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 مقدماتی تا حرفه ایاز بورس آموزش 

 

 

 

 پنجمجلسه 

 

 [1۵:۱۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 دیده ها مثبت تو ها سهم تو که قوی اعداد اون.داره وجود گفتن برای زیادی مانی،حرفهای اسمارت بحث تو

 که پولهایی اون.باشيد خوشحال.نيست روندساز اما است مانی اسمارت از قسمت یک که ميشه،درسته

 خواهد بين از بازار ترس اینکه یعنی این.ميشن روندساز های سهم وارد کم کم هستند،دارن روندساز

 ها سهم اکثر.نميشد دیده ها سهم تو تحرکاتی هيچ که پيش وقت چند مثل داره ترس زمانی بازار.)رفت

 و اصلی پولهای که بازار این(.داشت نگرانی اونجا.اومد نمی ها سهم تو خوبی نداشتند،پول خوبی معامالت

 .ميشن بازار وارد دارن هستند ای صحنه پشت

 

 [1۵:۱۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 ؟!!چيه؟ وظيفشون پولها اینجور حاال
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 به رو ها پایين،سهم به رو خریدهای با و ميشن وارد منفی های قيمت تو البته و کم کم که اینه وظيفشون

 اون تو بعد.کنند هاست،آماده سهم و ها قيمت اون به ورودکنندگان اکثر نظر مد که جذابی های قيمت

 صحنه از دیگه دادند احسنت،انجام نحو به رو خودشون ،کار پولها این وقتی.گيره می شدت قيمتها،خریدها

 مرحله پولهای.سپارن می دوم مرحله پولهای دست به رو بازی ادامه و شده تموم کارشون یعنی)کنار ميرن

 سمت به رو ها سهم باال،معامالت به رو های رنج زدن با و کنند می هدایت تابلو صفر سمت به رو دوم،روندها

 هک بعدی مرحله خریداران کم کم و ميشه مثبت و مثبت و مثبت معامالت کم کم بعد.ميدن ها،سوق مثبت

 هب نزدیک های قيمت تو کوچولو خرید یه.ميشه سهم وارد است قبلی پولهای اون کننده تکميل کارشون

 .شوید رستگار تا کنيد پيگيری خودتون "لطفا هم رو شيرین بحث این ادامه.ميشه انجام صف

 

 [1۵:۱۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 اه سهم خوشگل،تو اعداد نسبت و ميخرن سهم و ميان ها مثبت تو که خریدارانی ،اون ميکنن فکر ها خيلی

 تهرش خوب پلو اون.است پلو دیگ ته اعداد کردن،اون اشتباه اونها.شرمنده اما.است مانی ميشه،اسمارت برقرار

 درک بازاریان که باشد.رگ تو اول،زدن همون ها مانی اسمارت بيگ رو گوسفندی زرد روغن دار زرشک دار

 "اضمن.ها مثبت و خرید های صف نه باشيد دنبالشون فروش های صف و ها منفی تو.شوند رستگار و کنند

 باشد . نمی دسترس در هم نظر مورد مشترک

 

 [1۵:۱۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 هایی سهم اصلی بازیگردانان تحرکات متوجه اند،اگر رسيده خودشون قوی های حمایت به ها سهم از خيلی

 شدن معامله حال در تابلو منفی و مثبت 1-۸ محدوده تو ها سهم از خيلی.نباشيد نگران دارید،شدید که

 مواقع،بازی بيشتر در که بوده هایی قيمت هم ها قيمت و هستند حمایت حال در که ها سهم اینجور.هستند

 .نداره نگرانی ميشده،جای شروع اونجا از

 

 [1۱:۸۵ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 تو خرید باشه یادمون البته.ها مثبت تو هم فروش.خوبه ها منفی تو خرید.نباشيد خرید دنبال ها مثبت تو

 .بشه رعایت باید که داره نکاتی هم مثبت تو فروش و منفی

 .باشه سهم خرید مطمئن،دنبال های منفی تو که است کسی باهوش

 .کنيد پيدا ها سهم تو را گوسفندی زرد روغن زعفرانی دار زرشک پلو تا باشيد دنبال

http://abcbourse.ir/


 
3 

 هيچ اما.نميکنم رد "اصال رو حرفشون بخشه،این لذت و جذاب و خوشمزه هم پلو دیگ ته ميگن ها خيلی

 بهش وقتی شاید که بگردی دیگی ته دنبال بری و کنار بزنی رو خوب پلوهای اون که نميگه سليمی عقل

