالگو 

مثلث   کیاست و    یروند صعود  دی. فرض کنشوندیروند ظاهر م  کیالگوها در طول    نیا
و به صورت صعود    یبه طور قابل توجه   یروند صعود  لیبه دل   متی شده است. ق  لیتشک

باال   نزول  نیاست. هم  ی روند صعود  رایز   رود؛یمبه سمت  روند  صدق    زین  یموضوع در 
 د یسپس منتظر بمان  ابد،یروند توسعه    کیتا    دیاست که منتظر بمان  نیا   کی. تکن کند یم

در جهت روند از    متی که ق  دیمعامله کن  یتنها در صورت  تیالگو ظاهر شود، و در نها  کیتا  
 . الگو خارج شود 

الگوی پر کاربرد پرایس اکشن در یک فایل جدا همراه با کتاب    10برای شما    بدر این کتا
اصلی ارائه شده است که در صورت نیاز می توانید پرینت گرفته و در معامالت خود از این  

 الگو ها استفاده نمایید.

https://www.instagram.com/davoodian.ir/
https://hdavoodian.ir/


 

     
 https://hdavoodian.irوب سایت :         r@Davoodian.i اینستاگرام :                                                

 

 

 ورسال یر  ی هاالگو 

اکشن رخ    سیپرا  ورسالیر   شود،یشکسته م  ینزول  ا ی  یروند صعود  کی  نیکه قوان  یزمان
. اگر هر  شود ینقض شود، روند دچار مشکل م  یاصول اساس  نیاز ا  یکی  ی. وقتدهدیم

گردد.به    یروند برم  شود،یکدام امواج مشاهده م  نکهینقض شوند، بسته به ا  اریدو مع
خطر   کی نشان دهنده    تر،ن یی باال و پا  نگیبا سوئ  یروند صعود  کی که    دیداشته باش  ادی

از آن به سوئ  متیاگر ق  آورد،یم  ن یی را پا  نیی پا  نگی سوئ  کی که    یاست. زمان  نگ ی پس 
امر احتمال برگشت را رد    نی اتفاق خواهد افتاد. البته ا  ورسالیر   کی   د،یرس   زین  یتر ن ییپا

که   دهندیها فقط نشان ماز سر گرفته شود. داده   یروند صعود  شودیو باعث م  کندینم
 ممکن است رخ دهد. ورسالیر  کی

روند   ک یبازگشت به  و سپس  یروند نزول کیبه  یروند صعود ک یاز  متیق رییتغ کی
 است.  ورسالیر  کی یصعود 

 اکشن  س یپرا شرفته یپ  یهای استراتژ 

 مت یق جکشنیر  یمعامالت یاستراتژ 

  ی کاف   یروین   نکهیا  لیعبور کند اما به دل   یدیسطح کل   کیاز    کندیم  یسع  متیکه ق   یزمان
ا  یبرا انجام  به  ندارد، موفق  نم  نی ادامه حرکت وجود  به عنوان    نی ا  شود،ی کار  موضوع 
ما در این کتاب با استفاده از الگوهای کلیدی  . شود یشناخته م  متیرد ق   ای  متیق  جکشنیر 

  یک   که  یزمان  به شما در شناخت نواحی کلیدی کمک خواهیم کرد.  RTMپرایس اکشن  
م  جکشنیر  است حرکت خالف  دهدیرخ  زمان    لیدل   نیهم  به.  د یانجام ده   یممکن  در 
 : د یدقت کن ریبه نکات ز  متیق جکشنیر 
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  کیمنطقه شکست الگو( نزد ای)عرضه، تقاضا،  یسطح بحران کیبه  متیق •
 . شود یم

 ممکن است در منطقه شکسته شود.  ایشدن است   کیدر حال نزد متیق •
 . رودیم  یگر ی به سمت د متیق شود،ی شکسته م متیکه حرکت ق یهنگام •
 ( دارد. long tail) ل ی معموالً النگ ت کندل •
 . شودی فراهم م گری به سمت د متیورود با حرکت ق  یبرا فرصت •

 

 نگ یاکشن اسکالپ  س یپرا  یاستراتژ 

  قه ی و معامالت فقط چند دق  شودی به سرعت انجام م  انیکه در آن سود و ز   یمعامالت  روش
 ۵تا    ۳روش مستلزم استفاده از    نی. اشودی گفته م  نگی اسکالپ  کشند،ی کمتر طول م  ای
فارکس است. در بازار سهام، ممکن    نگی در اسکالپ  پی پ  ۱۰تا    ۵حد ضرر و هدف    پیپ

عبارت است از   نگیکردن چند سنت باشد. اسکالپ   سکیر   ایبه دست آوردن    یاست برا
  یها. نمودار متیق  یبه منظور سود بردن از نوسانات جزئ  تیموقع  ک ی  ع یورود و خروج سر 

 . شود یها استفاده ممعموالً توسط اسکالپر  یاقه ی دق کی

پولبک    ک ی  یو در ط  د یصورت است که در جهت روند معامله کن  نیبه ا  نگی اسکالپ  کی تکن
 هادری. تر د یوارد شو  کند،ی شروع به حرکت به سمت عقب در جهت روند م  متیکه ق   یزمان

شمع در   کیو یا  شمع در جهت روند،    کیمانند    ییهامواقع به دنبال الگو   نیمعموالً در ا
 . کنند  ورودتا  ،هستند ین یجهت عقب نش
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 نگ یمعامالت سوئ  یاکشن برا  س یپرا  یاستراتژ 

