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 حجم معاملات :اولجلسه 
 مهندس سید امید موسوی

 برای دریافت فایل جلسات بعد و یا شرکت در دوره می توانید از یکی از راه های زیر اقدام کنید:

 OmidAnalyzerBot@  دنبال کردن ربات اطلاع رسان تحلیلگر امید در تلگرام:  

 https://telegram.me/BixoViser ( به آدرس زیر:  دنبال کردن کانال تحلیلگر امید )بیکسووایزر

 

 نصب نرم افزار تحلیلگر امید:

               http://automatedtrading.ir/ 

 

 

http://abcbourse.ir/
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 به نام خدا

  یزبا سلام خدمت دوستان و همکاران عز

 با موضوع حجم معاملات یمدر خدمتتون هست امشب

شروع  4ندرز ندارند توصیه نمیشه. می تونید از صفحه مطلب که زیر نوشتم برای کسانی که حوصله پند و ا

 کنید 

 

 در جلسات قبلی در دوره مقدماتی فیلترنویسی صحبت های زیادی با دوستان داشتیم. خب

 دو جلسه هم در مورد استراتژی های معاملاتی صحبت کردیم.

 ه.بذارید یکبار دیگه لینک دانلود جلسات رو بذاریم شاید دوستی استفاده کن

 جلسه پیش بتونید روی پای 8بنده تضمین میکنم با خوندن مطالب 

 خودتون بایستید و براحتی سود کنید تو بازار...

 بارها تکرار کردم و باز هم تکرار میکنم سود کردن در بازار کار سختی نیست. 

ردن. ید به معامله کلطفا ذهن خودتون رو از پیچیدگی ها پاک کنید. یک روش ساده رو انتخاب کنید. شروع کن

 به سود کم ولی بدون ریسک و ثابت که رسیدید اون موقع برید سراغ مسایل پیچیده.

اصلا کار درستی نیست که پول به کلاس ها و کتاب های مختلف بدید. تا چشم بهم میزنید می بینید دو سال 

ه پیشنهاد میدم. نه بخاطر اینکاز عمرتون گذشت و سود که نکردید هیچ ضرر هم کردید. بنده خودم فیلتر رو 

خودم مدرس این بحث هستم خیر. بنده هوش مصنوعی و تکنیکال هم تدریس میکنم. تمامشون رو در شرکت 

 ما عمیقا بررسی کردیم.

 ساعت وقت ما رو گرفت  8ماه روزی  1فقط یک کتاب در مورد امواج الیوت تقریبا 

ی گم بشید. ببینید هر کاری قانونی داره. شما فکر کنید می دوست ندارم شما هم تو این دنیای مطالب آموزش

 0333خواید زبان انگلیسی یاد بگیرید... می تونید از همون اول شروع کنید به خوندن منابع مختلف )حداقل 

 منبع آموزشی در مباحث مختلف هست...(

ونید ت و به هیچ وجه نمی تنتیجه رو لازم نیست بگم. یک سری مطالب یاد می گیرید که بسیار پراکنده هس

 سازمان دهیش کنید. بعد از یک مدت هم چون نتیجه نمی گیرید بی خیال میشید...

http://abcbourse.ir/
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خب راه اصولی چیه؟ شما باید چند ترم کلاس زیان برید. تا یک بنیانی شکل بگیره در شما. در حقیقت بعد از 

چه زمینه ای ضعیف هستید؟ چه  چند ترم به مرحله ای می رسید که تشخیص می دید علایق شما چیه؟ در

 منابعی مهم و کاربردی هستند؟ و ...

اون موقع شما ایندیپنت شدید. حالا می تونید بدون رفتن به کلاس زبان پیشرفت کنید و از جاده خاکی هم 

 نزنید...

ارها یک بزهمین مثال رو برای بورس هم در نظر بگیرید. لازمه شما یکمی اصطلاحات رو یاد بگیرید. با تمامی ا

آشنایی کلی داشته باشید... بعد شروع کنید به ترید کردن تا به مرحله برسید که سود مداوم هر چند اندک 

 کنید...

