
 كند. انتخاب را ها ترين مطمئن و ها بهترين روز 20 در اين بايد و دارد كاري  روزه 20 بورس بفهمه كه هموفق بورس تو كسي

تفكرو  اين شما واسه ميخوام راستش !پيچيده راههاي نه سود كسب برا ساده هستند راههاي دنبال كه اينه من امثال و من موفقيت راز

  ... كنه استفاده و كنه پيدا را خوش روزهاي اون و بايد داره يمن بد و يمن خوش روزهاي ادمها ما مثل هم بازار كه بيارم وجود به

 : موضوع اصل

 بودم مسمم اون رو و بودم ريخته همبرنا خودم اينكه برا يعني را داشتم الزم ابزار و خاص برنامه خودم واسه كه اين تو من موفقيت راز
 . كنه باز من برا را اينترنت و كسلا فايل بتونه كه لبتاب  و خودكار يه دفتر يه تقويم يه بگم بايد كه بود؟؟ چي كار ابزار بگين شايد

 تو بگم من بهتر ! اشتباهات نوشتن برا دفتر و از خودكار و ميكردم استفاده است هايي مناسبت چه به كه روزهايي فهميدن برا تقويم از
 اشتباهاتي اون ديدم كردم باز چشامو روزي يه كه مرور ميكردم رو اونا شب هر و مينوشتم اونو فروش دليل و سهم خريد دليل دفتر

 توليد چي ميكنه توليد چي كدال يا گزارشات من برا راستش.بود جالب خيلي برام اين و رساندم خطا % 1 به را بودم نوشته دفتر تو كه

 بلند ديد در دوم و باشه پايين تورم يك كه بدهد جواب ميتواند زماني كار كردن بنيادي كه چرا نبود مهم ... و چيه بنيادش نميكنه
 عظيم خيل اومدم كه بود اين اون و رسيدم جالب راه يه به و اخرش رفتم را راهها خيلي من.كني استفاده ان از پويا اقتصاد و در مدت

 وقت ساعت يك هرروز ريزي شخصي برنامه طبق و كردم تبديل نماد تا 100 به و كردم گلچين را نماده تا 420 كه االن را ها شركت
 سبز در رنگ يه يا قرمز رنگ يه بودم گذاشته هم شما برا كه كسليا فايل در و نگاه كنم را شده گلچين هاي نماد كه اين به ميذاشتم

 سهم فالن معامله اخرين قيمت يعني سبز و منفيستسهم  فالن معامله اخرين قيمت كه اين قرمز از منظور بزارم نماد اون اسم كنار

 سراغ ميرفتم خورده را منفي- بيشترين يكي كدام ببينم ميكردم نگاه ها نماد به روز 5-4 بعد و ميكردم اين كارو روز هر من.مثبت

 : اون

 بخش از و ميشدم صفحش وارد مستقيم كسلا در فايل اسمش رو كردن كليك با اون سراغ ميرفتم ،وقتي است مهم خيلي اينجاش

 ... برداشتم سود خوبي ديدم مي و كردم مي خريد داره خريد برا را الزم شرايط اون ديدم مي اگه باز ميكرد باندو بولينگر نمودارها

 من و هست روز 20 بورس كاري روز كه بود اين تفكرم و كردم نمي هميشه معامله من كه بود اين شدم موفق هميشه من اينكه دليل

 12 ماهي ميديم ميشد باعث اون به من پايبند بودن و من تفكر اين بدهد درصد 4 من برا حداقل كه باشم اييه سهم به دنبال بايد

 مي شويد. موفق بدونيد يقين منو تفكره اين كنيد امتحان هم  شما حاال .كردم سود درصد -15

 روزهاي دنميفه برا تقويم از .. كنيد رو مرور اونا و بنويسيد را اشتباهاتتون بنويسيد را فروشتون خريد داليل دفتر خودكار با: كار روش
 .كنيد استفاده اينترنت و لكسا فايل از استفاده كامپيوتر برا يا لبتاب از و كنيد استفاده خاص