اکشن ذکر شده   سیپرا  یهاک یاز تاکت  کیهر    تواندی م  نگیسوئ  یمعامالت  یاستراتژ   کی
  ی هادر نمودار  یمعامالت  ماتیاغلب به دنبال تنظ  نگ،یسوئ  یهادری. تر ردیدر باال را در بر بگ

حال  ۴  ،ی ساعت در  هستند،  روزانه  و  ورود  یساعته  است  ممکن  در   یکه  را  خود  بازار 
 کنند.  می تنظ قهیدق ۵ ای قهیدق ۱۵ یهانمودار

 
  ۴نمودار   نی . در امیمعامله با روند نگاه کن   ن ی از عرضه و تقاضا و همچن  یابه نمونه   دییایب

کل  کی ،  USD/CADساعته   م  یرکود  که  همانطور  دارد.   ش یافزا   متیق  د،ین یبیوجود 
 ک یبرسد، به    یحد قبل  نی به باالتر   نکهیقبل از ا  رد،یگیباال قرار م  نگیسوئ   کیدر    ابد،ییم

وارد منطقه    متیاست، ق  یکه روند نزول  یی. از آنجاکند یمدت سقوط م  تاهکو  یروند نزول
خود باالتر   یقبل  متیوارد منطقه عرضه شود، از ق  متیکه ق  ی. در صورتشود یعرضه م

منتظر   ،یبه سمت نزول   تی قبل از شکستن تثب  د،یسهام را دار   کی  دی. اگر قصد خر رودیم
است   تی. فلش نشان دهنده شکست تثب دشو   تی تثب   متیتا ق  دی باش   ینزول   یالگو  کی

 . رودیم شی مورد به سمت نزول پ نیکه در ا
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 اکشن  س یمعامالت پراحد ضرر و حد سود در  

 کی. زمان معامالت النگ،  د یحد ضرر استفاده کن  نهی از گز   دیتوانی م  سکیکنترل ر   یبرا
ز   ا یحد ضرر   م  نییپا  نگیسوئ  نیآخر   ر یاستاپ الس  براردیگیقرار  معامالت شورت    ی. 

 ای  متیاز حد ق  شیامر از کاهش ب  نی . ادیباال قرار ده   نگیسوئ   نیآن را در آخر   دیتوانیم
  یهاها در نمودارکه آجر  ی. هنگامکند یم  یر یهر دو مورد جلوگ  راز حد د  شیباال رفتن ب 

 . دیاز آن خارج شو  دیتوان یم دهند،یرنگ م رییرنکو جهت معکوس و تغ

 

است.   ریپذکار به چند روش امکان  نی سود خود را قفل کنند. ا  دیاکش، با  سیپرا  یهادریتر 
است. اگر در معامالت    هاک یتکن   نیتر از ساده   یکیبه پاداش    سکیاستفاده از نسبت ر 

نسبت   یعنیداشت.؛  دیدالر سود خواه  10 د، یکن سکیهر سهم ر  ی دالر به ازا 5اسکالپ 
. شود یانجام م  ۱:  ۲  ای  1:1.5  معموالً با نسبت    نگیاست. اسکالپ   ۱:  ۲به پاداش    سکیر 

خود    در ی. اگرچه هر تر کنند ی استفاده م  شتری ب  ا ی  ۳:  ۱معموالً از نسبت    نگیسوئ  یهادریتر 
 کند.  نیی نسبت را تع نی ا تواندیم

 

 یاصورت که اگر معامله  نیاکشن است. به ا  سیخروج با استفاده از خود پرا  گریروش د  کی
که روند معکوس    یکه بازار در حال کاهش است، تا زمان  دیکن یشروع م  لیدل  نیرا به ا

بازار، زمان خروج را    رییبر تغ  یمبن  ییهااکشن به نشانه  سی. پس پرادیشود در آن بمان
 ک ی  کی و اگر نزد  د؛یبا تقاضا خارج شو  د،یشوی . اگر در زمان عرضه وارد مکند یمشخص م

 . دیعرضه معامله را ترک کن  کینزد د،یشوی تقاضا وارد م
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 اکشن س یمعامالت پرا  یبرا  هاکاتور یاند  ن یبهتر 

 ً حد   ییشناسا  یمگر برا  کنند،ی استفاده نم  هاکاتوریاند  اکشن از   سی اپر   یهادریتر   معموال
  ها دریآنچه تر   یبرا  ید ییبه عنوان تأ  توانندیم   هاکاتوریاندضرر، حد سود و سطوح ورود.  

 عمل کنند.  کند،یدر بازار مشاهده م

  ست؟ی( چShort)( و شورت Long)معامالت النگ  نیتفاوت ب

هسوتند که در بازار  ی” دو اصوطالح  Long and Short”    یبه عبارت ایالنگ و شوورت کردن  
  نکهی. با وجود اردیگیمورد اسووتفاده قرار م  اریو فروش آنها بسوو  دیو در خر   تالیجید یارزها

  تالیجید یواردان به بازار ارزها اما تازه  کنند،یاسوووووووتفاده م یمعامالت یابزارها  نیافراد از ا
 مشکل دارند. یکم یدو ابزار معامالت نیدر فهم ا

دو طرفه مورد  یمال یدر بازارها یگر و معواملوه دیو النگ کردن و شوووووووورت کردن در تر  عبوارت
.  باشووووند یم1  وچریف  یدر بازارها  یمعامالت  ی. النگ و شووووورت ابزارهاردیگیاسووووتفاده قرار م

Long  انجووام دادن و    دیوو “ابتوودا” خر   یکردن بووه معنShort  ابتوودا” فروش    یکردن بووه معن“
 دیاقدام به خر  دریمعامله النگ ، تر  کی. در (دی“ابتدا” دقت کن  هبه کلم(  باشوووووودیکردن م

