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درک نقدینگی
مقدمه ای بر نقدینگی

به ساده ترین شکل ممکن، نقدینگی معیاری است برای سنجش سهولت امکان ورود و خروج از یک بازار در قیمت مورد نظر بر اساس 

عده ای خریداران )قیمت پیشنهادی خریداران( و فروشندگان )قیمت پیشنهادی فروشندگان( در آن بازار.

اهداف اولیه مارکت میکر )بازارساز( در رابطه با نقدینگی عبارتند از:

 ایجاد بازار با خرید و فروش از موجودی خود، زمانی که سفارش های عمومی برای خرید یا فروش دارایی وجود ندارد.

 نگهداری سفارشات رزرو شده ی بازار، شامل سفارشات لیمت )limited orders( برای خرید و فروش، و همچنین سفارشات استاپ 

)stop orders( قرار داده شده توسط فعاالن عمومی بازار.

به طور کلی، اگر شما این دو نکته را درک کنید، خواهید دانست که چگونه مارکت میکر حرکات جعلی  ایجاد می کند و معامله گران 

خرد را تحریک می کند. نمودارهای زیر را بررسی کنید.

Buy Stops Liquidity     >-----      )BSL( نقدینگی بای استاپ )الف

BSL استخری از سفارشات بای استاپ )Buy Stop orders( با حد ضررهای مربوطه شان می باشد.

زمانیکه نقدینگی بای استاپ )BSL( جمع آوری می شود )بای استاپ ها فعال می شود(، بازار به سمت پایین و نزولی تغییر جهت 

می دهد )حد ضررهای سفارشات پاک  سازی می شود(.

"BSL را کجا می توانیم پیدا کنیم؟"
)PMH( سقف ماه قبل 

)PWH( سقف هفته ی قبل 

)PDH( سقف روز قبل 

)HOD( سقف روز جاری 

)Old H( هر سقف قدیمی 

 )EQH( سقف های برابر/مقاومت 
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Sell Stops Liquidity     >-----      )SSL( نقدینگی سل استاپ )ب

SSL استخری از سفارشات سل استاپ )Sell Stop orders( با حد ضررهای مربوطه شان می باشد.

زمانیکه نقدینگی سل استاپ )SSL( جمع آوری می شود )سل استاپ ها فعال می شود(، بازار به سمت باال و صعودی تغییر جهت 

می دهد )حد ضررهای سفارشات پاک  سازی می شود(.

"SSL را کجا می توانیم پیدا کنیم؟"
)PML( کف ماه قبل 

)PWL( کف هفته ی قبل 

)PDL( کف روز قبل 

)LOD( کف روز جاری 

)Old L( هر کف قدیمی 

)EQL( کف های برابر/حمایت 

معامله کردن با نقدینگی )ستاپ ورود تهاجمی(

بنابراین، چه زمانی ما نقدینگی را معامله کنیم؟

برای یک ایده ی اساسی، ستاپ نقدینگی باید شامل موارد زیر باشد :

Stop Hunting       >-----     )SH( شکار حد ضرر )الف

شکار حد ضرر )SH( به سادگی یک شکست قالبی در باال/زیر ناحیه ای است که نقدینگی در آن قرار دارد.

Break in Market Structure       >-----      )BMS/BOS( شکست در ساختار بازار )ب

BMS زمانی است که ساختار بازار شکسته شود )شکستن HH یا LL برای ادامه ی یک روند( یا )شکستن HL یا LH برای تغییر جهت 

 .)CHoCH/یک روند
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فاکتورهایی که هنگام معامله ی نقدینگی باید در نظر گرفت

a( روند: روند دوست شماست، بنابراین همیشه مطابق با جهت روند HTF )تایم فرم باال( معامله کنید.

b( عرضه و تقاضا: ایجاد شدن عدم تعادل در بازار و رسیدن قیمت به آن را در نظر بگیرید.

c( حمایت و مقاومت )EQL وEQH(: همیشه منتظر شکست جعلی در مناطق حمایت و مقاومت باشید.

d( فشردگی: بهترین راه برای دانستن این است که قیمت در حال اصالح می باشد، در غیر این صورت ممکن است زمانی وارد معامله 

شوید که بازار جهت خود را تغییر داده و منجر به ضرر و زیان شود.

توجه: ایده ی مورد بحث در باال را می توان برای معامله هر دارایی مالی، از جمله شاخص های مصنوعی و نوسان، ارزها، فلزات و بسیاری 

موارد دیگر مورد استفاده قرار داد!
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نمونه های ستاپ معامالتی با نقدینگی

)ورود(

)ورود(

)ورود(

)ورود(
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برای مطالب بیشتر به کانال ما مراجعه کنید
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