
 اموزش بورس ازپایه تا حرفه ای شدن

در بازار بورس ما عالیم را بصورت اختصاری بیان میکنیم مثال خودروییها را باحرف خ فلزات را با /نماد

 شروع میکنند  .....حرف ف داروییها را با حرف د و

 

 نمادی که درتابلوی معامالت قابل معامله باشد:نماد باز یا مجاز /انواع نماد 

 نمادی که به هر دلیل بسته است وقابل معامله نمیباشد:نماد بسته یا ممنوع متوقف

 

 انواع معامالت 

 تعداد سهمی که در اختیار عموم میباشد و قابل معامله/الف معامالت سهام شناور

 معامالتی است که بصورت یکجا یا مزایده واگذار میگردد/ب معامالت بلوکی 

 

درصدمنفی شوند در  5درصد کامل مثبت یا 5میزان سهمی است که باید معامله شوند تا یک سهم /حجم مبنا 

بازه ی نوسانی ....شرکتهای فرابورسی حجم مبنا یک میباشد ولی در بورس برای هر سهم مشخص شده است 

سهم میباشد دریک روز کاری سهم 50000مثال حجم مبنای یک سهم ...میباشد5+تا5-سهم در هر روز از بین 

سهمش رشد میکند چون حجم مبنا را کامل نکرده +2/5معامله میشود با باالترین قیمت پس آنروز فرد25000

 است

http://abcbourse.ir/


یک بازه ی یکساله است که عملکرد مالی شرکتها درآن بررسی میشودواکثر شرکتها برای /سال مالی 

شرکتها موظفندپس از پایان سال .اسفند تعیین میکنند 30یا 29تطابق با سال شمسی سر رسید مالی خود را 

ماه پس از سررسید سال مالی  4مالی تراز نامه خود را تنظیم و به تایید سازمان بورس برسانند ونهایتا تا 

مجمع عمومی سالیانه خودرابرگذارنموده وسود حاصل از عملکرد سالیانه خودرا بین سهامداران تقسیم 

 میکنند 

Eps/هرشرکت درابتدای هرسال مالی وگاهی قبل از فرارسیدن سال مالی :پیش بینی سودهر سهم

 جدیدمیزانسودسال پیش رامشخص وپس از تایید سازمان بورس منتشر میکند

شرکتها هرسه ماه یکبارصورتهای مالی سه ماهه خودرا منتشرمیکندودرصورت /تعدیل مثبت ومنفی

جدید اعالم میکنندافزایش آن تعدیل مثبت وکاهش آن تعدیل منفی مینامنددرصورتیکه epsبه صورت epsتغییر

 درصد باشد نمادشرکت جهت اعالم ان متوقف میشود 20تعدیل باالی 

 

 خودرااعالم کنند<سبد سهام>شرکتهای سرمایه گذاری بایدهرماه پورتفوی 

شرکتهای بورسی اولین پیش بینی سود سال خود را سعی میکنندکمترین ممکنه اعالم بکنند تا :تجربه استاد

ماهه رخ میدهدتقریبا برج 6ماههای بعدی تعدیل مثبت بدهند ودرسه ماهه ی اول ودوم گزارش 3بتواننددر

ماهه پایانی اعالم کنندچون  12ماهه یا9واگرقرارباشدتعدیل منفی بدهندسعی میکننددرگزارش 7و4

 اعالم میشود 11و10اکثرشرکتهاسال مالیشان باسالشمسی همراه است اکثر تعدیلهای منفی در برج 
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 شما با وارد شدن به سایت فوق میتوانید کلیه ی معامالت شرکتها را مشاهده فرمایید 

 

dps /سودمحقق یا نقدی گویندومیزان سودی است که درمجمع به سهامداران نقدی پرداخت میشود 

•p/e/ قیمت روز سهم تقسیم بر سود پیش بینی شده 

بزرگ است وعده ای دیگراعتقاد p/eکوچکتربهترازp/eاعتقاد بازار بر این است که  :تجربه استاد•

 بزرگ تربرای نوسانp/eکوچک برای سرمایه گذاری های بلندمدت مناسب است وp/eدارند

 

 مقایسه دوسهم یکسان  درزمان:تجربه استاد•

 p/eبهتراست سهمی خریداری شود که•

گروه نزدیک p/eشرکت زمانیکه فاصله ی قابل توجهی با گروه داشته باشدمیتواندخودرابهp/eکوچکتری دارند•

کوچک صرفاخوب یا بد نیست p/eکند ودر نتیجه قیمت سهم رشد پیدا خواهد کرداعتقاد استاد بر این است که 

 بزرگ نیز خوب یا بد نیستp/eوهمچنین 

خیلی p/eخیلی باالخریداری نشودچون دربازارنزولی وسهمهای باp/eتوصیه میشودسهمهای با:تجربه استاد•

ی منفیبسیارپرریسک p/eسهامهای با..ی آنها مناسب شودp/eباالمیل بیشتری به پایین آمدن دارندتازمانیکه 

 (دهسهمهای شرکت زیان )میباشد
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 انواع مجامع  

ماه پس  از آن 4ساالنه یکبارودرفاصله سررسیدیک سال مالی یاپایان سال مالی تا:مجمع عمومی سالیانه -1

مجمع عمومی -2می باشد             dpsبرگزارمی شود یکی از تصمیم گیریهای مهم دراین مجمع درمورد

 .....تغییرروزنامه اصلی و-تغییرسال مالی-تغییرنام-تغییراساسنامه-تغییرمحل(الف:فوق العاده

انتخاب هیات مدیره و (ب               

      (برای ما مهم میباشد)افزایش سرمایه (بازرسی            ج

                                  

                    شرایط برگذاری مجمع

روز قبل از مجمع اطالع رسانی محل تاریخ وساعت وهمچنیندستور جلسه ازطریق سایت کدال و 20(1

                              روزنامه رسمی شرکت

سهم از 1+درصد 50برای رسمیت یافتن مجمع باید .روزکاری قبل از تشکیل مجمع نماد متوقف میشود 2(2

بخاطر تطابق سال مالی اکثر شرکتها مجامع اکثر شرکتهادر خرداد .سهامداران درجلسه حضور داشته باشند

                                 وتیر ماهبرگزار میشود

سهامهای :تجربه                  

تومان دارد یعنی در چند  110تومان بسیار پر ریسک میباشد سهمی که قیمت زیر  110شرکتهای باقیمت زیر 

تومان است فاصله چندانی نگرفته است  100سال اخیر عملکرد مناسبی نداشته است واز قیمت اسمی خود که 

بعضی معتقدندتعدادسهم بیشتر در یک سهم بهتر از آن است که سهمی گران قیمت خریداری شود که این 

       موضوع منطقی نیست                                       

 در بازار نزولی سهم های باقیمت باال میل بیشتری به کاهش قیمت دارند تا سهم های ارزان:تجربه
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علم بنیادی اعتقاد داردزمانی یک سهم ارزان است که زیر ارزش ذاتی خودقیمت داشته باشدوزمانی گران است 

