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 آموزش بورس از مقدماتی تا حرفه ای

 

 چهارم جلسه
 حقوقی  به کمک یک مثال -اموزش سربرگ حقیقی
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 [1۱:1۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 زوم بیشتری دقت با است،اگر 39 آذرماه اوایل و آبانماه به مربوط که وتوشه سهم سابقه سربرگ تو

 مقدار قبل،یه روزهای به نسبت که خورده حجمی 2۱/۰/39 تاریخ در.شد خواهید حرکاتی کنید،متوجه

 با سهم 21/۰/39 تا11/۰/39است، داشته خوبی های حجم نیز قبل روزهای که درسته.است بوده تر متفاوت

 بوده زدن درجا یا نوسان حال در تومن ۱1۸-۱۸۸ بازه در "تقریبا اما است داشته خوبی های حجم اینکه

 حال حجم،در خوردن عین در که سهمی(.است اهمیت حائز خیلی ها سهم در رفتارهایی چنین این.)است

 لیست واچ در "نیست،حتما آمدن پایین همزمان و رفتن باال از ای نشانه که دیدید و بود زدن درجا

 دقت 11/۰/39 تاریخ به اگر.شود نمایان سهم در حرکتی که است عنقریب که زیرا.باشد تریدینگتان،موجود

 و است داشته قرار قیمتی کف مدتی،در کوتاه های اندیکاتوری لحاظ از سهم که کرد خواهید کنید،مشاهده

 تایید و تاکید مدام اینکه.است بوده خود قبلی صعودی حرکت رفته دست از نیروی کردن جمع حال در

 را سهم واقعی بازیگردان بتوانید اگر که است این برای دهید قرار نظر مد را ها حجم "حتما که میکنم

 یدتوان سنگین،می های حجم از استفاده کنید،با معین را سهم برای قیمتی کانال و دهید تشخیص درست

 کف در سهم روزی چند.یابد کاهش هایتان شکست درصد و افزایش موفقیتان درصد که بردارید هایی گام

 نسبت بیشتر حجمی 2۱/۰/39 تاریخ در که بود آهسته و آرام گرفتن،خیلی نیرو و استراحت حال در قیمتی

 .مجدد صعودی حرکت شروع میشود و افتد می قبل،اتفاق روزهای به

 [1۱:13 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید
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 [1۱:22 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 شروع وتوشه صعودی روند و است،بازی خورده قبل روزهای به نسبت بیشتری حجم که 2۱/۰/39 تاریخ از

 تاریخ تا صعودی حرکت این.میشود نمایان سهم در سرهم پشت و خوب های قیمت افزایش و میشود

 .کند می پیدا قیمت افزایش ریال ۱9۱9 قیمت تا سهم و دارد ادامه 12/3/39

 

 [1۱:2۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 

 [1۱:9۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 گرفتن نظر در با."حتما باشید داشته توجه هم حقیقی های فروشنده و خریدار اعداد ضمن،به دوستان،در

 اعداد از کمتر خیلی خیلی مراتب به خریدار اعداد سهمی در اگر)شده معامله های حجم بودن مساوی شرط

 کدهای با میشود مواقع برخی که است درست(.است سهم در خوب خریدارهای از نشان باشد،این فروشنده

 در "حتما که است این است مهم که چیزی اما.کرد فروشنده،اعمال و خریدار اعداد این در تغییراتی متفاوت

 .برابر 9 "مثال-برابر 2,۱ "مثال-برابر2 "مثال.باشد بقرار خوب خیلی نسبت اعداد،یک این
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 خریدار نفر 2۸) یا( فروشنده ۱۸ از خریدار نفر 2۸) یا( فروشنده ۱۸ از را سهم خریدار 2۸) کنید فرض یعنی

 .باشند کرده خرید....(  و ۰۸ حتی یا نفر ۱۸ از

 

 .دارند سهم در باال به رو صعودی حرکت ار نشان اعداد این

 .شد خواهد شام،نمایان شکار بین ذره تر،در راحت و واضحتر اعداد این کوچکتر های سهم در

 

