
 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 خرید پلھ ای

 در خرید پلھ ای ھر کس با شیوه ی خود عمل میکنھ

در این جا بھ بررسی چند خرید پلھ ای با درصد ھای مختلف بررسی 
......!!!!تا بھ یھ نتیجھ ی کلی برسیم.....شده  

و این سھم ھر روز ....باشد .....لایر1000فرض میکنیم سھمی قیمتش 
.....!میخورد 4منفی   

 

 

 

.....!افت% 12  

......!!مسلما اگھ شما در روز اول این سھم رو خریداری کرده باشید  

سود % 12 از بیشترشما باید.....وسھم در روز چھارم بخواد برگردد
کنید کھ ضررھای شما جبران شھ  تازه بھ قیمت خرید خود 

صرف (.......!!!جا موندید%  12و در این وسط شما از این .......برسید
)کارگزاری% 1.5نظر از   

را برای رشد دارد یا نھ% 12و این کھ ایا سھم کشش بیشتر از   

حد ضرر برای خود قرار میدھد% 12اصال کسی   

کھ چشم پوشی میکنیم......ایا ھای دیگھ.... ر و خیلی اگ  

....!!خوب نکتھ اصلی این جاست  

1000 960 921 884 
4%  4%  4%  
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یا پی در ....افت و نزول سھم خرید ھای متوالی % 12اگر کسی در این 
.....!پی داشتھ باشد موفق است  

 

شاید در ذھن خواننده این سوال پیش بیاید کھ چرا ما سھم رو در قیمت 
خریدیم؟ 1000  

خرید میکریدیم 884تیم در ھمون قیمت یک دفعھ میذاش  

 در اینجا باید بگویم کھ بورس غیر قابل پیش بینی بوده

مثال فرض رو براین میگذازیم کھ این سھم حمایت خود رو از دست داده 
.....!وبھ یک حمایت خیلی محکم رسیده  

و در اون نقطھ خرید (_.....!و ما نمیخواھیم با ضرر از سھم خارج شیم
)چون ھر لحظھ ممکنھ سھم بر گردد.....ممجدد کنی  

.....!!نشیم راز بحث اصلی دو  

؟....کجا بودیم  

 اھان؟

زده شده  تفاوتبا درصد ھای م...حاال در این جا خرید ھای پلھ ای 
....تا شما رو بھ فکر فرو ببریم ؟.....  

 کھ ایا خرید تک پلھ ای خوبھ؟

 یا  خرید پلھ ای ؟

....!!خوب معلومھ  

:  )بر خوردار میباشد   خرید پلھ ای  از ریسکھ پایینمسلما   

.....!این مھم است...... ولی با چھ درصدی   
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تصمیم نھایی را خود ........ این جا فقط محاسبات برای شما اورده شده
.....!!!شما میگیرید  

.....!در این جا شما صد ھزار تومان پلھ اول رو میزنید  

....!تومان خرید میکنید و در روز ھای اتی ھم صد ھزار  

روز خرید کرده اید4در این  ودر نھایت شما چھارصد تومان  

.....!قیمت ھا بھ لایر میباشد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 953.6در اصل باالتر از(.افزایش  میتوانید سود کنید% 8مشاھده میکنید کھ در 
)وارد سود میشوید  

1000سھم 1000 1.000.000  

1041سھم  

921 1.000.000 

960 1.000.000 

1085سھم  

1131سھم 884 1.000.000  

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

= 

= 

= 

= 

939.6:میانگین خرید   

884 919 956 994 
4%  4%  4%  

1033
4%  

953.6:*قیمت سربھ سر  

 دراین قیمت شما نھ سود میکنید ونھ ضرر:قیمت سربھ سر *
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 این روش با پلھ ھای یکسان بودش ، و تعداد پلھ ھا ھم بستگی بھ خود شما دارد

.درکل میتوان روش ھای خیلی زیادی را برای خرید پلھ ای ارائھ داد  

پلھ ھارا دوبرابر میزنیم تا ببینیم چھ تاثیری در میانگین ..... در روش بعدی 
.و از چھ درصدی بھ بعد در سود قرار میگیریم... دارد قیمت خرید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 960 921 884 
4%  4%  4%  

