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 مقدماتی تا حرفه ای بورسبورس از آموزش 

 

 

 

 جلسه سوم

 

 [1۳:۴۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 .داد خواهيم انجام رو وضعيت تغيير و حقوقی/حقيق و معامالتی سابقه های سربرگ معرفی جلسه این در

 

 [1۳:۳۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 :وضعيت تغيير سربرگ در: آموزش سوم_جلسه#

 .دهدمي نشان ما به را است شده بازگشایی سپس و شده دليلی،متوقف هر به بنا سهم که هایی تاریخ تمام

 ... و مدیره هيئت انتخاب-سرمایه افزایش-سود پرداخت العاده فوق و عادی مجامع برگزاری برای توقف

 بورس به مالی گزارشات ارائه برای توقف

 منفی و مثبت تعدیالت برای توقف

 منفی یا مثبت معامالتی های گره به رفتن برای توقف
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 .شد ذکر که توقفاتی این از کدام هر از پس سهم بالطبع،بازگشایی و

 

 !شود،چيست؟ نصيبمان باید سربرگ این بررسی از ما که کارایی اما

 سهم هک ميانگينی زمان ها،مدت بازگشایی و توقفات در که شویم متوجه توانيم سربرگ،می این در بررسی با

 .است مقدار است،چه داشته قرار بازگشایی برای ویت پليز حالت در

 می که نقدینگی که کنيم بررسی کنيم،بایستی سهم،شرکت یک مجمع در داریم تمایل که مواقع بعضی در

 .نه یا دارد کردن ریسک ارزش کنيم،آیا مجمع،وارد به رفتن برای سهم آن در خواهيم

 حدی از ورد و طوالنی خيلی های بازگشایی دارند،متاسفانه که توقفاتی از ددالیلی،بع به بنا ها سهم از بعضی

 برای همس آن به اگر که باشد ویت پليز ایم،مدتی کرده وارد سهم آن به که ،نقدینگی ميشود باعث که دارند

 را است ستد و داد حال در بازار در که دیگری سهم توانستيم می شدیم،شاید نمی مجمع،وارد در حضور

 .بگيریم گينی آن از و کرده خرید

 بازگشایی بعلت.نشوید مجمع وارد "ساز،کال شاخص های سهم با که دارند عقيده ها خيلی البته

 .داشت خواهند مجمع بعد که نامناسبی

 

 [1۳:۱1 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 :****ساليانه مجمع و سرمایه افزایش و ساز شاخص های سهم****

 ودس تقسيم مقدار یا سرمایه افزایش مقدار اون — تقسيم مجامع و سرمایه افزایش مجامع در شما سود تنها

 وتوکا المث کنه باز باال رقمی ميکنه گشایی باز وقتی که ،اینه مجامع این در شرکت از شما سود نيست، باال

 تو بودید خریده بجاش بازار از دیگه سهمی اگه شما. %۱ فخوز اما کرد باز باالتر % ۱۸ سرمایه افزایش از بعد

 اما – شپدیس مجمع رفتيد داشتيد ميليون 2 مثال کجاست؟ عيب اما کردید می سود %۳ همون امروز بازار

 %۳ صعود ها سهم همه رو بخواد دیگه هفته بازار کنيد فرض.خرید دیگه سهم یک ميليون دو با دیگری فرد

 "مثال شما اما ميکند سود %۳ روزی و است بازار تو کال نميليو 2 خریده؛ ای دیگه سهم که فردی.بده انجام

 دیگری سهم که کسی از کنه صعود هم %۳ روی اگه شما و( سود تقسيم بدليل افت) تومان1۱۸۸۸۸۸ شده

 .اید کرده سود کمتر خریده

 . ****نکنید شرکت سالیانه مجمع و سرمایه افزایش سازها شاخص با پس****
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 خواب و ریسک ارزش و است ناچيز بسيار بود خواهد شما واقعی سود که ازس شاخص سهم بازگشایی چون

 .نداره پول

 

