
 حرکت مشکوک سهم
د.و یا سهم هاتون باشی کاربردی و زیباست.شما با دانستن این مطلب همیشه می توانید در قله فروشنده این مطلب در عین سادگی بسیار

 هواسطه اینکه صف خریدش باز شده رد نکنید و تا قله و ماکزیمم قیمت همرا به اشتباه سهمی رو که هنوز جا برای رشد دارد رو به

 .باشید سهم

روی یکی از حاالت  حرفه ای"مشاوره می دادم.معموال زمان فروش رو نمی گفتم و دوستان خودشان از بنده قبال با نام کاربری "شکار

 .دقیقا چه اتفاقی قرار است براش بیفته گفته شده"حرکت مشکوک سهم" تشخیص می دادند که این سهم

ه آیا سهم,متوجه خواهید شد ک برای فروش سهم در قله نیست.شما با تطبیق یکی از این حاالت با حرکت توجه کنید که این مطالب صرفا

 کرد)پس فروش(و یا تا دقایقی دیگر صف خرید سنگینی را مجددا تشکیل می دهد )پس این سهم به قله رسیده و رشد بیشتری نخواهد

حالت گروه دوم  ۴حالت گروه اول و یا در  ۲یا در  ر دهید.همیشه سهم شمانگهداری و یا افزایش میزان خرید( رو در دستور کار قرا

 ..…,قرار می گیرد.پس

  حالت ۲….. گروه اول

 حالت ۴….. گروه دوم

با حالت اول و دوم پیش رفت, که هم فروشنده نباشید و هم سهمتون رو  اگر حرکت سهم شما در روز مورد نظر در گروه دوم ,مطابق 

یا اقدام به خرید کنید و یا اصال خرید قبلی رو افزایش دهید.چون مطمئن هستید که این سهم داره صف خرید رو مجددا شکل  نگه دارید و

سریع و در حالت چهارم با قرار دادن چند سفارش بر طبق   پیش رفت که در حالت سوم  میدهد.اگه هم مطابق با حالت سوم و چهارم

 فارش فروش, سهمتون رو بفروشید"چندین س  مطلب آموزشی قبلی یعنی

همانطور که قبال گفتم من همیشه سعی میکنم که مطالب سخت و گیج کننده تکنیکال و فاندامنتال رو به زبان خیلی ساده خدمتتون 

 بگم.یعنی شما با دانستن همین مطالب ساده خیلی بهتر از یک حرفه ای در مواقع مختلف عکس العمل نشون میدهید.

 “شکوک سهم "واکنش م

مجددا تکرار می کنم که می خواهیم ببینیم که یک سهم چه حرکات مشکوکی انجام میدهد که یکمرتبه از صف خرید, به صف فروش 

 تبدیل میشود.

 یا خدایی نکرده با عجله به دلیل بازیعنی ما از کجا متوجه واکنش سهم به برگشت شویم و سهم خود رو در ماکزیمم ماکزیمم بفروشیم و 

 شدن سهم ,سهم خود رو از دست ندهیم و ببینیم که سهم بعد فروش ما باز مجددا صف خرید شد.

 این واکنش ها رو شما باید چندین بار مطالعه بفرمایید که قشنگ جا بیفته, 

 گروه اول:

 روخته باشم؟رو دارم و االن صف خریده کی بفروشم که در قله ف  Xمن سهم 

 اگه سهم صف خرید سنگینی داره ,حتی اگه به مقاومت برخورد کرده نفروشید احتمال زیاد از مقاومت عبور میکنه -۱

در روی مقاومت با صف خرید با حجم کم مواجه شد, سهم رو همان روز در ماکزیمم   اگه سهم روزهای اخیر صف خرید بود و -۲

ردا با قیمتی منفی و نزدیک به صفر باز میشه(.از دیگر نشانه های اینکه این سهم جزء این دسته قرار بفروشید.)چون به احتمال زیاد ف

می گیرد و قرار است سیر نزولی بخود بگیرد این است که, با اینکه روزهای قبل با صف خرید شروع به کار کرده بود ولی در این 

ت صف )ماکزیمم قیمت( کار خودش رو آغاز کرده.بنابراین مطمئن باشید سهم روز با قیمتی نزدیک به صف خرید ولی پایینتر از قیم