1000سھم 1000 1.000.000  

2083سھم  

921 4.000.000 

960 2.000.000 

4343سھم  

9049سھم 884 8.000.000  

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

= 

= 

= 

= 

910.4:میانگین خرید   

884 919 956 994 
4%  4%  4%  4%  

924:*قیمت سربھ سر  

1033 
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دراین روش کھ پلھ ھا دوبرابر زده شد ، نسبت بھ پلھ ھای یکسان خیلی بھتر 
و در صورت ...اومدشدر واقع میانگین قیمت خریدمون ھم پایین ..... بود

.برگشت سھم خیلی زود تر در سود قرار میگیریم  

.در سود قرار میگیرید 924شما باال تر از   

.شما در سود قرار میگیرید% 5 در اصل باال تر از  

این نکتھ رو ھم خاطر نشان کنم کھ اگھ نقدینگی باال باشھ وشما بتوانید در 
کنید ، بھ ھیچ عنوان ضرر بھترین موقعیت خرید ھای پلھ ای رو شروع 

.....  :)نیست%  100بورس ھیچ وقت ....البتھ این ھم بگم ...... نمیکنید  

 روش پلھ ای بعدی

ھمون جور کھ از اسم معلوم است در این روش پلھ ھا ...... روش سھ برابر
 سھ برابر پلھ ی قبلی زده میشھ

 

 

 

  

1000 960 921 884 
4%  4%  4%  

1000سھم 1000 1.000.000  

3125سھم  

921 9.000.000 

960 3.000.000 

9771سھم  

27.000.00
0 

30542سھم 884  

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

= 

= 

= 

= 
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 فکر کنم بھترین روش برای پلھ زدن ھمین روش سھ برابری باشھ

.....در سود قرار میگیرید 913.6مالحظھ میکنید کھ شما باال تر از قیمت   

%3.5تقریبا در  ........4+در اصل در اولین   

با نقدینگی شما سازش دارد رو  شما بھ ھیمن ترتیب میتوانید روش ھایی کھ 
.بررسی کنید  

برای مثال فردی روی یک سھم خاصی خرید خود رو انجام میده  و از روش 
سھ برابری استفاده  میکنھ فرد دیگری چند سھم مد نظر خود رو با استفاده از 

 پلھ ھای یکسان

بررسی پلھ ھای چھار برابری ھم میپردازیمدر این جا  بھ   

 

 

 

 

 

 

 

884 919 956 994 
4%  4%  4%  4%  
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900.1:میانگین خرید  913.6:*قیمت سربھ سر   

1000 960 921 884 
4%  4%  4%  

1000سھم 1000 1.000.000  

4166سھم  

921 16.000.000 

960 4.  000.000  

17372سھم  

64.000.00
0 

72398سھم 884  

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

= 

= 

= 

= 
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خوب ھمون جور کھ مالحظھ میکنید ھر چھ پلھ ھا نسبت بھ پلھ ی قبلی چند 
.برابر میشود ، میانگینمون بھتر میشود  

908.7یعنی در باال تر از قیمت ... در سود ھستید 4+در این جا ھم در اولین   

.رشد سھم شما در سود قرار میگیرید%  2.9تقریبا باال تر از یعنی   

شاید در ذھن شما ھم این سوال بھ وجود بیاد کھ با چند برابری بودن پلھ ھا شما 
        .در نظر بگیرید میانگین قیمت خود را برابر ھمون روزمیتوانید 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر توانایی ھمچین نقدینگی رو دارید میتوانید میانگین قیمت خرید خود را 
.برابر ھمون رو در نظر بگیرید  

 

 

884 919 956 994 
4%  4%  4%  4%  
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895.3:میانگین خرید  908.7:*قیمت سربھ سر   

1000 960 
4%  4%  

1000سھم 1000 1.000.000  

1041666667000سھم  960 1.000.000.000.000.000 

÷ 

÷ 

= 

=

960:میانگین خرید  974.4:*قیمت سربھ سر   
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ی در راستای موفقیتتان ککھ این مقالھ بتواند کمک کوچ خوش حال میشم
.......بکند  

در ضمن اگھ محسابات ریاضی اشکالی داشت ممنون میشم کھ اطالع دھید تا 
 بررسی شود

.....بھ امید موفقیت ھمگی  

.پر سود و سالمت باشید  

 

 شاگرد ھمتون محمدرضا
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