 خریدار دارد،اما قوی خریدار از نشان که است بینیم،درست می سهم در که اعدادی باشد،این یادمان اما

 است،وارد کرده جان نوش را ها منفی آخرین و است منفی که زمانی را سهم که است مانی،کسی اسمارت

 .میدهد برنده باال پولهای تحویل بعد و میکند پرداخته و ساخته و ،طراحی آنجا در را بازی و میشود سهم

 

 سهم فروش،وارد صف حتی یا و زیاد های منفی در و قیمتی های کف در که مانی اسمارت پولهای اون

 .هستند مانی اسمارت یا ساز روند پولهای به میشوند،معروف

 

 شوند،اما سهم همراه تا هستن هاس سهم صعودی روند در دار نسبت خوشگل اعداد دنبال بازاریان اکثر

 ندسازرو نزولی،پولهای روند پایان در که شوند متوجه و بدانند که هستند مانی اسمارت شکارکننده کسانی

 .است شده سهم مانی،وارد اسمارت

 [1۱:9۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید
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 [1۱:93 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 .ریال ۱9۱9 قیمت در دارد قرار خرید صف در کنید،سهم دقت سهم معامالت به اگر 12/3/39 تاریخ در

 

 سنگین حال در مراتب به ،حجم هنگام این در.میشود خرید صف مجدد و میشود عرضه خرید صف مدام اما

 در میلیونی 12 حدود حجمی بعد.میشود تزلزل دچار سهم خرید بازار،صف آخر های تایم در.است شدن تر

 .افتد می اتفاق وتوشه در معامالتی روز یک

 

 و وراندیکات توسط سهم از خروج سیگنال.دارند قیمتی بودن سقف از سهم،نشان مدتی کوتاه اندیکاتورهای

 و فردا که خیال این با ها خیلی.میکنند خداحافظی سهم از ها خیلی. میشود بازاریان،ارسال به ها حجم

 .کنند می خرید،خرید صف است،از مثبت فرداها
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 .میشود تر ضعیف و ضعیف معامالت کم کم.میشود روبرو ضعف با سهم ،معامالت بعد روز از

 

 [1۱:۱2 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 حال در حقوقی که کنند می اعالم مدام و هستند سهم حقوقی خرید دنبال ها خیلی که اینجاست جالب

 .کنند نمی دقت "اصال مهم، و اساسی نکته 9 به اما.است وتوشه خرید

 

 بیشتر و قبل،بیشتر روزهای از مراتب حجم،به این که سهم در سنگین خیلی حجم خوردن)آشوب عدد-1

 .(است

 

 tse سایت اندیکاتورهای مدتی کوتاه سقف به رسیدن-2

 

 (.ندارد نقشی هیچ وتوشه در حقوقی.)وتوشه سهم بازیگردان دقیق شناخت عدم-9

 .است کله کند،کته خرید حقیقی دست روی از که حقوقی

 

 .میشود پایین و حقیقی،باال بازیگردانی با فقط وتوشه

 

 [1۱:۱۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 .هنوز است خرید حال در کله کته حقوقی حالیکه در میرسد اتمام به 12/3/39 تاریخ در وتوشه موقتی بازی

 در شااهلل ان تا میشود استراحت به مشغول و میدهد انجام را سود سیو بزرگ،عمل و قوی ساز روند پول اما

 .باشد وتوشه خوشگل های منفی و وتوشه خدمت بعدی،در فرصت

 .وتوشه بازی بررسی اتمام.والسالم
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 پرسش و پاسخ 

Saeed Emadi[ ,1۱,۸۰,1۱ 1۱:۸1] 

 ۱۸ تهران بورس کل در مثال کنیم رجوع انها به بررسی برای همیشه که هستیم سهامی انتخاب دنبال به ما

 چیه؟ ها ایتم بقیه و نموداری نظر از سهام این انتخاب برای شما نظر سهم

 

 [1۱:12 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 .میکند فرق افراد استراتژی

 .باشد سرمایه افزایش یا سود مجمع به رفتن سهمففقط خرید و انتخاب از هدفتان شما شاید

 باشد روزه دو روزه یک هدفتان،نوسانات شاید

 باشد مدتی کوتاه های هدفتان،گین شاید

 .باشید همراه ها سهم با بلندمدت برای خواهید می شاید

 