 که باالی ارزش ذاتی قیمت داشته باشدولی علم تکنیکال میگوید هرچه بازار بگوید

 اگر بازار اعتقاد داشته باشدگران است آنرا ارزان میکندو بالعکس با بررسی عرضه و تقاضا•

                           

در شرکتهایی که سالیانه سود قابل توجهی تقسیم میکنندبا توجه به آنکه نیاز نیست یک سال :مجامع تکنیک

تمام سهامدار آن شرکت باشی تا سود آن به ما تعلق بگیرد کافی ست آخرین روز سهامدارقبل از توقف 

سهام برای مجمع باشیم به همین دلیل ممکن است استقبال خوبی طی بازه ی یک هفته تا دوماهقبل از مجمع 

برای سهم اتفاق بیوفتد این امر باعث میشوددراین بازه رشد قیمت شرکت را داشته باشیم باعلم به مطلب 

فوق قبل از رخداد این رشد دراین بازه بادریافت سیگنال خرید اقدام به خرید نموده وپس ازرشدبادریافت 

سیگنال فروش قبل از مجمع از سهم خارج میشویم اینطورمابدون داشتن معایب شرکت در مجمع 

     نوسانگیریه مناسب انجام میدهیم      

تجربه اکثر افراد دراین است که در مجمع شرکت نکنیم                                           

در بعضی ... نظر بیشتر اساتید دراین است که دربرخی از مواردشرکت درمجمع مفید خواهد بود:تجربه 

شرایط برخالف توصیه افراد حرفه ای اشکال ندارد که درمجمع شرکت کنیم وسودسالیانه را دریافت نماییم 

درمواردی که روندحرکتی سهام شرکت رو به صعود باشدوسود پیش بینی سال آینده حداقل برابر و .

بیشتراز آخرین پیش بینی سال جاری شرکت باشد شرکت در مجمع میتواند برای ما حکم دو سر 

 بردراداشته باشد 
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درمدت توقف نماد سهم -ماه به تاخیر بیندازند8شرکتها میتوانددپرداخت سود خودراتا:معایب شرکت در مجمع

درروزبازگشایی معموالشاهدافت قیمت خواهیم بودواینکه -مدت بسته بودن نمادمشخص نیست-نقدشوندگی ندارد

 معموال بدون حدنوسان بازگشایی میشود که اینکار پرریسک میباشد 

        

                تحلیل تکنیکال مقدماتی   

فلسفه ی حرکت قیمت                        ارزش ذاتی                            عرضه وتقاضا        

                  
مبنای تصمیم گیری دربازاریک مبنای کامال روانی است چرا که با یک خبرثابت واکنشهای متفاوتی قابل 

وجهخت (قیمت فعلی سهم)موقعیت ارزش -1رویت است ولی این بازار به ظاهربی نظم بادوچیزنظم میپذیرد

سرمایه ی هر طرف بیشتر نظر او ارجح تر:سرمایه -2برداشت بازار از آن که ارزان است یا گران 

        

        

در عین                    نظریه راه رفتن تصادفی    

بینظمی دربازارچون نهایتا تصمیمات دراین بازار یا خرید است یافروش پس نظم در بازترحاکم میشود 

اطالعات به سرمایه ها جهت میدهدوتصمیم گیری وبرنامه ریزی رامیسر میسازد باداشتناطالعات سری دیگر 

نیاز به تحلیل نیست هدف تحلیلگردر بازارهای مالی با توجه به اتفاقات چند روزه ی سهم نزدیکتر شدن به 

   اطالعات سری است
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 تحلیل تکنیکال

این ابزاری است برای سنجش روانی همه ی بازارهای مالی وابزاری ست برای سنجش برداشت بازار از 

قیمت فعلی معدل یا برآیندهمه –بررسی حرکت قیمت راه دسترسی به اطالعات سری است —ارزش فعلی سهم

     اطالعات توافق افکاروتحلیلهای مختلف است

                

       سه اصل تکنیکال

همه -1                                                               

روندها تکرار میشوند موادخام تحلیل 3قیمتها درقالب روندهاحرکت میکنند   -2چیزدرقیمتهالحاظ شده است  

                     زمان -3حجم معامالت -2قیمت -1:تکنیکال

                                                       انواع قیمت

                          قیمت اولین معامله در روز کاری(:OPEN PRICE)قیمت باز -1

               باالترین قیمت معامله در روز کاری:(HIGH PRICE)قیمت باال -2

                          پایینترین قیمت معامله در روز کاری:(LOW PRICE)قیمت پایین -3

قیمت آخرین معامله در روز کاری و مبنای قیمت برای فردای کاری حساب  :(CLOSE PRICE)قیمت بسته-4

 میگردد
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درصدی از قیمت پایانی بیشتر است که میتوان ...و..2..1معموال گاهی قیمت آخرین معامله با اختالف :تجربه 

 امیدواربودکه فردای سهم روبه رشد باشد

درنمودارخطی که از وصل شدن نقاط به یکدیگر تشکیل میشود هرنقطه :نمودارخطی-1:انواع نمودار قیمت 

      نشان دهنده ی قیمت پایانی است 

        

        

        

نمودار -2                 

نوع  4در این نمودار به ازای هرروزکاری یک کندل یا شمع به نمایش در می آید که نه تنها :شمعی ژاپنی

قیمت را در آن میتوان دید بلکه رنگ بدنه کندل نشان دهنده ی هیجانهای مثبت یا منفی آن روز است رنگ 

سفید یا سبز نشان دهنده ی هیجانهای مثبت ورنگ سیاه یاقرمز هیجان منفی است  در ضمن اشکال مختلف این 

 کندلها میتواند تاحدقابل توجهی شرایط روانی بازار رابرای ما مشخص کند

 قیمت باالترین

 پایانی قیمت

  قیمت باز
پایینترین 

 قیمت

 قیمت  پایانی        باالترین

 قیمت باز   پایینترین
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               جاهایی که نمودارقیمت درآن محدوده نتوانسته از آن حد باالتر رود:قله

جاهایی که نمودار قیمت درآن محدوده نتوانسته از آن حد پایینتر رود                                             :حفره

     محل برگشت قیمت است پس هرحلقه وحفره یک پیوت است:پیوت 

         

         

         

         

         

         

                                    

موج اصالحی برخالف جهت روند اصلی .موج به فاصله ی دو پیوت متوالی وکجاور گویند :موج وموج اصالحی

                                حرکت کرده ومقداری از حرکت روند یا موج اصلی را اصالح میکند 

      از چند قله وحفره تشکیل شده است : روند

 حفره

 قله قلهق

 پیوتپ

 پیوت
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مقاومت جاهایی است که احتمال افزایش عرضه یافروش برتقاضا یاخریدوجود دارد :حمایت ومقاومت