 نید()روی تصاویر کلیک کخب فایل جلسات قبلی رو من لینک میذارم براتون اینجا که دانلودش کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی برگزار شده:دو جلسه هم در مورد استراتژی ها معاملات

 

 

 

بعد براتون یک هدیه دارم. شاید همین آموزش برید  11به صفحه  لب بالا رو دارید ابتداقصد مطالعه مطااگه 

    طالعه مطالب بالا دیر شده باشهاز م

 جلسه اول:

 یسینو یلتربا ف یمقدمات ییآشنا

 

 

 یمقدمات ییآشنایسینو یلتربا ف یمقدمات ییآشنا

 یسینو یلتربا ف

 

 جلسه دوم:

 ها یمبلبا عملگرها و س ییآشنا

 

 یمقدمات ییآشنایسینو یلتربا ف یمقدمات ییآشنا

 یسینو یلتربا ف

 

 جلسه سوم:

 یلترچند ف یو معرف یاتیعمل یلدهایبا ف ییآشنا

 یکاربرد

 

 یمقدمات ییآشنایسینو یلتربا ف یتمقدما ییآشنا

 یسینو یلتربا ف

 

 جلسه چهارم:

کردن  یباگبان بازار و تست و اد یدهدر د یقالب شخص

 کمان ینرنگ یکاتوراند یمعرف یلترهاف

 یمقدمات ییآشنایسینو یلتربا ف یمقدمات ییآشنا

 یسینو یلتربا ف

 

 :ششمجلسه 

پرسش و پاسخ +  یحرفه ا یریآموزش نوسان گ

  یلترنویسیدر مورد ف ییها

 

 :پنجمجلسه 

وان ت یرو م یکاتورهاییچه اند یلترهادر ف یسیتابع نو

  کرد؟ یلترف

 

 :لاوجلسه 

 )قسمت اول( یمعاملات یاستراتژ یکآموزش ساخت 

 :دومجلسه 

 (دوم)قسمت  یمعاملات یاستراتژ یکآموزش ساخت 
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 پاسخ داده خواهد شد: یرانشالله امشب به سوالات ز

o ⭕️ یو نزول یصعود یدر روندها یحجم ییدتا 

o ⭕️حجم بخورند؟ یدسهام با یها محل چه در 

o ⭕️یچشمک زن حجم یکبا تکن ییآشنا 

o ⭕️شوند؟ یم ییدچگونه با حجم تا ینمودار یالگوها 

o ⭕️حجم ییدمقاوت با تا یا یتحما یشکست قطع یصتشخ 

o ⭕️مهم تر از ارزش معاملات است؟ یاتیمال یها و مقام ها یسازمان بورس، کارگزار یمعاملات برا حجم چرا 

o ⭕️مناسب تر هستند؟ یگذار یهسرما یکمتر برا یمتق با سهام چرا 

o ⭕️کنیم استفاده مختلف نموداری الگوهای دانستن مردود یا و تصدیق برای معاملات حجم ابزار از.  

 عریف حجم معاملاتت

و یا همان نمودار  چارت معمولا در قسمت پائیند و گفته می شوحجم معاملات به میزان معاملات انجام شده در دوره ای از زمان 

 های عمودی نمایش داده می شود. هر چه این ستون بلند تر باشد سهام مزبور فعالتر بوده است. قیمت به صورت ستون

  دهد. میزان حجم معاملات شدت یا فوریت پنهان شده در حرکت قیمت را نشان می

  حجم معاملات سنگینتر نشانگر تمایل یا فشار بیشتر است.

 

 یا فروش را در حرکت خرید برای فشار یا تمایل میزان توانند می تحلیلگران قیمت حرکات با همراه معاملات حجم ریبا بازنگ

ید حرکت قیمت یا هشدار برای اینکه حرکت قیمت نامطمئن است بکار یتواند برای تا پس این اطلاعات می بازار بهتر بسنجند.

 .رود

ی بازار سهام بیشتر معنی پیدا می کنه. فارکس حجم معاملات بسیار بالایی داره و یک نکته رو هم بگم که حجم معاملات برا

 تغییراتش هم ناچیز هست و تحلیل خاصی روش نمیشه کرد.

 volumes افزار متا تریدر راست کلیک کنید و از منو باز شده گزینهحجم معاملات روی چارت به عنوان مثال در نرم برای دیدن 

 . های عمودی در پایین نمودار رسم می گردد حجم معاملات بصورت خط شکل زیر(.) .انتخاب کنیدرا 

 

 

 

 

 

 

http://broker-fa.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%86%DB%8C/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7.html
http://broker-fa.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%86%DB%8C/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7.html
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 مقدمه و ضرورت استفاده از این ابزار

 .بیشتر تکیه خود را در هنگام تحلیل ها روی قیمت می گذارند تریدرهاکثر ا

 نسی ممکنه درست در بیاد!بررسی اندیکاتورها، روندها، الگوها و ... بدون توجه به حجم فقط به صورت شا

 استفاده از حجم معاملات باعث یافتن حباب ها میشه.