 .باشه استفاده غيرقابل و رسيدی،سوخته

 بزنه،خيلی هم شما،درجا خرید های قيمت همون تو اگه حتی و خریدن مطمئن قيمتی کف تو رو سهم

 .هبش نزولی روند وارد کم کم و باشه صعودی روند انتهای که خریدی،بخرید صف از که اینه از بهتر خيلی

 

 [1۱:۸۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 

 

 [1۱:1۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 .کردیم صحبت همينجا تو دیروز سهم این برای

 .ميزنه مشکوک وقتها خوردن،بعضی مثبت همه این
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 .کرده خوبی رشد "بازار،واقعا این تو سهم

 .شد خواهد خالی باشه،بادش کرده رشد که هم ،هرچقدر سهمی هر روزی،تو یه اما

 هشایع رو چيزی چه و بودند دیده سهم این برای خوابی چه نيستم،نميدونم ها شایعه و اخبار دنبال چون من

 .بودند کرده

 معدیلی تعدیل بوده،خبر ای پروژه قرارداد بوده،خبر زمين فروش سرمایه،خبر افزایش سهم،خبر تو اگه اما

 .نميدونم بوده،من

 .است شده پيشخور سهم این بوده،تو هستم،هرچی مطمئن رو چيزی یک فقط

 که ودب منتظر بازار که جایی "دقيقا.افتاد اتفاق هم توافقات اعالم زمان برای قضيه همين باشه، یادتون اگه

 .کند استراحت تا رفت و کرد خداحافظی مدتی برای ببيند،بازار بازار از چشمگيری رشد

 

 [1۱:32 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 TSE_معامالت_سابقه_سربرگ#

 دوستان خدمت را حقوقی،مطالبی/حقيقی سربرگ و سهم وضعيت تغيير سربرگ قبلی،برای جلسات در

 .کردیم تقدیم

 در رو شما بتونه شااهلل ان و باشيد کرده استفاده خوبی به حقوقی/حقيقی سربرگ اون از که اميدوارم

 .باشه کرده سهم،کمک بازیگردانان و سهم وانان نامبر درست تشخيص

 و تر ساده خيلی اما.است حقوقی/حقيقی سربرگ کننده تکميل هم معامالت سابقه سربرگ این اما

 اتفاق ها سهم برای گذشته در که رو نزولی و صعودی روندهای شروع و ها سهم بازی ،ميتونه تر محاسباتی

 .بده نشون ما به رو افتاده

 

 [1۱:۵3 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد
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 [1۱:۵۰ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 .است چشمگيری حجم "واقعا کنيد دقت اگه که افتاد اتفاق حجمی یه 1۱/۵/4۵ تاریخ فوق،در تصویر تو

 .کنيد پيگيری رو روندشون بتونيد تا کنيد یادداشت "حتما رو ها حجم اینجور

 .نکنيد شک.دارد سهم برای نزدیک اخباری از نشان باشيد سهم،مطمئن تو زیاد خيلی حجم

 حجم تونيد می خوبی سهم،به این سابقه قسمت در 1۱/۵/4۵ ميکنم،تاریخ ارسال براتون که بعدی تصویر در

 .کنيد مشاهده را افتاده اتفاق تاریخ اون که بزرگی خيلی

 .است کرده صعود و رشد خوب خيلی تاریخ،سهم این بعد روزهای

 داده مسير ادامه صعود سمت به قوا،دوباره تجدید از بعد "مجددا استراحت،و و اصالح مقدار راه،یه بين در

 .است

 

 [1۱:۵۰ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد
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 [1۱:۸2 1۱,۸۰,1۱, ]گرانشمشير جواد سيد

 کانال همون یا مناسب قيمتی بازه یه تا کنيد معامالتی،تالش سابقه سربرگ تو از که کنيد سعی دوستان

 .کنيد شناسایی خوب خيلی رو هست ليستتون واچ تو یا دارید که هایی سهم تو مطمئن ای دوره

 سمت هب اگه ببينيد بندازید نگاهی یه هرزگاهی رو ليستتون واچ اون تونيد می که اینه به کار این خوبی

 اختالف با و کنيد اقدام سيستمی سفارش برای کم است،کم شدن نزدیک حال در خرید برای شما قيمت

 قهساب.بشن چک اندیکاتورها "حتما "نهایی،حتما خرید از قبل البته.کنيد سهم خرید به چندتومنی،اقدام