فروشندگان بافشارفروش خودقیمت سهم راپایین می اورند وازافزایش قیمت جلوگیری می کنند جایی که 

حمایت جایی است که افزایش تقاضابرعرضه میتواند باال .فروشندگان مانع رشدبیشترسهم می شوند

 .رودخریداران بافشارخرید خود قیمت سهام راباال میبرندواصطالحا از سهم حمایت میشود

هرمقاومتی سیگنال فروش نیست وهرحمایتی سیگنال . جایی که خریداران مانع ازنزول بیشتر سهم میشوند

             .خرید نیست مگردربازه های بسیارکوتاه شرکت کرده که بسیارپرریسک میباشد

یکی از دالیلی که ممکن است سطح حمایت ومقاومت مهمی ایجاد کند خاصیت روانی اعدادرند :تجربه استاد

بازار اقدام به خرید یافروش مینمایددررشد . است به نحوی که قیمت به محدوده این اعداد نزدیک تر میشود

درتحلیل .میتواندمقاومت داشته باشد ودرنزول میتواند حمایت باشد هرچه عددرندتر باشد تاثیر آن بیشتراست

                .هاهمیشه اولویت باعددرند است

وقتی مانقاط حمایت ومقاومت یک سهم رابدانیم دیگرنیازی به داشتن هیچ چیزی نیست پس ما :تجربه استاد

یکی دیگراز دالیلی که میتواند حمایت .تحلیل میکنیم تابتوانیم نقاط حمایت ومقاومت سهم را بهتر پیش بینی کنیم

ومقاومت ایجاد کند قله ها وحفره های قبلی است این نقاط همیشه میتوانندمانع ازرشد سهم شوند هرچه این قله 

قله تاریخی باالترین قیمتی که سهم درطول تاریخ به خود دیده است وحفره . وحفره نزدیکتراعتبارآن باالتراست

           .ماه ویک سال گذشته آنهانیز اعتبارزیاد دارند 6قله وحفره های.  تاریخی پایینترین قیمت میباشد

زمانیکه یک سطح مقاومتی شکسته شودمیتواند به حمایت تبدیل :معکوس شدن ماهیت ستوه حمایتی ومقاومتی

            .شودوبالعکس یک سطح حمایتی شکسته شود میتواند به مقاومت تبدیل شود

زمانیکه سطح مقاومتی وحمایتی درمسیر رفت وبرگشت شکسته شود ازدرجه :حمایت ومقاومت نامعتبر

 .اعتبارساقط است واعتبار آن ازبین میرود
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حجم سنگین -2قیمت آنسوی سطح حمایتی ومقاومتی    (قیمت پایانی)بسته شدن-1:درجه اعتبارنفوذ یاشکست

                  عبورکند1+درصد3-3معامالت هنگام شکست  

 
         روندنزولی-3روند خنثی -2روندصعودی -1:انواع روند 

(            حفظ میشوند)روندی است که درآن قله ها شکسته شده ولی حفره هاشکسته نمیشوند:روند صعودی

(                                      حفظ میشوند)درروندنزولی حفره هاشکسته میشوندوثله ها شکسته نمیشوند 

.                                درصد خطا ایرادی ندارد3درروندرنج قله هاوحفره ها حفظ میشوند تا:روند رنج

درجهت روند مثبت معامله میکنیم باتوجه به انکه سود مادرروند صعودی راحت تر به دست     :تجربه استاد

می آید بهتراست فقط در روندهای صعودی شرکت کنیم به این  علت است که درروندهای صعودی مجموع 

روزهای مثبت بیشتراز روزهای منفی است وبه همین علت ریسک سرمایه گذاری پایینتراز روند نزولی 

              .سعی کنید درروند نزولی وارد نشویم.است

خریدن بسیار آسان است ولی از آن مهمترزمان مناسب برای فروش است دراینکار فروش بسیار سخت :تجربه

                .ترازخرید است

.                 هرسهمی که به سرعت صعود میکند احتمال آنکه به سرعت نیز نزول کند میباشد:تجربه استاد

دررسم خط . شیب رشد ارزش رانشان میدهد هرچه شیب بیشتر روند هیجانی تر:خط روند صعودی

              .روندصعودی حفره ها به هم وصل میشوند

                           :شرایط خط روند مناسب

ازمیان نگذرد                - 2           (یعنی روند زمان بیشتری راشامل میشود)قیمتهای بیشتری راشامل میشود-1

                                        پیوت بیشتری راشامل شود-3

 .برای رسم خط روند نزولی قله ها رابه هم وصل میکنیم.شیب افت ارزش رانشان میدهد:خط روند نزولی
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درروند رنج قله هاوحفره ها حفظ میشوند روی بلندترین قله وپایین ترین حفره خطی افقی رسم :خط روند رنج

مینماییم بازار رنج بازاری است باتردید ودودلی وشرایط شکست سخت تری دارد وزمانی میگوییم زمان رنج 

شکسته شده که فاصله زیادی باقله یاحفره پیداکند ودرغیر اینصورت شرایط شکست احراز نشده وقله وحفره 

 .جدیدی درروند رنج ایجاد میشود

باتوجه به توضیحات خطوط روند صعودی ونزولی ورنج زمانی میتوان گفت خط روند :شکست خط روند
شکسته شده روند شیب کمتری پیداکرده یابطورکلی تغییرروند پیدا خواهد کرد پس شکسته شدن روند 

صعودی سیگنال فروش وشکسته شدن خط روند نزولی سیگنال خرید وشکسته شدن سطح مقاومتی روند 
           .  رنج سیگنال خرید وشکسته شدن سطح حمایتی رنج سیگنال فروش میباشد

                 

پیوت آخر رابه هم وصل میکند ودرابتدای شکل گیری 2روندی کوتاه مدت است که :خط روند مقدماتی
             .روندهای جدید مورد استفاده قرار میگیرد

این روند خیلی سریع سیگنال ( روز کاری)کندل میباشد 30تا 10بین :روند کوتاه مدت-1:روند از نظر زمانی
               .میدهد ولی درجه اعتبار زیادی ندارد

.  کندل است که از روند کوتاه مدت موسخ تراست ولی کندتر است 60تا 30این روند بین :روند میان مدت-2
ولی ( اساسی)این روند اعتبار زیادی دارد چراکه تغییرات آن منوط به تغییرات بنیادی است:روند بلندمدت-3

              .سیگنال های آن ممکن است به کندی صادر شود

این بازه ها معموال کوتاه مدت ترازمدتهای گفته شده باال می باشد چون بازار ایران دارای : تجربه استاد
روزه نیز کوتاه مدت میتوان گفت وهمچنین روند 5نوسانات عمده ای میباشد وگاهی اوقات حتی به یک روند 

 .کندل نیز کاهش پیدا میکند 20میان مدت گاهی به
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شیب خط .برای رسم خط روند مهم ترین پارامتر مشخص کردن پیوتها میباشد:نکاتی درمورد رسم خط روند