بواالتر    یهواموتیکنود و در ق دایو پ  شیافزا نودهیدر آ موتیکوه ق دیو ام نیبوه ا  کنودیم  ییدارا کیو 
  کیو سوووووووود خواهود برد. در    موتیتفواوت ق  نیاز ا  دریو خود کنود. تر   ییاقودام بوه فروش دارا

 یدار یخر   یز یاز آنکه چ شیپ  شوود،یشوروع م  ییدارا کیمعامله شوورت ، معامله با فروش  
 در  ییآن دارا متیق نکهیا دیبه ام رساندیبه فروش م یمتیرا در ق ییدارا کی دریشود. تر 

 
طور که از اسمش پیداست به آینده مربوط است. این نوع قراردادها بین دو نفر در  معامالت فیوچرز یا معامالت آتی همان 1

 .باشدزمان حال و یا گذشته منعقد شده ولی زمان سررسید آن در آینده می
بها، ارزهای دیجیتال و … باشد، در زمانی  ها، فلزات گرانانواع کامودیتیتواند در معامالت فیوچرز یک دارایی مشخص که می

 .شودمشخص و با قیمتی مشخص که به توافق طرفین قرارداد رسیده است معامله می
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انتظار رشوود    یسووود ببرد. النگ کردن به معن  متیتفاوت ق  نیکند تا از ا  دایکاهش پ  ندهیآ
 .باشدیم ندهیآدر  متیق زشیانتظار ر  یو شورت کردن به معن ندهیدر آ متیق

 کردن النگ

کرده و   یدرایوو را خر   ییدارا  کیوو   رد،یگیقرار م  Longمعوواملووه    کیوو در    دریوو تر   کیوو کووه    یزمووان
بودن و   یاو از بوازار، صوووووووعود  لیو کنود.  در واقع تحل  دایو پ  شیافزا  موتیتوا ق  موانودیمنتظر م

دارد   یکسانی یکردن، معنا  دیگران  النگ کردن و خر معامله  نی. در بباشدیم متیرشد ق
 .شوندیهم استفاده م یدو عبارت به جا نیو گاها ا

 در معامالت النگ یسودآور  نحوه

  موتیکوه ق  یصووووووورفوا در حوالت  کنود،یالنوگ م  دریو تر   کیو کوه    یدر زموان  ایو معوامالت النوگ    در
او از بازار اشتباه    لیکه تحل  یکه در صورت  است  یهیکند، سود خواهد کرد. بد  دایپ  شیافزا

خواهوود کرد. امووا در   انیوو ز   در،یوو شوووووووروع بووه کوواهش کنوود، تر   مووتیق  د،یوو بوده و پس از خر 
 موضوع صادق است. نیبرعکس ا قایدق Short ایمعامالت شورت 

 شورت کردن 

وارد،    از افراد تازه  یار یبسووو  یبرا  Short  یقراردادها ترقیبه عبارت دق ایشوووورت و   معامالت
ابتدا الزم اسوت   یز یفروش هر چ یبرا  ،یواقع  یایدر دن رای. ز باشودیم  ییهایدگیچیپ  یدارا

شوورت    یو با اسوتفاده از ابزار معامالت یمال ی. اما در بازارهامیکرده باشو  یدار یکه آن را خر 
  م،ی فروشوو یرا م یز ی. در واقع چمیرا بفروشوو   میسووتیکه مالک آن ن  ییدارا  میتوانی، م  نکرد

  دایکاهش پ  متیاسووت که ق دواریام دری. در معامالت شووورت ، تر میسووتیکه صوواحب آن ن
 کند. یدار یخر  ،یکمتر  متیفروخته شده را در ق ییکند، تا دارا
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کنود. در   دایو کاهش پ  متیسوووووووود خواهنود کرد که ق  یزمان درهایو نوع از معوامالت، تر  نیا در
 دیابتدا خر   دیتوانیشووووووما م  Longو  Short یو با اسووووووتفاده از ابزار معامالت یمال یبازارها

 دیو سوووووپس اقدام به خر   دیبفروشووووو   دیتوانیم ایو   دیو سوووووپس اقدام به فروش آن کن  دیکن
 .دیکن

مفهوم یکسانی داشته و عموما این  Sellیا شورت و فروختن یا  Shortدر بین تریدرها، 
 شوند. دو عبارت به جای هم استفاده می 

 در معامالت شورت یسودآور 

صوووووووادق  زیبرعکس آنچه در مورد النگ کردن گفته شووووووود، در مورد شوووووووورت کردن ن  قایدق
سوووود خواهد   یتنها در حالت  شوووود،یم Shortمعامله  کیوارد    دریتر   کیکه  یاسوووت. زمان

اسوووووووت در  یهیاو کمتر شوووووووود. بد  دیخر   متیکرده و از ق زشیشوووووووروع به ر   مت،یکرد که ق
 خواهد کرد. انیز  دریکند، تر  دایپ شیافزا متیکه ق یصورت

  یاز ین گریاسوت. دشوده یمعامالت  یهاسوتمیباال سو   یر یپذباعث انعطاف یابزار معامالت  نیا
 زشیدر زمان ر  یابزار معامالت  نیبا ا  د،یکند تا شوما سوود کن دایپ  شیافزا  متیکه ق  سوتین
 سود کرد. توانیم زین هامتیق