 [1۱:۳1 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 :حقوقی/حقيقی سربرگ# 

 .است tse سایت های سربرگ ترین اهميت حائز از یکی سربرگ این

 .کنيم می سربرگ،اشاره این کاربردهای به ادامه در.دارد زیادی خيلی های کارایی

 و هشد معامله ميانگين قيمت و حقوقی/حقيقی فروشندگان و خریداران کلی تعداد اطالعات کلی بطور اما

 .دهد می قرار اختيارمان در را شده معامله های حجم

 

 .ميشود بازار،استفاده در سهم بازیگردان و صاحب شناسایی برای:سربرگ این از ولی

 بازیگردان و صاحب که نکنيد هستند،شک شدن معامله حال در و تندهس سرمایه بازار در که هایی سهم

 سهمش سر باال معامالتی روزهای درصد ۱۱,۱ خودرو،بازیگردانش مثل سهم یک که است ممکن حاال.دارند

 و دشو بيخيال "موقتا رو ،سهمی بازیگردانی است ممکن اینکه ميکند،یا نگهبانی سهمش از و دارد حضور

 .شود بيخيال و برود فرتمسا به "اصطالحا

 .گردند می بر هایشان سهم به معين،بازیگردانان های زمان در که است داده بازار،نشان بازاریان تجربه اما

 

 اب سهم دادن بازی و دهد انجام حقوقی را فروشها و خرید بيشتر و باشد حقوقی است ممکن سهم بازیگردان

 .دهد انجام حقيقی رو ها فروش و خرید و سهم بازی کل اینکه باشد،یا حقوقی

 و قيقیح کدهای از متشکل باشد داشته اکيبپی:کند کار تيمی که شود پيدا هم سهمی که است ممکن البته

 بازار،بازی در را شده،سهم بينی قبل،پيش از های بازی و هدفمند رفتارهای و خاص ضرافت با که حقوقی

 .دهند

 وبیخ نتایج ها،به سهم بازیگردان درست تشخيص در توانيم میکنيم، همت و سربرگ،تالش این در اگر اما

 .برسيم
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 :تشخيص روش حاال خب

 که باشد تخيلی "واقعا سهمی اینکه مگر.دارد وجود روزه همه حقيقی فروشنده و ها،خریدار سهم همه در

 .نباشد فروش و خرید به حاضر هم حقيقی

 قبلتر فحهص سه دو و صفحه پایين تا باال سربرگ،از این در:کيست بازیگردان که شویم متوجه اینکه بری ولی

 و بود صفر عددشان یا بود کم معامالتی،خيلی روزهای حقوقی،در فروشهای و خرید کنيم،اگر می نگاه را

 و بود زیاد حقوقی/حقيقی سربرگ به مربوط صفحه سه دو این طی در حقيقی های فروش برعکس،خریدو

 .است حقيقی سهم بازیگردان که رسيم می نتيجه این داشت،به هم خوبی های حجم

 حقوقی فروشنده و خریدار دارد،اما وجود روز هر حقيقی فروشنده و خریدار اینکه با نيز ها سهم بعضی در

 .اند کرده ها،معامله حقيقی به نسبت هم بيشتری خيلی های حجم حتی و دارد حضور هم

 خوبی خریدهای و است داشته حضور سهم در روز هر قیحقو که کردید سربرگ،مشاهده این بررسی در اگر

 ودهب تکنيکالی سقف در فروشها و است بوده تکنيکالی کف در "تقریبا خریدها "ضمنا و است داده انجام هم

 .است حقوقی سهم بازیگردان که نکنيد است،شک

 

 برای "لطفا.ميشود خارج هم سریع و گيرد می گين یک و ميشود کار وارد یکبار به ها،حقوقی سهم بعضی در

 .نباشيد چنينی این های حقوقی این رفتارشناسی،دنبال

 

******* 

 اساس بر و دارند نقشه که هایی حقوقی.هستند سهم ساز آینده که داریم کار هایی حقوقی با ما

 .سازند می بازار،تکنیکال برای و کنند می هایشان،بازی نفشه

 اساس بر و دارند نقشه که هایی حقوقی.هستند سهم ساز آینده که داریم کار هایی حقیقی با ما

 .سازند می بازار،تکنیکال برای و کنند می هایشان،بازی نفشه

******* 

 