داشته باشد خط روند راهمیشه درقسمت انتهایی ادامه میدهیم (هماهنگ)روند باید به طور کلی باروندهارمونی

 تاشکست خط روند رامشاهده کنیم برای رسم هرچه بهتر خط روند میتوان سایه یافتیله گذاریها را درنظر بگیریم 

برای رسم خط روند بهتراست گاهی اوقات ممکن است مقداری باالتر از حفره یاقله قراربگیرد که این اشکالی 
                    .ندارد

زمانیکه قله جدید درروند صعودی ناتوان از شکست قله قبلی باشد اخطاری مبنی بر شکسته : تجربه استاد
وزمانیکه حفره جدید درروند نزولی ناتوان ازشکستن حفره قبلی (تغییرروند وجوددارد)شدن حفره وجوددارد 

                        .باشد اخطاری برشکل گیری روند صعودی میباشد 

             .درجه نزدیکتر باشد موسخ تراست 45الی  30شیب خط روند هرچه به :تجربه استاد
           .درکف حمایتی روند رنج به شرط دیدن حمایت مناسب وپذیرفتن ریسک میتوان اقدام به خریدنمود

                    

یکی از موسخ ترین تکنیکها درتحلیل تکنیکال است دوچیز ممکن است مانع از : سیگنال شکست صعودی
           (ماهه یایک ساله6)وقوع قله تاریخی.رخداد این تکنیک شود وهدف سیگنال رانقص کند 

درروند صعودی هرگاه قله شکسته شود سیگنال شکست صعودی صادر شده است فاصله قله تاحفره قبلی 
               .رامحاسبه واز محل تقاطع نمودارقیمت باسطح مقاومتی لحاظ میکنیم 

زمانیکه سطحی باحجم مقاومت باال شکسته نشود احتمال به وجودآمدن حرکت برگشتی زیاد : حرکت برگشتی
میشود حرکت برگشتی حرکتی است که قیمت پس از شکسته شدن سطح مقاومت جهت معکوس یافته وطی 

 10بازه حرکت برگشتی نهایتا.دوره کوتاه مدت  مجددا حمایت شده وجهت قبلی خودرا باقوت ادامه میدهد 
 این اصطالح عامیانه پولبک نیز میگویند. درصد است
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 روندها

خط روند 

 نزولی

 روند رنج
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 مثال 

 پولبک
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زمانیکه قله وحفره قبلی توسط قله وحفره جدید ازنظر قیمتی رد شد ولی شرایط شکست احراز : شکست نامعتبر

                  .نشد شکست نامعتبر رخ داده است

 .شکست نامعتبر درقله ها سیگنال فروش ودر حفره ها میتواند سیگنال خرید باشد: تجربه استاد

ولی اگر حفره . زمانیکه قله جدید ناتوان از شکستن قله قبلی باشد احتمال آن وجود دارد که حفره شکسته شود

              .شکسته نشود شکست غلط رخ داده است وبه آن شکست غلط یا نامعتبر گفته میشود

   .معموال شکست غلط دربازارهای رنج رخ میدهد: تجربه استاد

                            

                  :اندیکاتورها

            (وباند(میانگین)اوریج ها)چارتهای دنبال کننده روند-1:شامل دودسته مهم میباشد : چارت ها

                 AM-WMA-EMAمیانگین های متحرک(الف

                     (BB)بولینگرباند(ب

                    

            (MACDمک دی)میانگین تحرک همگرا وواگرا(الف(           نوسانگرها)اندیکاتورها-2

               اس توتاستیک(ج          RSIشاخص نسبی قدرت (ب

             مومنتوم(چ  Cci(ث                     Adn(ت                                   NFI(د

                 :میانگین های متحرک
هرچه دوره کوتاهترباشد کم اعتبارتراست .به ماکمک میکند تابه نحوی ارزش حدودی سهام رابه دست آوریم

الزم به ذکر است تمامی تحلیلهای .ولی میانگین کوتاه مدت به مراتب سریعتراز میانگین بلندمدت سیگنال میدهد

 مورد استفاده شده در این قسمت از نرم افزار آمی بروکر میباشد 
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.                ازمیانگین های محرک میتوان به عنوان یک سطح مقاومتی حمایتی استفاده مفید برد:تجربه استاد

نشان mAعددبعداز.متداولترین میانگین وساده ترین آن دربین اوریج هاست ( mA):میانگین متحرک ساده

   200-100-50باالترmAروز گذشته هرچه عدد 15یعنی میانگین گیری در15mA.دهنده دوره میانگین است

هرگاه نمودارقیمت ازپایین به باال میانگین متحرک خودراقطع .میتواند حمایت ومقاومت مهمتری محسوب شود

                  .کرد میتواند سیگنال خرید باشد 

                 :میانگین متحرک وزنی
نه تنهابه روزهای آخر  EMAمیانگین متحرک نمایی . به روزهای آخرهربازه میانگین وزن بیشتری میدهد 

               .وزن بیشتری میدهد بلکه قله وحفره های مهم رادرمحاسبات خود لحاظ میکند

میانگین هابیشتر برای ارزیابی وتحلیل سهام وپیداکردن دیدازسهم به کارمیرود وابزار مناسبی :تجربه استاد

برای خریدوفروش نیست دوره های میانگین هامیتواند باتوجه به شرایط سهم کوتاه مدت یا میان مدت یا بلند 

شکل اصلی سیگنالهای میانگینها این است که باتاخیرصادرشده ومعموال سهم در میانه .مدت تعیین وتحلیل کرد 

                  .موج قرار داردنه درسقف وکف

                   :بولینگرباند

ابزاری است که میتواند کمک قابل توجهی برای دریافت سیگنال خرید وفروش وتحلیل قیمت فعلی سهم به 

روزه ودوخط دیگر بادوواحد مثبت ومنفی انحراف  15ی خط وسط تادوره یmAمابدهد بولینگرباند ازیک

                .معیار شکل گرفته وقیمت بین این دوباند حرکت میکند

               .روزه است 15یک میانگین باند متحرک ساده بادوره ی :باندمیانی

               .واحدانحراف میباشد2میانگین باندمتحرک ساده باندمیانی با:باندباالیی

 .واحد انحراف معیارمیباشد-2میانگین متحرک ساده باندمیانی با:باندپایینی
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نرم افزار آمی بروکر را شما میتوانید در سایتهای مختلف دانلود کرده این نرم افزار باید نسخه ی کرک شده استفاده •

 .را دانلود نموده ودیتاهای موجود را در نرم افزار آمی بروکر ادغام نمایید tse clientوهمچنین .نمود

         

                           

زده شده باشد واز بین  chartرازده فقط باید تیک windowگزینه :طریقه ی استفاده اندیکاتورها در امی بروکر 