 : تصويري آموزش
 سهم بودن منفي يا مثبت ههمراب هست كسلا فايل از تصويري پايين تصوير
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 از و نمادش رو ميرم و خودرو ايران نماد سراغ ميرم من پس!!خودرو ايران بله تره منفي هبقب از بيشتر يكي كدام اينجا كنيد نگاه اگه

 : پايين تصوير مثل ميكنم باز را نياز نمودارهاي مورد بخش

 
 : ....سونآ خيلي نمودار دو اين رويه از تحليل بخش اخرين حال و

 
 بازار همچنين و داره گلچين نماد تا 100 كنه اينو درك كه برداره سود شيوه اين و نمودارها از ميتونه كسي بگم اين توضيح در خب

 درصد 4 ماه هر درتا نماد خواهد بود كه هر كدام براتون   5-4روز 20 اين در % 100 بدونيد يقيينو  است كاري روزه 20 بورس

 ..%10 باالي ميشود جمعا و بدهند

 سيگنال هردو يعني دارند پوشاني هم همديگر به 2 و 1 نمودار دو اين كه ميبينيد كنيد توجه تصوير به اگه بگم بايد توضيح در خب
 سياه يا سفيد ندارد فرقي كندل كه ميشود صادر زماني خريد سيگنال يك نمودار در ما براي اينكه يعني ؟؟؟ ميدهند را خروج و خريد

 سيگنال دو نمودار در و ميباشد صعودي روند به سهم برگشت اخطار عنوان به ما براي كندل اين كه باشد ان با مماس يا خط زير در
 صعودي روند و شود واقع قرمز خط باالي قرمز خط قطع بعد سبز خط اينكه شرط به ميگردد صادر رمز ق و سبز خط دو قطع از خريد

 اينده روزهاي در مقاله رساني بروز در كه ميباشد گيري نوسان براي نآ از استفاده خط اين هاي ويژگياز  ديگر يكي  .بگيرد خود به
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 و حمايت سطح در اطالعاتي چون دوستان از بعضي كه بود خاطر اين به نمودار دو اين انتخاب دليل حال . شد خواهد اشاره نيز ان به
 و انها كار سهولت براي من خاطر همين به كنند تحليل دقيق نتونند و بشند گم سردر داره امكان كه داشتند اظهار و داشتند مقاومت
 نخريدن يا خريد كننده تاييد كه كردم استفاده نيز ديگر كمكي نمودار يه از اومدم انها تحليل نحوه كردن قبل از تر ساده همچنين

 منه كاري شيوه اين .ميكند سهم نخريدن يا خريد از شدند اطمينان جهت دوستان به شاياني كمك اين كه ميباشد 1 نمودار توسط سهم

 10 حداقل و كنم پيدا مناسب سهم تا 5-4 ميتونم دارم كه سهمي تا100 از ماه هر و) ميكردم استفاده يك نمودار از فقط من البته (

 دريافت خريدي سيگنال چون نكردم خريد من روش اين با كار اوايل در شده ماهي ها بگم اينم و دارم بر سود انها مجموع- از %

 باز من پس.. گرفته صورت بودم بورس در كه عمري طول در يبار فقط من برا نكردن خريد اين و نكردم ئخري نيز احساسي و نكرده

 ... ميخورم قسم بود خواهيد موفق باشيد مطمئن بديد ادامه را شيوه اين شما اگه ميدم قول بهتون من ... بودم برنده

 : ها مثال
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 : كنيد تمرين خودتون هم اينو

 
 : ميپرسند را ان دوستان همه كه مشترك سوالي
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 اين انتخاب دليل خوبم دوست بگم بايد كه .. كرده نزول سهم مجددا روز اون بعد ولي پايين رفته كندل درسته ها سهم بعضي چرا 1.