 .است بازی حال بازار،در در حقوقی بازیگردانی با خودرو:"مثال
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 ودنماییخ سهم در حقوقی یک: جدیدا.)است بازی حال بازار،در در حقيقی بازیگردانی با شکربن: "مثال

 (.است حقيقی دستان در سهم قدرت هم هنوز اما ميکند

 .است بازی حال بازار،در در حقيقی بازیگردانی با پخش:"مثال

 .است بازی حال بازار،در در حقيقی بازیگردانی با کگاز:"مثال

 

 [1۱:۱۳ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 ؟!؟!چيست برای دهيم تشخيص درست را سهم اصلی بازیگردان باید اینکه علت! سوال؟

 این زا باشيم،باید داشته سهم بازیگردان اینکه از دقيقی و درست تشخيص اینکه،توانستيم از پس خب

 باال را همس کند می تالش که است بازیگردان آن اینکه بخاطر.باشيم بازیگردان آن رفتارهای دنبال پس،فقط

 سهم دب یا خوب اخبار از که است بازیگر آن که است این ایبر.دهد بازار تحویل را تکنيکالش و کند پایين و

 .دارد خبر ها سرمایه افزایش از.دارد خبر سهم منفی یا مثبت تعدیالمت از.دارد خبر

 البته)دهد عبور مقاومت از یا کند حمایت سهم از ضروری مواقع در بازیگردان،ميتواند آن که است این برای

 (.بداند ضروری گرا و دارد که ای خواسته به بنا

 می رفتارهایش و حرکات شروع کردیم،منتظر شناسایی را اصلی بازیگردان ما وقتی که است این برای

 به ما ودور برای مناسب زمان االن آیا که ببينيم و کنيم بررسی کرد سهم،حرکتی در که وقت هر تا نشينيم

 !؟!نه یا است سهم از ما خروج برای مناسب زمان آیا که ببينيم!نه؟ یا است سهم

 در ینهای ضربه منتظر کنيم،باید اقدام خروج یا ورود ها،برای سهم اصلی بازیگردانان گام اولين با نباید ما

 (.کرد خواهيم است،صحبت ها حجم از استفاده که نهایی ضربه این مرود در "بعدا.)باشيم ها سهم

 سهم افت مواظب شد خارج سهم بترانس،از های حقوقی از یکی که شد اعالم ها گروه از یکی پيش،در مدتی

 وابج در:باشد داشته حضور گروه تو بود،اینجا کرده فوروارد برایم را پيام این که دوستی ان کند خدا.باشيد

 "اتفاقا.باشيد سهم صعود منتظر شد،پس خارج حقوقی آن که حاال کردم،گفتم که شوخی ضمن: پيامش

 تومن 111 حوالی قيمتی کف در "دقيقا کردند صادر بترانس خرید گروهشان،سيگنال در دوستان از یکی

 .بودم سهم با تومن ۰2۸ حدود تا و شدم وارد تومن 11۴ در خودم.باشم نکرده اشتباه اگه

 

http://abcbourse.ir/


 
۱ 

 حرکت یک انجام با شما که است این برای دارد اهميت بازیگردان،خيلی دقيق و درست تشخيص اگر پس

 نبازیگردا حرکت و رفتار روی فقط و.نشوید خطا نيست،دچار سهم انبازیگرد که کسی نادرست یا درست

 .کنيد زوم اصلی

 خوشبختانه.کرد صعود هم ریال ۱۴۱۴ تا و کرد رشد به شروع تومن ۳1۸ حدود از وتوشه که بود قبل سال

 ۱۴۱۴ قيمت در وتوشه و بروید دارم دوست)کردم بازار تقدیم رسيد عدد این به که روزی همون تو رو سهم

 در حقوقی خرید آیا اینکه---فروختيم ها خيلی و من چرا اینکه: علت 2 به( )"حتما کنيد بررسی ریال

 (.نه یا بود درست قيمت اون در وتوشه

 .است سهم،حقيقی بازیگردان که است سهمی وتوشه:راهنمایی

 سال ریال ۱۴۱۴ تا تومن ۳1۸ محدوده کنيد کالبدشکافی باید بعد جلسه برای.شماست تمرین وتوشه این