                           اندیکاتورها اندیکاتور دلخواه را انتخاب نموده  

 که دوره آن را بدلخواه میتوان تغییر دادma-emaدر شکل روبرو مالحظه میفرمایید 

Ema  را بایدبرروی نمودار قیمت کشید تا میانگین متحرک وزنی درج گردد خط آبی

 رنگ را مالحظه میفرمایید که میتواند مقاومت یا حمایت سهم را به ما مشخص نماید
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باندهای بولینگر درنقش اندیکاتوری است که انحراف قیمت ازمیانگین خود رانشان میدهد به عبارت دیگر 

بولینگر محدوده ایست که قیمت به لحاظ آماری میتواند درآن نوسان کند باند پایینی نقش حمایتی وباند باالیی نقش 

 .بنابراین میزان فرارقیمت نسبت به میانگین خود معین میشود.مقاومتی رامیتواند ایفا کند

             .بازشدن باند بولینگر به منزله ی تغییر روند وجمع شدن آن نشان دهنده ی ثبات درروند است

بهتراست ازباندبولینگر درروندهای صعودی بهره گیریم درروند نزولی چندان مناسب نمیباشد  :تجربه استاد

               .باز شدن هیجانی باندهای بولینگر نشانه ای از احتمال برگشت قیمت میباشد

فشردگی باندهای بولینگر دربازارهای رنج اخطاری است مبنی براحتمال باز شدن هیجانی : تجربه استاد

باندهای بولینگر یعنی اگرمشاهده شود پس ازیک روند رنج وفشردگی باند بولینگربانددرحال بازشدن هیجانی 

است وروند قیمتی صعودی است میتواند سیگنال خرید مناسبی باشد وپس از این هیجان حرکت روند باشیب 

اگرشاهد باشیم نمودار قیمت ازباند بولینگر خارج شود یک سقف یایک کف مهم دربازار .تندتری دنبال میشود 

روز مورد استفاده  15بعداز گپ ها خصوصا گپ های بزرگ اندیکاتورهای باند بولینگر تا.رخ داده است 

                 .قرار نمیگیرد وسیگنال نویز میدهد

درروند صعودی زمانیکه مشاهده شد دریک سطح حمایتی قیمت بدنه ی پایینی باند بولینگر راترک نموده 

.    سیگنل خرید وبه محض جداشدن از بدنه ی باالیی باند بولینگر دریک سطح مقاومتی اقدام به فروش مینماییم

رسیدن به بدنه باالیی باند بولینگر به منزله ی فروش نیست چون ممکن است قیمت برروی باند باالیی  

.تامدتها حرکت کند زمانی اقدام به فروش می کنیم که قیمت از بدنه باالیی جداشده وحرکتی نزولی پیداکند
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 بولینگر باند را در تصویر زیر میبینید که نقش مقاومت وحمایت را ایفا میکند

فشرده شدن باند را مشاهده مینمایید که 

اخطاری بر باز شدن هیجانی باند باالیی شده 

 است
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 (MACD:)اندیکاتورها
ابزاری است که باتوجه به استفاده از میانگین های متحرک وتالقی آنها سیگنال خرید وفروش صادر میکند به 

نحوی که میانگین کوتاه مدت قرمز میانگین بلند مدت  آبی از پایین به سمت باال قطع نمایدسیگنال خرید صادر 

              .واز قرمز ازباال به پایین میانگین آبی راقطع کند سیگنال فروش صادر میشود شده 

تاخیر چندروزه درسیگنال . درصد برای فروش مناسب است 20رصد برای خرید و80این ابزار  :تجربه استاد

 اطمینان از روند صعودی به ما میدهد ولی در سیگنال فروش این تاخیر ممکن است مارادر صف ( روز4الی 3)

به جز عیب تاخیردرصد درسیگنال عیب .فروش مطلع کند پس بهتراست ازاین ابزار بیشتردر خرید استفاده کنیم تافروش

             

رنجی که بازه آن     :رنج فشرده ) دیگری نیز وجود دارد وآن دریافت سیگنال خرید وفروش درروند رنج فشرده است 

            . پس بهتر است ازآن درروند رنج کوتاه مدت استفاده نکنیم( درصد نوسان دارد 10تا15

قبل از خرید سهم ابتدا به طور کامل آن رااز هر لحاظ تحلیل کنیم وسهمی راخریداری نماییم که از هرجهت به روحیات ما 

زیرا بزرگترین اشتباه آن است که فرد بدون تحلیل مرتبا سهم عوض کند زیرا رمز ( از لحاظ رسیک پذیری)نزدیکتر باشد 

اگر سهمی را خریداری کنیم که بعد متوجه شدیم به هر دلیل اشتباه بوده . ورموز یک سهم دردنبال کردن آن نهفته است 

هرچه فاصله ی این . هیجان در اندیکاتور توسط نموداری هیستوگرامی به نمایش در می آید . دراولین فرصت خارج شویم

دو میانگین از هم بیشتر باشد هیجان بیشتر وهر چه فاصله کمتر باشد هیجان کمتر رانشان میدهد پس بااستفاده از آن تا 

           .حدودی میتوان از رشد وافت پتانسیل صعود یانزول مطلع شد 

               

زمانی که خط قرمز -1:  برای جلوگیری از تاخیر زمانی دردریافت سیگنال خرید وفروش ازدوروش زیر بهره میگیریم

باشیب قابل توجهی میانگین بلند مدت راقطع کند قبل از دیدن این تقاطع یابا بررسی قابل توجه هیستوگرامها وسایر 

زمان صدور (MACDنصب کردن بازه زمانی در )میتوان باتغییر اعداد -2. سیگنالهای خرید میتوان اقدام به خرید نمود

.اعتبار آن سیگنال کاهش پیدامیکند وسیگنالهای نویز افزایش پیدا می کند:ایراد دارد 2البته این کار . سیگنال را کاهش داد
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 انتخاب کرده ومکدی را فعال مینماییمwindowاز گزینه chartگزینه ی اندیکاتور را از قسمت 

سیگنال 

 فروش

 سیگنال خرید

 سیگنال خرید

سیگنال فروش چون قرمز آبی را از 

 باالقطع نموده 

سیگنال خرید چون قرمز آبی را از زیر 

 قطع نموده

میله های هیستوگرام از پایین 

 نزدیک به صفر جذاب میباشد
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اگر تقاطع درزیر نموار ونزدیک به صفر انجام گیرد میتواند ابتدای روند صعودی باشد  :تجربه استاد

                 .واگرباالی هیستوگرام سیگنال خرید صادر شود سهم درمیانه روند قرار دارد

مهم ترین ومشهورترین اندیکاتور درتحلیل تکنیکال  Rsiاندیکاتور(: RSiاندیکاتور) شاخص نسبی قدرت
میتواند میزان  Rsiیارد شود بنابراین  Rsiاست بطوریکه سیگنالهای دیگرتوسط بقیه اندیکاتورها میتواند 

              .دربازار رنج فیلتر کند MACDخطای 
Rsi  براساس مبنای خاصی نوسانات قیمت رابررسی میکند ودر همه ی بازارها حتی رنج کاربرد فوق العاده