 در معامالت شورت و النگ جیلور 

.  باشووووود یم دارج یوجود دارد و آنهم معامالت لور   Shortو   Longدر معامالت    گرید یامکان
خود را چند برابر کرده و در  انیز  ایسوووود   زانیم  میتوانیدر معامالت م ج یبا اسوووتفاده از لور 

 داده  شیرا افزا یگذار هیسرما سکیر  م،یمطمئن هست متیق یکه از روند بعد ییهازمان
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چند  زیضوووورر معامله ن  ان،یحالت در صووووورت ز   نی. البته در امیو سووووود خود را چند برابر کن
  برابر خواهد شد.
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 ست؟یچ)پرایس اکشن( متیرفتار ق
 است: مت یرفتار ق  یمعامله گر  ی اصل فی تعر  ن یا

که   یزمان متیمکرر ق یرا براسواس الگوها معامالتی  ماتیکه معامله کنندگان تصوم یزمان
 ریدهند که کدام مسوووو  یدهند، آن ها به معامله گر نشووووان م  یم  انجام  رند،یگ یشووووکل م

  یمانند الگوها   ییاز ابزارها متیرفتار ق  معامالتدر حال وقوع اسووووت. ادیبازار به احتمال ز 
نوسوووان بازار مانند نوسوووان    سووواختار  مت،یق  یخطوط روند، باندها  ،یکندل  یچارت، الگوها

  رهیو غ محورها  ،یبوناچیو مقاومت، بازگشووت ف تیسووطوح حما  ،یو نوسووان نزول یصووعود
 کند. یاستفاده م
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 رنود یبگ  دهیو را نواد2 نیادیو بن  لیو دارنود کوه تحل  لیو تموا  موتیمعواملوه گران رفتوار ق ،یطور کل  بوه
باورند که    نیچرا که آن ها بر ا  سوووت؟یچ  لی. دلدهدیرا حرکت م بازارهاکه   یعامل اسووواسووو 

 است. افتهی میتعمبازار  متیدر حال حاضر به ق زیهمه چ

مهم   یها اطالعیه: د یر یبگ دهیناد دینکته وجود دارد که من معتقدم شما نبا کی اما
 . ره یو غ Payroll ،FOMCنرخ بهره،   ماتیتصم مانند  یاقتصاد

هم دوست   تواندیم ی که "انتشار اخبار اقتصاد  میگوی ام، م دهیتجربه خودم و از آنچه د از
 شما باشد."  یگر  معامله یو هم دشمن برا

 است که:  نی ا  منظورم

  اریزمان بسووووو  کیدر   د،یانجام داد  یانتشوووووار اخبار اقتصووووواد جهیمعامله با نت کیشوووووما   اگر
  شی افزا   لیچون انتشوار اخبار اغلب به دل د،یپول به دسوت آور   عیسور   یلیخ  دیتوانیکوتاه م

خبر اسوووت،    نیا  هی. اما اگر معامله شوووما علرودیم  نییپا ای باالبه سووورعت  شوووتریب  ینگینقد
  توانندیکرد. چون بازارها م  دیخواه  انیضورر و ز  ایو  دیبر  یم  نیشوما تمام سوود خود را از ب

که حد ضوورر    داردشووانس وجود   نیا  نیحرکت کنند و همچن  عیسوور   یلیمدت خ  نیا یدر ط
 شما فعال نشود.

  یخبر مهم رخ دهد را نشان م کیتواند در هنگام انتشار  یاز آنچه م ینمونه ا ریچارت ز 
 دهد:

 
روشی برای سنجش ارزش ذاتی یک دارایی و بررسی    (Fundamental Analysis)تحلیل بنیادی 2

آینده روی ارزش آن اثرگذار باشند. هدف نهایی تحلیل بنیادی فهم این  عواملی است که ممکن است در 
 گذاری شده استمساله است که دارایی در زمان فعلی باالتر از ارزش واقعی یا ذاتی خود ارزش 

(Overvalued) تر داردیا ارزشی پایین (Undervalued). 
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را  یعوال موتیق رفتوار یانوداز  راه  کیو . کنمیتجربوه اسوووووووت کوه من هرگز فراموش نم  کیو  نیا

بعد، بازار   قهیمعامله انجام شد، اما چند دق  کردم،یم  ینیشبیکه پ همانطورمعامله کردم،  
 رفت. نییپا عیسر  یلیخ

کرده بودم، فعووال    میکووه در ابتوودا در آنجووا تنظ  یمتیضووووووورر من هرگز بووه سوووووووطح ق  حوود
ممکن  ریآن معامله را ببندم، اما غ  توانسووووتمیکه م ییکردم تا جا  یبار سووووع  نیچندنشوووود.

جهش کرد و حد ضووررم را   متیاز حد ضووررم قرار داشووت! ق  تر  نییپا  اریبسوو   متیق رایبود ز 
. بعد از آن چه که به نظر کردمیبودم و درمانده تماشا م  ستادهیفقط آنجا ا  منفعال نمود.

 ممکن بسته شد! متیق نیدر بدتر  کارگزارمعامله با  د،یرسیم یابد
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این بخش شامل آموزش های تصویری پرایس  
 اکشن می باشد

چین شده از مباحث توجه کنید این بخش گل
 . و نظم خاصی ندارد   آموزشی کتاب می باشد
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 عرضه و تقاضا در بازار  

همانور که در قبل در مورد نواحی عرضه و تقاضا صحبت کردیم در این بخش به تکمیل  
نواحی عرضه و تقاضا دیدگاه جالبی در مورد ساختار هر بازار مالی  این آموزش می پردازیم.