 .را قبل

 

 [1۱:۸1 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 :باشيم سهامی چه بازار،دنبال در موفقيت برای ما که باشد سوال جای برایتان که است ممکن حاال

 !است؟ سهم وان نامبر و اصلی بازیگردان و ریيس حقوقی که سهامی-1

 !است؟ سهم وان نامبر و اصلی بازیگردان و ریيس حقيقی که سهامی-2

 

 :دارد را متفاوتی های سوال،پاسخ این جواب اما

 .کنند می ،ترید(باشد حقوقی سهم وان نامبر و بازیگردان)دار حقوقی های سهم با ها خيلی

 .کنند می ،ترید(باشد حقيقی سهم وان نامبر و بازیگردان)دار حقيقی های سهم با ها خيلی

 آن بازیگردان که کنيد انتخاب را سهامی باشيد دنبال باید "کال دارید که هایی استراتژی به بنا اما

 یگرید قصد هيچ و باشد تریدر "ضمنا و نباشد نامرد و باشد اسمارت( حقوقی یا حقيقی نميکند فرقی)سهم

 .باشد نداشته

 

 [1۱:۸۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد
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 اهداف و ها نقشه به نخوریم،باید مالی/ روحی لطمه و کنيم ورود سهمی در خواهيم می اگر کنيم سعی باید

 .بگذاریم سهم،احترام اصلی بازیگردان رفتارهی و ها خواسته و ها بازی و

 باال ار سهم و کنند خودنمایی و بگيرند دست در را ،سهم توانند می اینکه خيال به گروهی قبل سال در:مثال

 .بود معامالتی گره به رفتن دار و گير در سهم که روزهایی همان.شدند........سهم کنند،وارد پایين و

 قیحقو بکشانند،اما خرید صف به را سهم توانند می اینکه خيال به و کردند خریداری فروش صف در را سهم

 صف به "مجدا را سهم و کرد سهم فروش به شروع آنها با همزمان "دقيقا و شد آنها حرکت این متوجه سهم

 .آورند فرو تعظيم سر شدن پشيمان،مجبور و شرمنده گروه آن.کرد عرضه هم فردا و کشاند فروش

 

 [1۱:2۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 االب موافق و است سهم در زیاد خيلی کردن عرضه حال حقيقی،در یا حقوقی که هستيم شاهد وقتها بعضی

 رفتار این با حقيقی یا حقيقت،حقوقی در.است زن چشمک چراغ رفتار، این.نيست سهم در قيمت فتن

 .کنيد ویت پليز "فعال که.است بازار به دادن سيگنال حال خود،در

 است مثبت محدوده در که معامالتی "مثال.کند کنترل را سهم خود،فقط های عرضه با که است ممکن حاال

 روشف صف سمت به را معامالت "کال اینکه یا دهد مسير تغيير کم خيلی منفی یا تابلو صفر محدوده در را

 .دهد سوق

 .باشيم هایشان خواسته و رفتارها مواظب باید حال بهر

 .کنيم دخالت هایشان سهم روند در نباید

 کرف پس.آید نمی حساب به اند،چيزی کرده وارد سهم در انها که پولی برابر ما،در امثال پول که باشد یادمان

 .کنيم بيرون ذهنمان دهيم،از تغيير را سهم بازی توانيم می اینکه

 فتارر خالف بر را سهم روند موقت دارد،بطور سهم،صاحب کنند ثابت اینکه برای توانند می آنها اینکه بخاطر

 .شویم هنگفتی زیان و ضرر دچار ما که است ممکن اینجا.دهند ،تغيير ما خواسته و

 ميدهند انجام که معامالتی ها،با سهم بازیگردانان های نقشه و ها خواسته و اهداف تمام که باشد یادمان

 .ميشوند شناخته ما برای

 .شطرنج بازی با دارد بزرگی خيلی فرق یک ولی است شطرنج بازی همانند بورس
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 مایلت مقابل طرف دست که فرضی حرکتهای تمام توانيد می راحت کنيد،خيلی می بازی شطرنج شما وقتی