 .کنيد اقدام بعد بشن چک ها حجم.بشن چک حقوقی حقيقی.بشن چک سهم

 با مه باز کردین،البته مشخص قيمتی ای دوره کانل که سابقه سربرگ از تونيد می "مجددا هم فروش برای

 .کنيد اقدام کردین خرید که سهمی فروش سفارس به رصدها،نسبت و ها بررسی به توجه

 

 سکری کم فروش و خرید به زیادی،نسبت اطمينان درصد با شما که ميشه سابقه،باعث سربرگ از استفاده

 .کنيد اقدام
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 [1۱:1۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 :دیگه نکته یه

 در "فرضا "ميشده،قبال انجام معامالتی روزهای طی در که معامالتی های حجم سهمی "قبال کنيد فرض

 می اتفاق سهم در که هزارتایی 4۸۸-۰۸۸ حجم با "فرضا و بوده سهم هزار ۱۸۸ تا ۵۸۸ محدوده

 :گرفته می صورت توش روند افتاده،تغيير

 :چی یعنی این حاال

 .ميشده معامله سهم هزارتا ۱۸۸-۵۸۸ حدود روزانه و بوده منفی روندش سهم اینکه یعنی

 يشترب حتی یا روز یه دو ميرسه،شاید خودش مدتی کوتاه اندیکاتوری کف و قيمتی کف به سهم کم کم بعد

 د،اونش بيشتر اش،خيلی گذشته روزهای به نسبت حجمش که ببينيد سهم تو رو روزی یه بزنه،اما درجا هم

 .باشه ميتونه روند تغيير یک از نشان که کنيد دقت "حتما رو روز

 حجم هویی ،یه بوده هزارتا ۱۸۸-۵۸۸ معامالتش ماهيانه ميانگين و دارید که سهمی تو امروز کنيد فرض

 بوده،شک نيفتاده گذشته،اتفاق روز چند تو حجم این "ضمنا و.سهم هزارتا 4۸۸-۰۸۸ باالی ميره معامالت

 صلیا بازیگردان نقشه و هدف و تشخيص به بنا)بعدش روز سه دو نهایت فرداش،یا یا روز همون از که نکنيد

 به صعودی سنگين،روند حجم اون خوردن ،با داشته نزولی روند سهم اگه و شد خواهد شروع بازی(سهم

 .گيره می خودش

 پدیدار سهم در حجمی.بيفتد است،اتفاق صعودی سهم روند که زمانی برای ممکنه هم اتفاق همين حاال

 .باشه داشته فرق خيلی ميشده،خيلی معامله مثبت تو که قبلش روزهای با که شد خواهد

 جم که روز همون است ممکن که باشيد ماشه به دست فروش برای تونيد دیدید،می رو حجمی چنين اگر

 حجم اون قتیو بشه،ولی نزولی فرداش پس یا فردا اینکه یا کند تغيير نزولی به سهم افتاد،روند اتفاق سنگين

 اشيدب ماشه به بود،دست سهمی هر بودند سقف تو ،اگه کردید چک هم رو اندیکاتورهاش دیدید،و رو سنگين

 .فروش برای

 

A [ ,..1۱,۸۰,1۱ 1۱:۸۱] 

 کنيم؟ مشخص چطور قيمتی دوره

 

http://abcbourse.ir/


 
۰ 

 [1۱:2۵ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 شتاریخ رو( قبل دفعات در)خورده اندیکاتورها کف به که زمانی مدتی،هر کوتاه اندیکاتورهای از استفاده با

 ور تاریخشون( قبلی دفعات در)خورده مدتی کوتاه اندیکاتوری سقف به که هم هایی زمان.کنيد یادداشت رو

 .کنيد یادداشت

 .کنيد مشخص سابقه سربرگ تو رو تاریخها همون برین بعد

 .بوده قيمتی چه تو خورده که منفی اخرین و کرده می بازی منفی تو هایی قيمت چه تو اونجا که ببينيد بعد

 .بدین انجام رو کار همين رو قبل دوره سه یا دو "مثال که کنيد سعی

 2۱۱-2۱۸ قيمت به که وقت ،هر سهم فالن "فرضا "مثال که ميشين متوجه کردین بررسی وقتی بعد

 نزولی و برگشته دوباهر بعد و. رفته 3۸۸-24۸ محدوده تا "فرضا و شده صعودی و برگشته رسيده،بعدش