نحوه با  اگرشما  دهند.  می  حمایارائه  نواحی  با  معامله  مقاومتی  و  دارید،    ت  آشنایی 
شباهت بسیاری بین این نواحی با نواحی عرضه و تقاضا پیدا خواهید کرد. این نواحی در  
عین مشترک بودن در یک سری از خصوصیات، از نظر ساختاری کمی با یکدیگر تفاوت  
دارند. قوانین به خصوصی در این رابطه وجود دارد که باعث برتری نسبی مناطق عرضه و  

 .شودها میها و مقاومت قاضا بر حمایت ت

 
گفتیم که عرضه و تقاضا تنها عامل تغییرات قیمت است.هرگاه کف تقاضا سنگین شود  

 قیمت باال می رود و هرگاه عرضه به تقاضا بچربد قیمت پایین خواهد آمد.
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 سطوح عرضه 

 : شودی م ییشناسا ریاز دو مورد ز  یکیدر نمودار است که توسط  یاهیناح

 یدر مقابل کندل قو ای رسدیسطح م نی که به ا یقو ی( صعودی)شمع ژاپن  کندل •
 . افتدیسطح اتفاق م نیکه از ا ینزول

  یهابا بدنه ییهاشمع  نجایاز اجتماع چند کندل کوچک )منظور در ا یاخوشه  •
 کوچک است( 

باالتر  ناح  نی معموالً  به عنوان  م   یه یسطح  گرفته  نظر  در  واقع سطوح    شود،ی عرضه  در 
که با سطوح عرضه   یگرانهستند که معامله   متیدر نمودار ق   یقو  یعرضه، سطوح مقاومت 

 . رندیگ یم Short ایفروش  تیسطوح موقع  نیدر ا کنند،ی و تقاضا معامله م
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 سطوح تقاضا 

 ریاز دو شرط ز  یکی دیعرضه است که همانند آن با یه یمقابل ناح ینقطه  هیناح نیا
 باشد:  ایمه دییتا یبرا

که از  یصعود یدر مقابل کندل قو ای رسدی سطح م نیکه به ا یقو ینزول  کندل •
 .افتدی سطح اتفاق م نیا
  یهابا بدنه ییشمعها نجایاز اجتماع چند کندل کوچک )منظور در ا یاخوشه  •

 کوچک است( 
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به سمت   ده،یرس هیناح نیبه ا متیکه ق یبوده و در دفعات دارانیمتمرکز بر خر  هیناح نیا
به آن اشاره کرد، واکنش  توانیم نجای که در ا یژگ یو نی باال حرکت کرده است. بنابرا

 عرضه و تقاضا است.  ینواح نیدر اطراف ا متیق عیسر 
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 نکات آموزش تکمیلی: 

 ( Drop)دراپ 

هنگام   ندبهی گو  یم  (Drop)دراپ   زشیر   نیبه ا  کندیم  زشیو ر   ابدی  یکاهش م  متیق   یوقت
که عرضه و تقاضا در تعادل با هم باشند بلکه   ستین  یبه گونه امبادالت  دراپ    لیتشک

بر   برا ابدی  یم  ی فزون   تقاضاعرضه  عرضه  بزرگ  سفارشات  لذا  و  نم   ی.  با    تواندیفروش 
 . رود یتر م نیی و پا نییهمواره پا متیباشد و ق داشتهتطابق  دیخر   یسفارشات تقاضا برا

 (   Rallyرالی)

رال باال    متیق  کندیم  دایپ   شیافزا  متیق   یوقت دارد  یرونده  رال  در. نام  وجود    ی صورت 
  عرضه شود که عرضه و تقاضا در تعادل باشد بلکه تقاضا از    یانجام نم  یبه گونه ا  مبادالت

با سفارشات فروش مطابقت    تواندیبزرگ نم  دیسفارشات خر   یاست و لذا تقاضا برا  شتریب
 . رود یم باالترو  باال متیقداشته باشد و 

 (   Baseبیس )

ق  یوقت سا  ای  سازد  یم  س یب   متیکه  گویند است    دیمارکت  ق  می  تعادل   متیکه  در 
با عرضه    دیخر   یکه در آن تقاضا برا  باشند  یم   دیتر   یبرا  ینواح  نیها متداول تر   نیا است.

. شود  یپر م  دیسفارشات فروش با سفارشات خر   نی. و همچن هستندفروش متناظر    یبرا
  با ی تقر   تقاضابا تقاضا در تعادل است.   هو همچنان عرض  ردیپذ  یصورت م  یادیز   مبادالت

اندازه   است.  یبه  نقد  ت،ی وضع  نیا   بهعرضه  با  م  باال  ینگ ی حالت  که   ندیگو  یهم  چرا 
 . باشدیدر حال انجام شدن م یار یبس مبادالت

تقاضا   یفزون  ینشانه ها  نیاول   شکند  یرا م  دیسا  ی  هیسقف ناح  مت یکه ق  یوقت  :  توجه
غلبه   ینشانه ها  نیاول  شکند  یرا م  دیسا  ی  هیکف ناح  متیکه ق  یهنگام   وبر عرضه است.