 ما و افتد می اتفاق پرده پشت ،در دستان حرکات و ها بازی بورس،تمام در اما کنيد مشاهده را کند آن به

 .کنيم مشاهده را دستها حرکات و دستها توانيم نمی مستقيم بطور

 !چيست؟ کار بهترین پس

 .اصلی بازیگردانان رفتار روانشاسی و شناسی رفتار.ها سهم معامالتی روند رصد و پيگيری

 هميتوان،متوج حدودی تا ميشود ،دیده سهم اصلی بازیگردانان توسط که معامالتی نوع مواقع،از بيشتر در

 .بشيم ها سهم حرکت ادامه

 هم احتماالت نوع همه مالی بازارهای در.است مالی بازار یک بورس که باشد یادمان اینها همه بر عالوه اما

 نيدک اتخاذ را تصيمی بهترین و کنيد بررسی را سهم روی پيش احتماالت تمام کنيد سعی پس.دارد وجود

 .نشود شما کردن ضرر به منجر نشد،حداقل کردن سود به منجر اگر که

 و زمان کردید ضرر اگر اما هست کردن سود برای زمان.است اوليه سرمایه و نقدینگی حفظ:مهم چيز اولين

 .کنيد ضررها جبران صرف باید را زیادی خيلی هزینه

 

 [1۱:۴۸ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 مطلوبی نتایج به توانيد می حقوقی/حقيقی سربرگ و tse سایت مدتی کوتاه اندیکاتورهای بررسی ترکيب از 

 .برسيد

 .است مشاهده سربرگ،قابل این در ها سهم بازیگردانان دست حرکات

 

 [1۱:۴۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 و وفقم ها سهم بازیگردانان درست تشخيص در بتونيد اینکه و تمرین برای که کنيد سعی "دوستان،لطفا

 ور حقوقی/حقيقی سربرگ از صفحه دوسه و کنيد تست را سهم چندتا امروز همين "باشيد،حتما سربلند

 .کنيد بررسی

 های لهپ از یکی کنيد باور.نشين قضيهفرد این کنار از راحتی به.مهمه خيلی خيلی.مهمه قضيه این خيلی

 .است حقوقی/حقيقی سربرگ همين موفقيت به رسيدن
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 [1۱:۴۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 .هستم خدمت در داره امروز جلسه و قبل جلسات از سوالی کسی اگه حاال خب

 

 [1۱:۳1 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 �👇👇👇👇�.است حقيقی بازیگردانش که سهمی نمونه

 

 

 [1۱:۳1 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 سهم بازیگردان است حقوقی "واقعا چون نکنيد شک.است حقوقی بازیگردانش که سهمی نمونه

 �👇👇👇👇👇👇👇�.خودرو

http://abcbourse.ir/
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 [1۱:۳۳ 1۱,۸۰,1۱, ]تلگرام بهنام

 نباشيد خسته ادبو عرض و سالم

 شمشيرگران جناب شما زحمات تشکراز و

  کردم مشاهد ثاخت مثل توسهمی چندروزپيش همين بنده رو فرمودید روکه روندایی همين استا

  باال ببره رو سهم هرچقدخواست حقيقی که

 نشد ک نشد بره نذاشک حقوقی

 ميکرد عرضه ميليونی حقوقی ميکردن صفش و ميزد خرید خرد حقيقيا هرچی

 ب واون ميخواستن حقيقيا و بود ساخته کف از سرواشنه الگوی نام ب براثاخت الگویی یک حقوقی دراصل

 باال شمابره بادستای نميذارم روش کشيدم زحمت همه این گفت حقوقی نتونسن خب ولی دربيارن اجرا

  صبرکنيد گفت فراوانش های باعرضه ودراصل

http://abcbourse.ir/
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 ... پليزویت دراصل نيسو استارت زمان فعال

 نوسان درحال نقطه توهمون فعال سهم شدنو بيخيالش دیگ اوردن کم حقيقيا ک اونجا خالصه

 

 [1۱:۳۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 هاست فروش و خرید و گفتاریش،معامالت زبان بورس تو چون.هستند زن چشمک چراغ همه اینها.احسنتم

 .فقط
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