 شما از مقاومت نمی تواند عبور کند و دارد به مقاومت واکنش نشان می دهد

 ….خب حاال سوالی که مطرح میشود این است که اگه مقاومتی پیش روی سهم نبود چی؟پس

 گروه دوم

 اشد,سهم با فشار خرید زیاد مواجه می شود حاال کی نقطه اوج قیمت است؟معموال اگه مقاومتی پیش روی سهم نب

ا بفروشیم ی….. دست نگه دارید و به هیچ عنوان فروشنده نباشید تا سهم با عرضه زیادتر از حجم خرید مواجه شود, حال سهم باز شد

 ولی عملکرد شما تو  ملی رو خدمتتون ارائه بدهمنه؟)دقت کنید که تمامی حاالت خیلی به هم نزدیک هستند,من سعی کردم توضیح کا

 اون لحظه بستگی داره به اینکه چند بار این موارد رو مطالعه کنید و چقدر براتون جا بیفته.حتما نکته برداری کنید(

ا فروشنده بالفاصله باگه باز شد و حجم خوبی معامله شد دست نگه دارید,منظورم حجم معامله بعد باز شدنه سهمه,یعنی هر قیمتی از  -۱

خریدار مواجه می شود,یعنی خریدار هنوز برای به دست آوردن این سهم عجله دارد و این نشانه خوبی برای سهامدار است. )سهم در 

 این حالت صد درصد بعد دقایقی صف خرید سنگینی مجددا به خود خواهد دید(
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نده در قیمتهای پایینتری حاضر به عرضه سهم خود است, ولی از صف باز شد و حجم خوبی در حال معامله شدن است و فروش -۲

طرفی خریدار هم هر عرضه ای را با هر قیمتی جمع می کند,در این حالت معموال سهم به قیمتی پایین میرسد و دوباره با تمام شدن 

التر با خرید ***سریع*** فروشندگان عجول در همان روز روند صعودی خود را پیش میگیرد و هر عرضه ای در قیمتهای با

کار   خریداران مواجه میشود.بنابراین قیمت بسمت ماکزیمم پیش می رود.)این سهم همان روز و یا در روز بعد,با صف خرید مجدد,

 خود را آغاز میکند(

 معموال در این مواقعحالت بعد حالتی است که سهم باز شد و فروشندگان به یکباره حاضر به عرضه سهم خود در هر قیمتی هستند  -۳

خریداران هیچ عجله ای به خرید ندارند ,و فروشندگان, به هر قیمت پیشنهادی از سمت خریداران, راضیمی شوند.مسلم است که قیمت 

در همان روز و تشکیل صف فروش میرسد)خوب شما در این حالت در  ۴-به  ۴خیلی سریع افت می کند.معموال در این حالت سهم از +

صف فروش, سهم خود را صد در صد عرضه کنید و اصال به دنبال قیمتی باالتر نباشید ,یعنی طمع نکنید, قبل صف فروش نزدیکی 

 سبد شما از این سهم باید خالی شده باشد(

هادی اون نصف خرید باز شد و تا دقایقی هیچ معامله ای در سهم اتفاق نمیافتد و این به دلیل بی تمایلی خریدار است چون قیمت پیش -۴

نشانه تن به قیمتی پایینتر می دهد. به مراتب از قیمت پیشنهادی فروشنده کمتر است ,خوب فروشنده ترسیده و بعد چند دقیقه یا ساعت 

مهم این حالت حجم کم معامالت بعد باز شدن سهم است.در این حالت سهم خود را پله پله در همان روز با قرار دادن سفارشات گوناگون 

م کم از پایین به باال اقدام به فروش سهم کنید.در این حالت چون خریدار عجله ای برای خرید ندارد و فروشنده, هنوز به عمق در حج

فاجعه پی نبرده, فرصت خوبی است که از تکنیک* سفارشات گوناگون در فروش* استفاده کنید .فقط مواظب باشید که به دقایق پایانی 

 بازار مواجه نشوید.

دقایقی صف فروش رو به خود خواهد دید .بنابراین اگه   وز بعد سهم با قیمتی زیر قیمت پایانی دیروز باز خواهد شد و بعد ازدر ر

موفق نشده اید همه سهم خود رو در اون روز بفروشید,روز بعد در اول وقت پشت سیستم خود باشد و قبل صف فروش شدن, سبد خود 

 رو از این سهم خالی کنید.

 دوارم از این مطلب لذت و استفاده کافی رو برده باشید.امی
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