          .دارد این ابزار قبل از وقوع ریزش های شدید وصعودهای شدید اخطار میدهد 
 Rsiاغلب اندیکاتور ها درهیجانات کوچک بازار به سرعت به محدوده ی باالیی یا پایینی می رسد اما 

            .درهیجانات بازار متناسب بااندازه ی واقعی هیجان حرکت میکند
             .نیز میتوان خط روند رسم کرد  Rsiبرروی : تجربه استاد

              :صفر Rsi   :Rsiمحدوده ی
Rsi  محدوده ی اشباع بازار هیجان فروش وحفره های مهم 30ی کوچکتراز–Rsi محدوده ی  70تا 30ی

          محدوده ی هیجان خرید وفروش وقله های مهم  70ی باالی Rsi-(  نوسانگیری)میانی موج 
است ولی ما میتوانیم باتوجه به شرایط بازار آنرا تغییر دهیم  دردوره  Amo  15دربرنامه بروکر   Rsiعدد

           .کاهش دهیم 7و5حتی  15های کوتاه مدت وبازار صعودی آن رابه کمتراز 

                
             : Rsiتایید یا رد سیگنال خرید وفروش توسط 

باشد این به  35صعودی بوده وعدد آن باالی  Rsiاست که روند  Rsiزمانیکه یک سیگنال خرید مورد تایید 
محدوده ی شکل گیری حفره هاست نمیتوان دلیل  30زیر  Rsiمحدوده آنکه ب این معنی است که علی رغم 

 .خارج شود وصعود انجام دهد 30از محدوده زیر  Rsiخوبی برای خرید باشد باید منتظر ماند تا 
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 را از گزینه ی اندیکاتور انتخاب نموده  rsiگزینه ی 
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.اگرریسک پذیرباشید میتوانید زیر این محدوده نیز بادرنظر گرفتن یک سری شرایط اقدام به خرید کنید: تجربه استاد

                     

نزدیکترباشد  100به  Rsiبه باال محدوده دریافت سیگنالهای فروش وقله های مهم است هرچه عدد Rsi  75محدوده باالی 

        سیگنال فروش قویتر وریسک خرید یا نگهداری سهم باال میرود ممکن است درمحدوده فروش یعنی نزدیک محدوده

Rsi 70  شاهدسیگنال خرید باشیم دراین صورت میتوان اقدام به خرید نمود که باید دقت داشته باشیم بازه ی

                    .باالتر ریسک خرید نیز باالتر Rsiسرمایه گذاری کوتاه مدت است هرچه 

                            

ردپای بزرگ بازار یاتغییر وضعیت بزرگ ناگهانی عرضه وتقاضا رانشان میدهد رنگ درنرم افزار : حجم

   .                                                     آمی بروکر اهمیتی ندارد

                         

همواره حجم روزانه راباحجم مبنا وحجم میانگین ماه مقایسه کنیم زمانی حجم روزانه میتواند : تجربه استاد

باباال رفتن قیمت سهم بایدحجم معامالت به . برای مامناسب باشد که از میانگین حجم ماه بسیار متفاوت باشد

پیداکردن دید از هرابزاری . طور میانگین باال رود درغیر اینصورت قیمتهای باالرفته زیاد پایدار نخواهد بود 

                        .بهتراست
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یکی از مهمترین وپرکاربردترین از نظر اینجانب میباشد همگرایی زمانی است کهنمودار :همگرایی وواگرایی

 قیمت بااندیکاتورها همجهت باشند وواگرایی زمانی است که نمودارقیمت بااندیکاتورهاخالف جهت باشند 

               میتوان بررسی کرد ......وRsi-macd-stock-mfiواگرایی را با

                    

            نوع واگرایی داریم4.واگرایی دراصل بخاطر تفاوت حجم اتفاق می افتد :تجربه
        واگرایی مخفی منفی -واگرایی مخفی مثبت-واگرایی منفی–واگرایی مثبت 

                  

هنگامی رخ میدهدکه حفره ی جدید حفره ی قبلی خود را درنمودارقیمت شکسته باشدولی :واگرایی مثبت 

 دراندیکاتورحفره ی جدیدحفره ی قبلی خودرانشکسته باشد

 حفره درنمودارقیمت شکسته شده است یعنی از حفره ی قبل پایینتر آمده است

 میبینید که حفره موفق به شکست حفره  قبلی خود نشده استRsiدرنودار 

واگرایی مثبت ازاتصال 

حفره ها در روند نزولی 

پدید می آیدوسیگنال خرید 

 را صادر مینماید
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درروندصعودی قله ی جدیدموفق به شکستن قله ی قبلی خوددر نمودارقیمت شودولی :واگرایی منفی

 دراندیکاتورموفق به شکستن قله ی  قبلی خود نشود

  دونوع واگرایی در نمودار مشاهده میفرمایید که هر بار منجر به افت سهم گردیده است 

       

 قله جدید قله ی قبل را شکسته است    

 قله ی جدید ناتوان از شکست قله ی قبلی خود شده است
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درروندصعودی حفره ی جدید موفق به شکستن حفره ی  قبلی نشود ولی در اندیکاتور :واگرایی مخفی مثبت

 حفره ی جدید حفره ی قبلی را بشکند

 حفره نتوانسته حفره ی قبل خود را بشکند 

 حفره  توانسته است حفره ی قبل خود را بشکند
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در روندنزولی قله ی جدید موفق به شکستن قله ی قبلی درنمودار قیمت نشده است ولی :واگرایی مخفی منفی

 در اندیکاتور قله ی جدید باالتر از قله ی قبلی خود قرار گیرد

      اگرحاالت گفته شده خفیف رخ بدهد میتوان سیگنال خفیفی به همان نسبت دریافت نمود 

اعتبار بیشتری میگیرد         70اعتبار بیشتری میگیرد وواگرایی منفی بااالی  40زیر Rsiواگرایی مثبت با  :تجربه

       بازه ی زمانی مورد نظر برای بررسی واگرایی ها یک ماه آخر میباشدیا در اصل دو پیوت آخر

سیگنالهای خرید وفروش واگرایی منفی ومثبت اعتبار بیشتری از مخفی دارندبعد ازواگرایی منفی ومثبت امکان 

 تغییرروند وجودداردولی درمخفی احتمال رنج شدن بیشتر است 
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براثریکی ازمواردزیرایجادشده است ودراصل درروزبازگشایی قیمت شاهد جهش (:گپ)شکاف قیمت 

                  از صفردرصد به باال–صعودی یانزولی بوده است 

 مجمع -2تعدیل                                          -1

این امکان وجودداردشکاف قیمتی گپ ایجادشده درجهت عکس پرشوداین یعنی اگرنمودارقیمت گپی :تجربه 

               درجهت نزولی ایجادکنددرحالت صعودی قیمت آن فاصله را میپیماید

دربازارهای صعودی معموال گپهابه سمت پایین پرنمیشوند یعنی معموال بعداز پایین بازشدن قیمت میل :تجربه 