 .کنید انتخاب را مطمئن های سهم کنید سعی:دارید که استراتژی هر اما

 .نباشد خرابکاری حقوقی دارد حقوقی اگر یا باشد نداشته حقوقی که سهمی-1

 .کند تقدیمتان زودتری و بهتر های مدت،گین کوتاه روندهای در که سهمی-2

 .باشد داشته مناسبی مبنای حجم که سهمی-9

 حد.است مناسب زیادش خیلی نه است خوب کمش خیلی نه باشد داشته مناسبی شناوری که سهمی-۱

 .دهند می قرار نظر مد را شناوری درصد 2۱-2۸ ها خیلی:نرمال

 .دهد انجام را خوبی مدتی کوتاه و خوب صعودهای و استراحتها که سهمی-۱

 (.دوستانم بقول سهم ایربگ)باشد روز در معامله ۱۸ باالی اش روزانه معامالت تعداد که سهمی-۱

 .باشد نداشته هم خرابی ندارد،بنیاد خوبی بنیاد اگر که سهمی-۱

 تربه زودتر و سریعتر گرفتن گین باشد،برای داشته قرار خوبی گروه در و باشد کوچکتر سهمی هرچه-۰

 .است
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 از یکی "مثال با را خودرو پایانی اما داد انجام معامله کلی امروز خودرو.نباشد بزرگی و ساز شاخص سهم-3

 .اند دهکر جان نوش مثبت صد در بیشتر و زودتر کدامیک ببینید.کنید خودرو،مقایسه همگروه های قطعاتی

 گروهش و سهم روند از که بشرطی هستند خوب دارند صعودی روند که مطمئن فرابورسی های سهم-1۸

 هک فرسایشی و نزولی روندهای کوچکتر،در های سهم و فرابروسی های باشد،سهم یادمان اما.باشید مطمئن

 .میکنند نزول بیشتر و بزرگ،زودتر های سهم به میدهند،نسبت زیاد خوردنهای منفی بوی

 

Parivash Alvandi[ ,1۱,۸۰,1۱ 1۱:12] 

 چیه دراینجا حقوقی کردندنقش حمایت را سهم میشه گفته زمانی

 

 [1۱:1۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 که هیدد تشخیص باید را سهم رییس اول.حقیقی یا است بازیگردان شما،حقوقی سهم در آیا که ببینید باید

 .ینبش سهم حرکات سهم،متوجه رفتار،رییس بررسی با توانید می بعد.است حقوقی یا حقیقی از کدامیک

 در خودشان،معامالتی به مربوط حقوقی کد دارد،با حقیقی بازیگردان سهم که جایی در که است ممکن اما

 سهم همه در که کند می فکر هم هنوز بازار چون.شود محسوب حمایت نوعی به که دهد انجام سهم

 .است سهم بازیگردان و رییس و وان نامبر ها،حقوقی

 .باشد زن چشمک چراغ یک حقوقی،بعنوان فروش یا خرید که است حقیقت،ممکن در

 .یابد می خاتمه یا شروع شود،بازی خارج یا اصلی،وارد بازیگردان وقت هر که است داده نشان تجربه اما

 

Parivash Alvandi[ ,1۱,۸۰,1۱ 1۱:12] 

 چیه دراینجا حقوقی کردندنقش حمایت را سهم میشه گفته زمانی

 

 [1۱:1۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 که هیدد تشخیص باید را سهم رییس اول.حقیقی یا است بازیگردان شما،حقوقی سهم در آیا که ببینید باید

 .ینبش سهم حرکات سهم،متوجه رفتار،رییس بررسی با توانید می بعد.است حقوقی یا حقیقی از کدامیک
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 در خودشان،معامالتی به مربوط حقوقی کد دارد،با حقیقی بازیگردان سهم که جایی در که است ممکن اما

 سهم همه در که کند می فکر هم هنوز بازار چون.شود محسوب حمایت نوعی به که دهد انجام سهم

