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کال بلده. یه سهم تلگرام میخونه نه تکنی دردوستی دارم که او نیز مثل من در کار سهام هست، ولی نه

جاهایی که رسبید می رروهه، بضاا تلننی با هم صبرت می کنیم.  صبرر میکنه به یه  هایی رو میخره،

اخیرا یه سبهیی رو وارد هده، کیی هم  .کلی مصبیرت رایبی و مورورک کردم بگیره آنالین هم من با

های تلگرام دیدم یکی حکایت خاصببببی داره. دیروز تو اتا   سببببنگین. سببببهم هم کثیرالیضامله نیسببببت و

به تکنیکال اییان “یکی دیگه نوهت   ”!!! نتونست از ابر کومو رد بشه ریخت رالن سبهم” نوهبت  

آر اس آی در منطقه اهراع بود و باعث  ” یکی نوهت  ”.بیاورید ، سیگنال مکدی کار خودک رو کرد

 ”.ریزک سهام هد

گنتم نکنه اتناقی برا  تا رنج مننی خورده،هزار  ٠١١کیی نگران هدم ، سهم رو باز کردم ، دیدم 

دوستم، تلنن رو برداهت و به من و  سهم ارتاده که اول صربی اینووری مننی هده، زنگ زدم

داد، گنتم چی هده آخه ؟ گنت می خواستم تو کف بشینم  که براک گررته بودم کلی ربش” آنالینی“

تا سهیم ررت !!! ، گنتم حاال میخوای چی  هزار ٠١١و   ی رروک را زدم برای خرید، اهتراهی دکیه

چایی ام رو بخورم  کنی، نکنه رروهنده بترسه بیاد رو سهم؟ گنت  اتناقا امروز خودم خریدارم، کار

دقیقه بضد سهم رنج هد به سیت باال، دوستم یه هروع کرد  ۵ .، نیی ذارم مننی بیونهمیخرم دوباره

 : یهو دیدم پیام ها اومد تا صف خرید هد، ۵٧/١٢٠به خرید، بضدک هم 

 ”!!!این است تکنیکال !!! رالن سهم رو برینید“

 ”!!!ایول به باند بولینگر سهم رو برگردوند“

 ”!!!درود بر الیوت، سیگنال هاک حرف نداره“

 ”!!!ابرهای کومو سهم رو بارور کرد“

د و خرید سببهم رو به بودن امروز هم هنتادتا کانال تلگرام سببهم رو در سببیگنال های دیروزهببان آورده

بودند رو سببهم!!!، بیسببت ننر هم قسببم  هببون ترریگ گنتن، سببی ننر هم تگ سببهم هببده vip اعاببا 

هم با گوک خودهببببون از مدیرعامل سببببهم هببببنیدن که  میخوردند که زمین هاک رو رروخته، یه عده

ور کرد و درصد سهم مشتری خارجی جنت و ج ۵٠پیش هم یکی برای  تودید ارزیابی داره!!! یه ربع

 بیاد جزو درصدی ها” استنان دوما “رروخته بود و قراره به زودی  ”دالر”سهم رو به

کرده بود رقط، و هیچ ” اهببتراه“این رریق ما یه  حاال من موندم چووری بگم که بابا اینووری نیسببت،
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