                به صعوددارد

               

                                        دالیل ایجادگپ

زمان توقف .درصدمتوقف میشود20راتعدیل گویند ونماد برای تعدیل باالی  epsافزایش یا کاهش :تعدیل-1

تعدیل مثبت معموال پس از روندهای مثبت رخ .نماد مشخص نمیباشدواکثرشرکتهاتمایل دارند تعدیل مثبت دهند

             داده میشود وپس ازبازشدن امکان دارد بازبه رشد خودادامه دهد

گاهی اوقات ممکن است پس (تیرماه)ماهه شرکتها داده میشوند6معموالتعدیلهای مثبت در گزارشهای : تجربه

                :از تعدیل مثبت سهم رشدنکند واین به دودلیل رخ میدهد 

        تعدیل اعالم شده پایینتراز تعدیل مورد نظر باشد-2سهم قبل از اعالم تعدیل به حدکافی رشد کرده باشد -1

                    

اگرقبل از تعدیل سهام سهامداربودیدتوصیه میشوددرزمان بازگشایی فروشنده باشیم ودرغیراینصورت :تجربه

       درروز بازگشایی ورود به سهم توصیه نمیشود مگردربازه ی کوتاه مدت وباتجربه ی زیاد
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اگرمابطورخواسته یاناخواسته سهممان به هردلیل بسته شدودرگپ قرارگرفتیم چه باالتر وچه پایینتر :تجربه

    .اگرریسک گریز هستیم درهمان روز بازگشایی فروشنده باشیم 

 به دوصورت ممکن است تعدیل مثبت را مطلع شویم    

اگر شرکتی )بنیادین گروه دست خوش تغییر شود -2ازبرسی صورتهای مالی حسابرسی نشده شرکت  -1

همگروه ونزدیک به نوع فعالیت سهم ماتعدیل قابل توجهی اعالم نمود میتواند این تعدیل برای سهم ما نیز اتفاق 

                  .بیوفتد 

وقتی سهمی پس از تعدیل منفی بسیار پایینتر ازمیزان تعدیل باز شد میتوان امیدواربود که گپ را :استاد تجربه

ممکن است سهم ( نسبت به تعدیل اعالم شده)به سمت باال پرکند واگرپس از بازگشایی زیاد پایینتر باز نشد

           .همچنان به روند نزولی خود ادامه دهد ودرباز شدن باالی سهم نیز همین امکانها وجود دارد 

             .بسیار دلچسب میباشد( شاخص مثبت)استفاده از تعدیل مثبت دربازار 

معموال پس از روند نزولی رخ داده وهیجان سهم پس از بازگشایی همچنان منفی است که معموال : تعدیل منفی

    .ماهه شرکتها اعالم میشود  12ماهه و9درصورتهای مالی 

                    

دربهمن ماه به دو دلیل سهم ها امکان نزولشان زیاد میشود امکان تعدیل منفی و نقد کردن سهمها برای  :تجربه

دستیابی به نقدینگی برای مخارج شب عید درنتیجه فشار فروش زیاد میشود وبه همین دلیل برخی سهمهای 

خوب بانزول موقتی دچار میشوند ومادر کف این نزول میتوالنیم خرید مناسبی را انجام داده ودر سال جدید به 

 .فروش رسانیم 
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درصد نیست ایجادشده وبرای  20دراین مجمع گپ معموال نزولی که بیش از: مجمع عمومی سالیانه :مجمع-2

               .شرکتهای معتبر باسود مناسب وبه موقع این گپ معموال سریع پر میشود 

 اعالمی سال گذشته همچنان نمایش داده میشود تابرگزاری مجمع Epsاول سال مالی تغییر نمیکند و EPS:تجربه

             .سال مالی جاری برروی صفحه نمایش داده میشود EPSعمومی سالیانه وبعداز آن است که 

سال جاری کمتراز سال گذشته باشد امکان افت ونزول پس ازمجمع بیشتراست  EPsسهم هایی که: تجربه استاد

سال جاریشان بیشتراز سال گذشته امکان افت پس ازمجمع کمتربوده وروند روبه رشد آنها  EPSوسهم هایی که 

       .نیز بیشتراست

                    

یکی ازدالیل برقراری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه است یعنی شرکت قصد : مجمع عمومی فوق العاده

.     توسعه فعالیت شرکت راداشته یانیاز به تعمیرات اساسی دارد یامیخواهد سرمایه ثبتی خود راافزایش دهد 

سالیانه (  EPS ,DPSباتوجه به ماتفاوت )ازمحل سود انباشته -1: محل صورت میگیرد این افزایش سرمایه3و

              .مبلغی هرساله ذخیره شده وتصمیم هیات مدیره به سرمایه شرکت افزوده میشود

دارایی های شرکت ارزش گذاری جدید شده ورشد قیمت آنها .ازمحل تجدید محاسبه یاارزیابی دارایی ها  -2

درقالب افزایش سرمایه اعالم میشود دردو حالت فوق معموال باافزایش سرمایه سهام جدید منتشر شده وبه 

              .صورت رایگان به صورت افزایش سرمایه به سرمایه داران عرضه میشود 

محل فوق یاترکیب هردو میتواند برای ورود فرصت خوبی باشد یابرای 2افزایش سرمایه یکی از :تجربه

 .نگهداشتن نیز میتواند خوب باشد
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شرکت باانتشارسهام جدید شاهد افت ( مطالبات وآورده نقدی سهامداران)از محل انتشار محل جدید :حالت سوم 

قیمت نسبت به افزایش سرمایه خواهدبود برای حفظ منافع سهامداران میتواند سهامدار به نسبت میزان افزایش 

 تومان راخریداری نماید این فرصت برای سهامداران معموال  100سرمایه سهم حق تقدم باقیمت ارزش اسمی 

ماه بعداز مجمع فوق العاده است وسهام حق تقدم مازاد دربازار عرضه شده وتامین مالی برای شرکت میکند 2

تومان کمتراز 100ماه زمان میبرد تابه سهم تبدیل شود وقیمت دراین بازه درحدود 8سهام حق تقدم حدودا . 