 .است سهم بازیگردان و رییس و وان نامبر ها،حقوقی

 .باشد زن چشمک چراغ یک حقوقی،بعنوان فروش یا خرید که است حقیقت،ممکن در

 .یابد می خاتمه یا شروع شود،بازی خارج یا اصلی،وارد بازیگردان وقت هر که است داده نشان تجربه اما

 

Parivash Alvandi[ ,1۱,۸۰,1۱ 1۱:91] 

 سهم حقوقی هم خرید قسمت در..میفروشه داره رو خودش سهم است فروشنده حقوی.. فروش درقسمت

 چیه حقوقی دو این نقش بدونم میخوام..میخره

 [1۱:92 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 درست ؟؟ .میفروشه داره حقوقیش یه میخره داره حقوقیش یه.خودرو مثل "فرضا

 

 [1۱:۱۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 .کله کته حقیقی و حقوقی و داریم وان نامبر و اسمارت حقیقی و حقوقی بازار تو ما ببینید

 وضع رو سهم میشه،روند سهم وارد و میاد وقتی که کنید پیدا سهم تو رو بازیگردانی و رییس اون باید شما

 .میکنه

 .میفروشن یا میخرن یا میزنن ناخنکی هرزگاهی،یه ها حقوقی وقتها خیلی

 .میکنه بازیگردانی که است سمند خودرو،حقوقی تو "فرضا.باشیم اصلی حقوقی اون دنبال باید ما اما

 

 .فروشنده نقش تو هم حقوقی یه و میکنه عمل داره خریدار نفش تو سمند که دیدین وقتها خیلی االن

 قطف که حقوقی "مثال.نه یا درسته فروشهاشون و خرید که ببینید هستند،باید حقوقی که هایی سهم تو

 فیمن تو نداره،اگه مدیره هیئت کرسی هدف و است مدتی کوتاه گرفتن گین و سهم با کردن بازی قصدش

 .است اسمارت اون که کرد،بدونید می فروش به اقدام هم ها سقف تو و کرد می خرید به کف،اقدام تو و ها
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 است،یه پایین های قیمت تو خریدن درحال خودرو حقوقی "مثال اینکه با همزمان که ممکنه وقتها بعضی

 ادمیخو "کال هم شاید.خودش حقیقی خصوصی کد به بده ممکنه.کنه فروش به اقدام و بیاد دیگه حقوقی

 .بکنه دیگه حقوقی اون تقدیم

 

 .میفروشه بیشتر یا میخره بیشتر حقوقی که ببینیم باید اینجا اما

 حال در مدام حقیقی با همزمان دیگه حقوقی یه و بود سهم فروش حال در مدام حقوقی بترانس،یه سهم تو

 .بود اومدن باال حال در سهم قیمت که کرید مشاهده.بود خرید

 هک باشه،اونجاست حقوقی خرید از بیشتر خیلی مراتب به فروشنده،فروشش حقوقی موقع،ممکنه یه اما

 .نهک قیمتش،جلوگیری رفتن باال از یا پایین بیاره رو سهم "عمدا که باشه داشته تمایل ممکنه حقوقی

 زن چشکم چراغ فروشهاشون،یک یا دارندفخرید موثری نقش حقوقی که هایی سهم مواقع،تو بیشتر در

 .میشه محسوب جدید

 عودص و رفتن باال به میل وار اتومات بصورت سهم که میشین باشید،متوجه کرده دقت توریل سهم به اگه

 گرفته را سهم رشد جلو حقیقت در و است کردن عرضه حال در که است مدتی "توریل،فعال حقوقی اما دارد

 .است

 نگذارد و کند کم منفی1 تا منفی۸ حد در را سهم معامله آخرین و پایانی که است حدی تا فقط فروشها اما

 .برود باال قیمت که

 همراه هم حقوقی "قطعا و امد خواهد سهم برای خوبی خبرهای "مواقعی،حتما چنین در که باشید مطمئن

 .شد خواهد
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 [1۱:۱۰ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 .برود پایین هم تومن 13۱ تا است ممکن توریل
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 [1۱:۱9 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 .است کند،مشهود غلبه قرمز خط بر سبز خط اینکه از هایی استوکاستیک،نشانه اندیکاتور در
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 [1۱:۱۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 را همس در رفتن پایین قصد که رسید خواهید نتیجه این کنید،به بررسی را کندلها و توریل معامالت اگر