 باشد.   یعرضه بر تقاضا م ی
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 ( RBD,DBD,DBR,RBRساختار مهم در پرایس اکشن ) 4

 
ساختار نزولی هستند که در ادامه به معرفی   2ساختار صعودی و   2ساختار  4از بین این 

 پردازیم. هر یک از آنها می 

می کند    (DROP)وقتی تعداد فروشنده حاضر بیشتری وجود دارند قیمت شروع به ریزش
داشته   وجود  بیشتری  زمانیکه خریداران حاضر  و   ، کند  پیدا  بیشتری  زمانیکه خریدار  تا 

می کند تا زمانیکه فروشنده بیشتری پیدا کند،    (RALLY)باشند قیمت شروع به باال رفتن
اینکه این نواحی در کجای نمودار قیمتی هستند لبه های قیمتی را به شما می  دانستن  

را دنبال   BIG/SMART MONEY)3 (دهد و به شما اجازه می دهد که معامله گران بزرگ
 .کنید چراکه آنها محرکان واقعی قیمت هستند 

 

 

 
یاندازید، متوجه خواهید شد که یک سری از عوامل یا بازیگرها در آن نقش دارند. به برخی از این  اگر به بازار نگاهی ب 3

 .نهنگ گفته میشوددر بازار رمز ارزها بازیگرها 
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 تشخیص نواحی عرضه و تقاضا 

تشخیص نواحی عرضه و  در این بخش به    توضیح دادیم   آموزش های باالهمانطور که در  
(  تقاضا demandدر ابتدا به نواحی که در آن قیمت به باال پرتاپ شده )میپردازیم. تقاضا 

 به چارت نگاه می کنیم. گفته می شود. ( supplyعرضه  و یا کاهش یافته است )

 

 
محدوده   نیتر   یحرکات است . ما همواره خارج  نی ( اBase)  هیعالمت زدن پا  یمرحله بعد

  ی ( بستگ ی )دامنه نواح  یدرون  یو مشخص کردن محدوده    میزن  ی)باند( حرکت را عالمت م
تا چه حد    هیناح  میخواه   یاساس که م  نیهر کدام از ما بر ا   یدارد و برا  یشخص  دیبه د

 .  تباز باشد متفاوت اس ایتنگ 
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RBD,DBR-RBR,DBD 

  ن ی شوند ، اکسترمم ا  یم  جادیو سقف ها( اکف ها  )  H،L  یها  نگی سو  متیبا حرکت ق
که    ییمانند آنها  قای( در نظر گرفته شوند . دقBASE)  سیتوانند تحت عنوان ب  یحرکات م

 در باال مشخص شده اند.

 
 شوند آن ها  یم جادیا RALLY ای DROP کیحرکت پس از  سیب کهیزمان

DROP BASE RALLY (DBR)  

RALLY BASE DROP (RBD)   

 دهند.  یم لیرا تشک
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 دهد.  لیآمدن تشک ن یی پا ایرا در راه باال رفتن  یکوچک یها سیب تواندیم نی همچن متیق

 کوچک تحت عنوان  یحرکت ها نیا

DROP BASE DROP (DBD )  
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RALLY BASE RALLY(RBR) 

 شوند.  یشناخته م 

 
ما هیچ وقت تنها بر مبنای این چهار ساختار وارد معامله نمی شویم بلکه اینها تنها   نکته :

ا نکته دیگر را باید در  ه   مفاهیمی هستند که باید یادشان بگیریم.برای ورود به معامله ده
 نظر بگیریم. 
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 ( Bady to wickروش دوم : رسم زون بر اساس بدنه تا شادو) 

 یت یو اهم شود یخط ورود ما از بدنه کندل بيس رسم م ای proximal lineروش  نیدر ا
رسم شود که به کندل  دیاز بدنه با ییسبز. بلکه از جا ایشد ندارد که کندل بيس قرمز با

 است.  کینزد ای proximal اسمش است چون کترینزد یبعد

Distal line  هم مانند قبل ازlow شود یکندل بيس رسم م . 

 زون ما خواهد شد. distal lineتا  proximal line نی ب فاصله

کندل بيس خواهد بود و تنها تفاوت  lowما  distal line م،یدر هر دو روش ترس :نکته
 است.  proximal line ایدو روش در انتخاب نقطه ورود  نیا

را به ما خواهد   یشتر یب دیتر  یدر روش اول زون ما بزرگتر خواهد شد و فرصت ها :نکته
آن برسد و برگردد و ما  یک یتا نزد متیداد. چون اگر زون ما کوچک باشد ممکن است ق

و   کندیم ادیما را ز  سکیزون بزرگتر ر  گری د ی. از طرف میفرصت معامله را از دست بده 
 می زون استفاده کن م ی ترس یاز کدام روش برا نکهی . اکندیم گاستاپ الس ما را بزر  هیناح

 دارد.  شما  یر یپذ سکیر  زانیمعامله گر و م تیبه شخص  یبستگ

    رسم کرد: توانیمشابه باال به دو روش م زیادامه زون عرضه را ن در
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نمی کنیم.تنها زمانی پوزیشن می  هیچ کارییادمان باشد اگر قیمت داخل زون نیامد ما 

 گیریم که قیمت به زون ما رسیده باشد. 

اگر کندل بیس به جای اینکه باالتر/پایین تر از دو کندل دیگر باشد بین آنها   سوال مهم :
 قرار گرفته بود آن وقت زون چگونه رسم شود ؟ 

 شکل صفحه بعد را ببینید : 
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  مت یق  م،ی کندل بيس رسم کن  shadowمثل قبل زون را از بدنه تا    می اگر بخواه   جواب:

  ی مقاومت   هیناح  کی  س یچون باالتر از کندال ب  شود یما زده م  SLو    کند یزون ما را رد م 
 وجود دارد.  یگر ید
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.Fresh  4بودن زون 

هستیم.در نتیجه نقطه ورود ما همیشه در    Freshما همیشه به دنبال ترید در زون های 
FTB   خواهد بود. درFTB  3وین ریت ما خیلی بیشتر ازTB 2TB   .خواهد شد 

 
 .وجود گپ 6

به ما از وجود یک زون پر قدرت خبر   (RBD  DBR  RBR  DBDوجود کپ در ساختارها )
 می دهد.