 اين و ميزاره ظهر بعد 15:22 ساعت تقريبا testmc سايت را امروز كندل مثال چي يعني اوناست دير اپديت خاطر به نمودار دو

 با يا پاييني باند اون زير رفته امروز كندل ديدين و كردين نگاه 15:22 ساعت اگه مثال كه طوري اين ؟ چطوري باشه قوت نكته ميتونه
 حتي ديگر هم به يا نكردن قطع را همديگه سبز و قرمز خط دو اون هنوز دوم نمودار در يك نمودار در اونه نزديكه يا و مماسه اون

 دو اين توسط بعد روز و بنويسيد جايي يه در اونو اينه كار بهترين پس هست نزولي روند فعال سهم اين ميده نشون پس نشدند نزديك
 خط و قطع را همديگه قرمز و سبز خط دو كه ميگردد صادر زماني خريد سيگنال دوم نمودار در كه باشيد داشته توجه كنيد چك نمودار

 روند يه اين بدونيد يقين ساختن تندي زاويه هم با خط دو اون ديدين كار اول در همديگر قطع بعد و باش قرمز خط باالي سبز

 .. داشت خواهد خوبي صعودي

 : مهم نكات 2.

 حجم باشد بيشتر پاياني قيمت از لحظه اخرين در معامله اخرين قيمت .. قيمت افت مدت يه بعده كه ميكنه تغيير سهم روند زماني

 من براي % 8 ضرر حد داشتن– خريد زمان كند تغيير خريد صف از چه و معامله تعداد از چه گذشته روز به – نسبت معامالت

 . صعودي روند به ميگشتند بر % 5 از دليلي هر بر بنا ميكرد افت خريد بعد اگر سهام % 02 كه چرا بود الزامي

 
 
 

  .. بفروشم زماني چه 3.

 و قرمز خط تو يعني اول نمودار تا كنيد دوم نمودار به توجه بيشتر بايد ان در كه تفاوت اين با هست خريد نحوه مثل نيز فروش نحوه

 . ميباشد نزولي روندي در و بود خواهد سبز خط رويه قرمز خط اينبار ولي ميكنند قطع را همديگر ابي

 برا ها زه با اين كه ميكنند قطع را همديگر روزه دو يعني كم خيلي زماني بازه در خط دو اين وقتها بعضي كه است توضيح به الزم 4.
 ارائه خريد ديگر هاي شيوه همچنين و نوسانگيري اموزش شد خواهد بروز مقاله اين كه اتي روزهاي در كه هستند مناسب نوسانگيري

 . شد خواهد

 شما به ها تحليل در كنم كه اشاره كلي نكته چند به خواستم ان اتمام تا كه هستم نوسانگيري انجام فرايند تكميل حال در حاضر حال در

 : نكرده توجه انها به كسي حال تا شايد و هست زير نهفته ريتصوي نمودار در كليدي نكات اين . ميكند كمك
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 در كه تصويري طبق.. شده داده تصوير در توضيحات تمام ادامه در و: كنم اثبات دي بانك در را موضوع اين ميخوام مثال عنوان به

 : نكردين توجه نكات اين به حاال تا ميدونم كه كنم اشاره پر كاربرد و اسون نكته هفت به ميخوام دي بانك در من ديد خواهيد

 
 : پايين به باال از ميكنيم شروع ترتيب به خب

 ؟؟ چي يعني ( b ) خط به توجه

 خط ما براي كه نكنيد فراموش وقت هيچ اينو بايد و كنيد توجه خط اين به ميتونيد شده گفته نمودار كردن باز از پس شما اينكه يعني 

 به وقتي ميكنه رشد كه سهمي كه اينه كمكش ؟؟؟ ما براي ميكنه كمكي چه اين حال ... اومده خطه اون كنار در كه قيمتي نه است مهم

 .... كنه توجه ان به خريدار بايد كه ميده نزولي روند شروع جهت اخطار يه عنوان به ميكنه قطع خطو اون يا و رسيده خط اون نزديكي

 شده شروع نزولي روند ان بعد و رسيده اون نزديكي به بار 3 ميبينيد تصوير در كه چنان و
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  : ( c ) ها كندل به توجه . 