درصد درفرابورس قابل معامله است وسود سالیانه به  10درصدی دربورس و8ارزش سهم  بوده وباحد نوسان 

                   .  آن تعلق نمیگیرد 

درنوع سوم افزایش سرمایه توصیه به ورود نمیشود ولی اگر نا خواسته وارد شدید بهتر است از حق :تجربه

                 .  تقدم استفاده نمایید

برای حالت سوم معموال بعداز افزایش سرمایه گپ شرکتها روبه پایین بوده وبرای شرکتهای :تجربه استاد

. بااصالت باال این گپ میتواند بالفاصله پرشود ودراولین روز ورود نموده وبعداز چندروز مثبت خروج کرد

                            

باتوجه به فعالیت شرکتهای بورسی پس از افزایش سرمایه مخصوصا که دلیل :حالت دوم دربازه بلند مدت

            .آن تاثیر مستقیم درباال بردن سود شرکت داشته باشد شاهد بازار رنج خواهیم بود 

ماه که باتغییر روند رنج به صعودی میتوان بازه ای 6ماهه به باال وغیر تولیدی معموال زیر 6تولیدی معموال 

 .      درصد از گپ فاصله افزایش سرمایه  پرشود 80میان مدت در سهم سرمایه گذاری نمود وانتظار داشت تا
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-درصد12-درصد 8پس ازخرید درکف حمایتی مهم اگر سهم رشدکرد مقاومتهای سهم پیش رو :تجربه استاد

              (روزهای سوم چهارم  وپنجم بعداز تغییر روند .)درصد است  20و-درصد16

 اگرسهم بادلیل رشد کرده باشد بعداز طی این روزها در هرکدام این روز ها اگرمقاومتی شد میتواند به رشد خود 

             .ادامه دهد درغیر این صورت به صورت هیجانی منفی خواهد شد

        

                    الگوهای ادامه دهنده    

مثلث صعودی الگویی ادامه دهنده است که پس از آن روند قیمت ادامه می یابد این  :الگوی مثلث صعودی

      .الگو ازیک مقاومت باشیب افقی وحمایت صعودی تشکیل میشود 

                 

الگوی نادری است وارد شدن به این الگو جالب نیست این الگو بسیار نادر بوده  :الگوی مثلث پهن شونده

ودرآن قله ها وحفره های جدید قله ها وحفره های قبلی را نمیشکند وشانه ی بی نظمی شدیددربازار است  این 

الگو جداازدر نظر گرفتن روند قبلی اکثرا روبه پایین ادامه می یابد یامیتوان گفت موج پس از آن نزولی 

 .است
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 حداقل بازه جهت تشکیل یک مثلث دو هفته میباشد
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 دهانه ی مثلث از هر طرف شرو ع کند به همان طرف نیز میشکند :الگوهای مثلث متقارن 

http://abcbourse.ir/


درکل الگوهای قیمتی چیزی به جز روند قیمتی الگوها دید نسبت به آینده سهم میدهند روندهای  :تجربه استاد

                 .قیمتی هستند که الگو ها را می سازند ونه الگو ها روندهای قیمتی

 (سقف وکف )الگوی برگشتی بوده ودر محدوده قله ها وحفره های بازار : سر وشانه-1 :الگوهای برگشتی

ایجادشده وپس از وقوع آن روند قبلی جهت معکوس به خود رامی گیرد برای شکل گیری این الگو معموال 

حجم معامالت از سمت چپ به سمت راست کاهش می یابدوپس از شکل گیری کامل الگو وشکستن خط گردن 

.       مجددا حجم زیاد می شود باید دوشانه کنار سر از لحاظ اندازه به هم نزدیک بوده وهارمونی داشته باشد

                  

.           درمحدوده ی کف وسقف باز شکل می گیرد وپس از آن روند قیمت معکوس میشود : الگوی دوقلو

الگوی دوقلو الگویی است که درموارد شکست نامعتبر یاغلط در کف یا سقف بازار شکل  :تجربه استاد

   .میگیرد واحتمال وقوع آن  از سایر الگوهای برگشتی بیشتراست

                    

 20یک روند رنج کوتاه مدت نیز میباشد که دامنه ی نوسان آن بیشتراز (:شبیه مستطیل ) سه قلو سقف وکف

                    .  درصد نیست 
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      الگوهای سرو شانه

 خط گردن میتواند به صورت شیب دار نیز باشد  
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کندل میباشدواز بهترین نوع الگوها  10در الگوهای دوقلوی فاصله ی بین دو حفره  یا قله حداقل 

 ولی الگوهای سه قلو سه سقف یا سه کف دارند.میباشد
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     بازه ی نوسان گیری مینامند  23/8بازه ی 

بهترین         

     میباشد  612/8بازه ی برگشتی سهم بازه ی 

هر هر         

 یل    سطوح نقش حمایت ومقاومت دارند

        

 یل        
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بین دوخط موازی باافق نوسان میکند خطوط مقاومتی   حمایتی به صورت موازی میباشد : الگوی مستطیل

                (در جهت قبلی)ومعموال روند قیمتی پس از آن به روند خود ادامه میدهد 

 حجم معامالت در الگوی سه قلو قابل توجه کاهش می یابد ولی در مستطیل کاهش حجم محسوس نیست  الگوی 

 70تا 30بین معموال  Rsiدر حفره ها دارد ولی الگوی مستطیل  30در قله ها ویازیر  70باالی  Rsiسه قلو 

                  .دارد

هرگاه برای یک روند صعودی یانزولی بتوان خط حمایت ومقاومت رابه گونه ای رسم  :الگوی کانال قیمت 

کردکه این خطوط اتصال قله هاوحفره هاهمانندخط روندباشد واین دوخط موازی یکدیگرباشندودرراستای 

پیوت شکل گرفت میتوانیم بگوییم الگوی کانال شکل 4روند قرارگیرداصطالحاکانال قیمت میگویندهرگاه 

                    .گرفته است

درروند اصالحی بین دوخط موازی شکل میگیرد وجهتی مخالف روند ( الگوی ادامه دهنده) :الگوی پرچم

قبلی خود داشته وپس از آن روند قبلی قیمت ادامه می یابد در اصل الگوی پرچم بخشی ازموج قبلی را 

الگوی پرچم به اعتقاد برخی در شرکتهای بزرگ . مقاومت باشیب نزولی است. اصالح میکند ودارای حمایت 

الگوی پرچم صعودی دربازارهای صعودی پدید نمایند ودربازارهایی که قیمت سرعت باالیی .رخ می دهد

            .داشته ومدت زیادی بدون اصالح حرکت صعودی خود راحفظ کرده پدید می آید
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 الگوی کانال قیمت 
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الگوی پرچم بیشتر در شرکتهای بزرگ اتفاق می افتد و طی یک بازه ی یک ماهه باید انجام 

پذیرد که به دو صورت مثلثی و مستطیلی انجام میگیرد که روند صعودی سهم را ادامه دار 

 میکند که در حال حاضر بهترین نوع الگوهای ادامه دهنده میباشند 

الگوی پرچم 

 مثلثی
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 کندلها
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 ودر پایان میپردازیم به چگونگی خرید یک سهم 

اول از همه شاخص آن صنعت راتحلیل میکنیم که ببینیم این صنعت درحال صعود است یا •

پس سهم را می آوریم درنمودار هفتگی تحلیل میکنیم ومیبینیم سهم در بلند مدت در حال .نزول 

                   صعود است یا نزول       

سقف /نمودار روزانه ی سهم را می آوریم الگوهای کالسیک را درسهم پیدا میکنیم سروشانه 

 را درمیاوریم واهداف آنها را مشخص میکنیم...کف دوقلو سه قلو مستطیل 
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