 

 

 
  (Fresh)زون های دست نخورده :یادآوری   4

بودن یا دست   Freshگویند که پس از مشخص شدن هنوز توسط قیمت تست نشده باشد،  Fresh زونی را
 .نخورده بودن زون نشان از قدرت آن دارد؛ هرچقدر زون بیشتر تست شود، قدرت آن کمتر می شود
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 (Flag)آموزش تکمیلی :الگوی پرچم 

)  یالگو الگوها  گرید  یکی(  Flag»پرچم«  از  ادامه  یاز  بعد  معموالً  که  است    کیدهنده 
اردیگی شکل م  یقو  ینزول   ای  یحرکت صعود ن  ن ی.  الگو  زیالگو   ی دو نوع دارد که شامل 

 . شودی ( مBear Flag) یپرچم نزول  ی( و الگوBull Flag) یپرچم صعود

 
الگو دار   یصعود  دیحرکت شد  کی  یپرچم صعود  یدر  در    میرا  آن  از  بعد  بالفاصله  که 
الگو ثبت   نیا  یپرچم است. وقت   هیکه شب   شودی ثبت م  ییهاکندل   یکوتاه   یزمان  یفاصله 

پرچم    یدر الگو  نی . همچنم یرا داشته باش   یروند صعود  یانتظار ادامه   می توانی م  شودیم
 .ابدیی بعد از خروج از پرچم ادامه م   یو روند نزول  دیآی م  دیپدحالت    نی برعکس ا  زین   ینزول
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 ( Fail to returnالگوی ناتوان از بازگشت )

FTR   مخففFail to return  بازگشت است.و به معنای ناتوان ازFTR   دومین الگوی
 قدرتمند است که ما در آن ترید می کنیم. 

 ما دو اینگلف داریم.  FTRقیمت یکبار اینگلف انجام میداد اما در    FLدر 

 یک الگوی ادامه دهنده روند است.   FLاین الگو مانند الگوی 

 

 نگران نباشید.در ادامه می فهمید این شکل چه معنی ای میدهد. 
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  یز یشود. تنها چ لیتشک SRدو  نیما ب سی ب هیکه حتما ناح ستی ن یاز ین FTR یدر الگو

 (  مرحله 5بشوند.)  یط بیبه ترت FTR لی است که مراحل تشک نیکه مهم است ا

 درست و معتبر هستند.  ویدو سنار  هر

 
تشکیل شود.تنها چیزی   SRنیازی نیست که حتما ناحیه بیس ما بین دو   FTRدر الگوی 

 مرحله(  5به ترتیب طی بشوند)  FTRکه مهم است این است که مراحل تشکیل 
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 هر دو سناریو درست و معتبر هستند. 

 ( Potential Reversal Zone) یبازگشت  ل یپتانس ه یناح

 مت یاست که ق  یمتیاز نمودار ق  یبخش  ،یبازگشت  لی( پتانسهینقاط )ناح  ای  PRZاز    منظور
تغ و  بازگشت  احتمال  نقاط  آن  ا  رییدر  به  دارند.  را  ا  نیروند  در  که  نقاط   نیصورت 

از بازگشت   ییهانشانه  یصورت کلالگوها و به  لیتشک  کاتورها،یها، انداز کندل   ییهای ژگیو
 ، ی بوناچی دارد، مانند سطوح ف  یمختلف  یهانقاط راه   نیا  یی. شناساشوند یظاهر م  متیق

ال  انتخاب تحل   کی کالس  لیاکشن، تحل   سیپرا  وت،یامواج  وابسته است.    گرلی و… که به 
 است. یمتیدر نمودار ق یهر موج اصل ی، انتهاPRZ یمحدوده احتمال

 PRZکردن  دا یپ ی برا ک یکالس ل یتحل حلراه 

  م ی ، ترسPRZ  ای  یبازگشت  لی کردن نقاط پتانس  دایپ  یهاراه   نیو پرکاربردتر   نیتر از ساده   یکی
حما سطوح  و  روند  ق  تیخط  نمودار  در  مقاومت  روند   متیو  برخورد خط  نقطه  است. 

  ل ی نقاط پتانس  ت،یبا سطح حما  یبا سطح مقاومت و نقطه برخورد خط روند نزول  یصعود
 . می روند را مشاهده کن رییکه تغ  شودی م ینیبش یپ طنقا  نیهستند و در ا یبازگشت

و  تیخطوط روند و سطوح حما د،یکن ی. همانطور که مشاهده مد یتوجه کن ریمثال ز  به
عمل  یبازگشت  لیعنوان نقاط پتانس شکل، به  یاره ی دا یاند. نواحشده  میمقاومت ترس 

 است. شده  جادینقاط ا  نیروند در ا رییکرده و تغ
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 فشردگی عرضه :مشابه باال همین اتفاق برای زون عرضه می افتد. 