 .نمیکنند سهم رفتن باال برای هم تالشی حال،هیچ عین در ندارند،اما

 

 .دهد رخ میخواهد توریل،اتفاقی در شاید

 .است زدن درجا حال در همچنان سهم بهرحال

 اب متفاوت و سنگین خیلی حجم یک کردن رصد باشدففقط ما کمک میتواند که چیزی بهترین اینکه

 .است گذشته روزهای

 

 [1۱:۱۰ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید
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 سهم قیمت دارند قصد که شد خواهید متوجه کنید بررسی را قبل روزهای در فروشنده و خریدار اعداد اگر

 .کنند کنترل را
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 [1۱:1۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 .است حقیقی اصلیش بازیگردان سهم.نیست مدتی کوتاه سهم حفارس

 کنید،متوجه نگاه سهم دیروز و امروز معامالت به اگر اما.است داده انجام مدت این در را خوبی خیلی صعود

 .است داده دستش کار آشوب عدد که شد خواهید

 مثبت حال در همچنان سهم معامالت که حالی در دیروز که بودند گروه همین دوستان از میکنم فکر

 .میشدم ماشه به دست فروش داشتم،برای می حفارس من اگر بود،گفتم خوردن
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 [1۱:2۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 گروه وت میکنم تقدیم خدمتتون دارم که آموزشی روش که میکنم عرض خدمتتون دیگه عزیز،یکبار دوستان

 .است دار مدتی کوتاه روند های سهم مختص فقط و فقط

 را بورس های سهم همه من است مدتی کوتاه که کردید ثابت اند،اگر خواسته عزیزان که میدکویی االن

 .میکنم بررسی برایتان

 

 انزی و ضرر دچار ناکرده خدایی باشید مواظب.میکند صداق ها مدتی کوتاه برای فقط و ما،فقط روش مطالب

 .نشوید

 

 .شود کدورت باعث مطالبم ندارم دوست
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 .ببندید بکار را میشود گفته که دارید،مطالبی مدتی کوتاه سهم و هستید مدتی کوتاه اگر "لطفا

 .باشید سربلند و موفق.متشکرم

 

 [1۱:2۰ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 .است افتاده اتفاق سنگینی حجم امروز میدکو در اما

 .بیفتد اتفاق سهم در صعودی است ممکن.هست هم تومان 2۰۸ یعنی سالیانه قیمت به نزدیک

 .کند رستگار و خوشحال را دارند میدکو که عزیزانی و بیفتد اتفاق این که شااهلل ان

 .آمین الهی

 

 [1۱:2۰ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 .است افتاده اتفاق سنگینی حجم امروز میدکو در اما

 .بیفتد اتفاق سهم در صعودی است ممکن.هست هم تومان 2۰۸ یعنی سالیانه قیمت به نزدیک

 .کند رستگار و خوشحال را دارند میدکو که عزیزانی و بیفتد اتفاق این که شااهلل ان

 .آمین الهی

 

hosein rezazadeh[ ,1۱,۸۰,1۱ 29:9۱] 

 مدت بلند یا مدتیس کوتاه سهم1 داد تشخیص باید کجا از شمشیرگران اقای

 مدتیس کوتاه انتخابی سهم این بدم تشخیص کجا از ولی بدم انجام را مدتی کوتاه روش میخاهم من

 داد؟؟؟؟؟ انجام و بررسی را مدتی کوتاه روند میشه سهما همه برای ایا

 

 [29:۱۱ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 کف)نزولی صعودی های حرکت هرچی کنید نگاه رو tse اندیکاتورهای که اینه هاش راه ترین ساده از یکی

 .است مدتی کوتاه سهم که شد متوجه میشه باشند داده انجام بیشتری( کف به سقف و سقف به
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 [1۱:2۰ 1۱,۸۰,1۱, ]شمشیرگران جواد سید

 خدانگهدار.باشید سربلند و موفق.امروز جلسه پایان
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