 كه هستند مهمي هاي كندل كردم دايره داخل نزولي روند در چه و صعودي روند شروع روند در چه من ميبينيد كه هايي كندل اون

 ايشاهللا . جديد روند شروع بر مبني هست اخطاري بدونيد كردين مشاهده را اونا وقتي

 مقاله اين در كه كوتاهي راههاي از ديگر يكي و اين كمك به شما . گذاشت خواهم را مهم هاي كندل بعدي سري اتي هاي روز در

 ...بگيريد بهتري نتيجه و كنيد تلفيقش ميتونيد اومده

  : ( a ) خط به توجه

 توجه خط به نميكنيد توجه قيمت به هم باز شما اين در و دادم توضيح كه هست اولي نكته مثل كنيد توجه بهش گفتم كه خط اين
 اخطاري عنوان به رفته خط اين پايين يا و شده نزديك خط اين به كه بود طوري روندش سهمي موقع هر دادم نشان شكل در كه ميكنيد

 اتفاق اين بار 3 ميبينيد دي بانك تصوير در كه طور همان كنيد شروع را صعودي جديد روند ميتونه كه ميباشد سهم برگشت بر مبني

 . افتاده

  : ( d ) خط به توجه

 سهمي ديدي موقع هر شما .. ميدهد نزولي روند به سهم برگشت جهت را الزم هاي اخطار ما به كه هست هايي خط از يكي هم خط اين

 اين ميبينيد دي بانك در كه طور همان . جديد روند شروع بر مبني اخطاريست بدونيد كرده قطع اونو يا و شده نزديك 80 خط به

 . افتاده اتفاق بار چندين اتفاق

  : ( f ) ها نمودار لبه به توجه

 داخل را نكته چندين من ميبينيد باال تصوير در كه طور همان چيست لبه از منظور .. منه نظر مد كه هست نكاتي مهمترين از يكي اين

 قطع را ديگر هم ها خط اينكه قبل كه اينه لبه از منظور .. كنيد ذخيره و داده انتقال ذهنتون به رو اينا ميخوام شما از و كردم دايره
 قطع را ديگر هم ها خط روز يكي اون و ميكنه فرق مدلش سبز خط قبلش كه ميبينيد نزولي روند در چه و صعودي روند در چه كنند

 بدونيد داشت را ها نمونه اين از يكي هر سبز خط ديدي موقع هر و كنيد حفظ را كردم دايره در من كه ها شكل اين شما .. ميكنند

 جهت لطفا .كرد خواهند قطع نزولي روند در چه و صعودي روند در چه را ديگر هم قرمز و سبز خط دو اين فردا كه ميدهد اخطار اين
 بگيريد تماس اين بيشتر اموزش

  : ( e ) خط به توجه

 ديدي شما موقع هر چي يعني بدهد را صعودي روند به سهم برگشت اخطار شما به ميتونه كه است مهمي هاي خط از يكي هم اين

 در كه طور همان . جديد روندي شروع بر مبني هست اخطاري بدونيد پايين رفته كرده قطع اونو يا شده نزديك صفر خط به سهمي
 افتاده اتفاق بار چندين ميبينيد دي بانك

  : ( g )ها حجم به توجه 

 طور همان .. ميدهد جديد روند ادامه تشخيص جهت در شاياني كمك ديگر شده گفته نكات با كردن تلفيق با كه از نكاتي از يكي اينم
 به نسبت اندازش روزها بعضي در داره نام حجم كه ابي مستطيل ميبيني كردم دايره داخل را ان نمونه چند من و ميبينيد تصوير در كه

 روند تشخيص هم و صعودي روند تشخيص در هم نكته اين و هست سهم برگشت دهنده نشان كه است بزرگتر خيلي قبليش روز

 .بگيريد تماس اين بيشتر گيري ياد جهت لطفا .. ميكنه كمك نزولي
 

 صادقی فرزاد شما ارادتمند
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