 مثال: 
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شده اند و تمامشان تست شده اند و  ل ی بهم تشک کیتقاضا نزد یکه زونها می نی بیم

pending order مصرف شده اند. دیخر  یها 

و تا   شودیپرتاب م ن ییبه زون قدرتمند عرضه با قدرت به سمت پا دنیبا رس متیق پس
زون تقاضاست و در شکل  کیکه   رودیم نیی از آنجا استارت خورده پا یکه فشردگ  ییجا
   .مشخص شده است ریز 
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....(و منتظر  FTR, FL CAPS  )مثل  میکنیزون قدرتمند عرضه تقاضا رسم م  کیپس هرگاه  
 زین  کندیم  یبه آن ط  دن یتا رس  متیکه ق  یر یبه مس  دی. بام یدر آن هست  شنیگرفتن پوز 

خود    یبه زون عرضه تقاضا  یشتر یب  یلیاعتبار خ  یو در صورت رخ دادن فشردگ  میدقت کن
 . میبده 

ما فاصله هم وجود دارد که اصال   یزون ها  ن یمثال ب  نیدر ا  مین یب  یهمانطور که م  :نکته
که مهم   یز ی چ  میستی چارت ن  یآل الگو رو  ده یندارد و ما دنبال رخ دادن حالت ا   یاشکال 

 ما تست شوند و اوردرها مصرف شوند.  یاست که زون ها نی است ا

 

 3DRIVEالگوی 

شدن    کی نزد  وهیش  ی عنیاست،  approach  5مفهوم    کی   یمانند فشردگ   3DRIVE  یالگو
 . کندیم ی به زون را بررس متیق

به زون عرضه / تقاضا سه مثلث   دنیدر راه رس   متیصورت است که ق  نی به ا  3D  یالگو
به زون ما رخ   دنیدر راه رس  یاست که وقت   یاز فشردگ  ینوع  3D.  سازدیم  ینزول  یصعود

  ما به زون با قدرت برگشت داده شود.  دنیبه محض رس  متیتا ق  میدار   یادیانتظار ز   دهدیم
به    متیق   میخواهد بود که بفهم  یما نشانه ا  یتنها برا  3Dبلکه    می کن   ینم  دیتر   3D  یرو

 قرار است از زون ما با قدرت برگردد.  ادیاحتمال ز 

 

 
 رویکرد  5
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 الگو را داشتیم. در الگوهای هارمونیک نیز این 
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مهم است و قبل از   مانیبرا ینزول یشدن سه مثلث صعود لیفقط تشک 3D یر الگود

 افتاده باشد.  یاتفاق خاص ستین یاز یآن ن

 به الگو ندارد.  یربط چ یشده ه  لیتشک 3Dکه قبل  ای  major SRشکل  نیدر ا مثال

 مثال: 
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 عرضه و تقاضا  QMالگوی 

 
 

 

الگو کف    کی( سپس  H)  سازدیقله م  کی  متیابتدا ق   (،یروند صعود(عرضه    QM  یدر 
کف   کیو    گردد ی( و سپس برمHH)  سازدیو قله باالتر م   رودی( ، دوباره باال مL)  سازدیم
 ما خواهد بود.   QMدو قله زون  نی حالت محدوده ب نی(. در اLL) سازدیم نترییپا
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 داستان مشابه است.  زی( ن یتقاضا )روند نزول QMدر 

  ن یی (، دوباره پاH)  سازدیقله م  کی و    گرددی( سپس برمL)  سازد  یکف م   کی  مت یق  ابتدا
 (. HH)  سازدیسقف باالتر م  کیو    گرددی( و سپس برمLL)  سازدیتر م  نیی کف پا  کیو    رودیم

تر   نییپووا  میکووه انتظووار دار   ی( و در حووالLL)  کنوودیم  نگلفیکف خود را ا  مووتیابتوودا ق  یعنی
کوه در ابتودا   ینگلفی(. دو اHH)  کنودیم نگلفیرو بوه بواال ا  زیرا ن  یو قلوه قبل  گرددیبرود، برم

  QMرا به عنوان    ینییحالت محدوده دو کف پا  نیدر ا  ،اسووووووت نیهم  میبه آن اشوووووواره کرد
 .میر یگیتقاضا در نظر م

چون اسوووووووتوواپ    زنوودیزخم را بووه معوواملووه گران م  نیشوووووووتر یسووووووووت کووه ب  ییالگو  QMالگوی  
 ها(. breakout trader)زندیم
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خود را شووووکسووووته، وارد    low متیق  نندیب  یم  ی. فروشووووندگان وقتدیباال نگاه کن ریتصووووو به
در برگشوووت    متیکه ق گذارندیم  low ی( و اسوووتاپ خود را باال1) شووووندیفروش م  شووونیپوز 

 (.2) زندیاستاپ آن ها را م

به سمت زون    متی( اما ق3)  کنندیم  دیاقدام به خر   highبا شکسته شدن    زین   دارانیخر 
QM (. 4) زندیو استاپ آن ها را م گرددیبرم 

 
 خریدار و فروشنده که قیمت استاپ هر دو گروه را میزند.  breakout tradeورود 
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 .است  برقرار زین QM یبرا  big boss یتئور  الگوها، تمام مانند :نکته

 قدرت تا شود یم  باعث کار نی ا میباش داشته  major SR کی QM از قبل یوقت  یعنی
 با و کند مقاومت نتواند رسدیم QM به یوقت و شود گرفته QM به دنیرس از قبل قيمت
 . برگردد  شدت

  مثال در. است کرده استفاده fakeout عبارت از big boss اسم یجا به مدرس :تذکر
 . دارند را مفهوم کی دو هر جزوه نیا یها

 مثال: 
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 مثال: 

 
  که افتاده یسیب یرو قای دق که  مینیب یم و است  شده رسم تقاضا qm level مثال نیا در
 . است ساخته FL کی ما یبرا

 . باشد  متیق  برگشت یبرا خوب هیناح کی تواند یم سبز هیناح پس

 قدرت و افتاده اتفاق big boss یتئور  major St کی لیتشک  با که مین یب یم ادامه در
 . است  برگشته قدرت با رنگ سبز ناحيه به  دنیرس با که شده گرفته زشیر  یبرا متیق
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