 .کرده حرکت( نداره عيبی ور اون ور این تومن سه دو حاال)قبلش قيمت همون تا دوباره و شده

 تیادداش رو بودن سقف تو اندیکاتورها که تاریخهایی.بکنيد رو کار همين "دقيقا هم قيمتی سقف برای

 چه بعد.فتهمير باال معامالت قيمتهایی چه تا که ببينيد.کنيد چک رو تاریخها سابقه،اون سربرگ تو بعد.کنيد

 .خورده هایی حجم

 قيمتی ای رهدو کانال یا قيمتی بازه یک زیادی،بتونيد اطمينان با و تقریبی بطور شما که ميشه باعث کار این

 .کنيد مشخص براش

 نیپایي دیگه که دیدید اگه کنيد می بررسی رو سهم شرایط "رسيد،مجددا قيمتها اون حدود به که وقت هر

 .کنيد خرید به اقدام ای پله بصورت تونيد نداره،می

 .بکنيد رو کار همين تونيد می هم فروش برای

 

 [۸۱:32 14,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 :مکدی-اندیکاتور-اجمالی-آموزش#

 

 اس تی و شما و من که چيزی اون کالسيک،بيشتر مکدی دیگری و معمولی مکدی داریم،یکی مکدی نوع دو

 .نميکنه هم با فرقی هيچ هستش،البته کالسيک ميکنه استفاده ای
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 هستش، قبل روزهای ميانگين مکدی کال

 

 و باشه منفی حالت تو یا زیر در هاش ميله مکدی که جا داریم،هر هيستوگرام و ميله ما معمولی مکدی تو

 یمکد و ها ميله بده نجات ها ميله دست از خودشو بتونه هيستوگرام و بشه کوتاهتر ها ميله اندازه از چه هر

 اومده پيش مکدی نظر از سهم خرید برای حالت بهترین بده،و فاز تغير ميتونه

 رو ودشخ بتونه هيستوگرام که جایی تا بشن بزرگتر ها ميله و باشه باال یا مثبت حالت تو مکدی که جا هر و

 دهش تر کوتاه ها ميله اون از بعد که هستش فروختن برای حالت بهترین بشه جدا و بده نجات ها ميله تو از

 .منفی فاز تو ميرن بعد و

 

 ميله و هيستوگرام خط تا دو معمولی،و مکدی به نسبت هستش سریعتر خيلی موجها کالسيک مکدی تو اما

 اون هستش قرمز اکثرا ولی ميکنه فرق رنگش هيستوگرامها تا دو اون ای برنامه هر برای داره،حاال وجود

 از قرمز خط که جا هر و خروج سيگنال ابی خط پایين بياد باال از قرمز خط که جا اصلی،هر هيستوگرام

 دور هم از چقدر که مهمه خيلی هم خط تا دو ميکنه،فاصله صادر خرید سيگنال ابی باالی بياد پایين

 .برعکس و ميشه تر طوالنی مثبتهاش خرید موقعيت تو باشن دور بيشتر چی باشن،هر

 

 [۸۱:33 14,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد
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 [۸۱:3۱ 14,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 :مکدی_اندیکاتور_اجمالی_آموزش#

 گنالسي تو مکدی هميشه اکثرا تصویر،البته تو دادم نشون عالمت با رو کل شاخص رو خروج سيگنال دوتا

 تشخيص مکدی از زودتر کندلها اندازه روی از رو دادنش سيگنال باید ما و تره عقب کندل سه الی دو دادن

 ازف حالت تو رفتن و شدن کوچيک مکدی های ميله چطور قبلش که ببينيد عکس تو رو اول بدیم،عالمت

 .منفی

 .کنيم چک استوک و rsi با رو مکدی خوبه هميشه

 

 [۸۱:3۱ 14,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

 کاتوراندی کاملتر و ای حرفه بصورت ميخواد کسی اگه ،اما ميکنه کفایت باال توضيحات همين ساده بصورت

 �👇👇👇👇�.باشيد اندیکاتور این جریان در بيشتر تا ميکنم ارسال براتون پایين کنه،در دنبال رو مکدی

 

 [۸۱:3۱ 14,۸۰,1۱, ]شمشيرگران جواد سيد

  [File  :مکدی.pdf ] 

  [File  :1مکدی.pdf ] 

  [File  :مکدی،واگرایی.pdf ] 

 های فوق زميمه فایل ميشوندفایل 

 

 

http://abcbourse.ir/