 حجم می تونه خطای معاملات ما رو کم کنه.

 در یک کلام وضعیت بازار رو حجم مشخص میکنه. مگه میشه بازار بدون حجم خوردن جایی بره؟

 کت قویتر است و احتمال ادامه آن بیشتر است.معاملات توام باشد یک حر حجم بنابراین اگر تحلیل های ما تحلیلی از

 بذارید یک مثال خیلی ساده بزنم.

یا همان  reversalافزایش یابد. آیا این به معنای یک  %5فرض کنید قیمت یک سهم که در حال نزول بوده در طول یک روز 

 تغییر جهت حرکت قیمت است؟

وال استفاده کرد. اگر حجم معاملات در این روز از میانگین آن در اینجاست که می توان از حجم معاملات در جواب به این س

 شتر و در غیر این صورت کمتر است.روزهای دیگر بالاتر بود احتمال وقوع یک ریورسال بی

شما حذف  یدرصد معاملات خطا 53که در صورت استفاده از حجم معاملات  یکنمم ین. تضمیستن یشترب یحخب لازم به توض

 خواهد شد.

 نجای. هدف ما ایگممختلف رو م یطو نکات حجم معاملات در شرا یاتعرض کنم بنده تجرب لازمه .یسراغ نکات آموزش یمبر زودتر

 .یستن یآموزش گام به گام و مبتد

 یته ادانس یهتو بازار سرما .یمو به سود برس مختلف یها یلموضوع حجم معاملات در تحل یرو یمبش یقعم میخوایمحقیقت در 

 !!!یخورهنم یدرد یچکه به سود کردن منجر نشه به ه

 تکنیک همگرایی و تکنیک چشمک زن

 هم دقیقا برعکس.  خب ابتدا حجم در روندها رو بررسی کنیم. روند صعودی و ساید رو بررسی می کنیم. روند نزولی

 روند اگر. کند پیدا افزایش قیمت جهت در بایستمی حجم که است این بر اعتقاد

 و (بیشتر)ترسنگین مثبت روزهای در بایستمی حجم بالاست، طرف به قیمت غالب

 .باشد( کمتر)سبکتر منفی روزهای در

بر عرضه غلبه داره و همین طور که سهم داره قیمتش پس در یک روند صعودی همه می دونید قدرت خریدارها بیشتره و تقاضا 

 زیاد میشه حجم هم باید زیاد بشه. در حقیقت باید حجم تایید کننده روند باشه.
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 تکنیک همگرایی:

( میله های حجم معاملات باید با افزایش قیمت بلندتر شوند حجم در جهت حرکت Rallyدر روندهای صعودی )

 گرا هست.قیمت حرکت می کند و به آن هم

 خب برعکس این هم اهل فن بهش میگن واگرایی. یعنی چی؟

Divergence: شودمی نامیده واگرایی کند،می حرکت قیمت عکس جهت در معاملات حجم که حالتی. 

یعنی اینکه وقتی قیمت سهم افزایش پیدا میکنه، حجم معاملات یا عطش خریدارها برای خرید کم بشه. اگه با افزایش قیمت، 

م معاملات کم بشه، یعنی داره میگه آقا خریدار داره جا میزنه. دیگه تو این قیمت ها براش جذاب نیست. پس باید کم کم حج

 منتظر اتمام روند صعودی باشید.

 خب اگه سهمی در رشد قیمتی حجمش زیاد نشد چی؟ آیا مثالی وجود داره؟ سوال:

ده خبریه و این افزایش قیمت صوری هست. این جور سهام زیادن. نمونه . بسیار. مسلما باید شک کنید که پشت پربله پاسخ:

 خیلی خیلی بارزشون اکثر سهام گروه قندی. روند صعودی بسیار پرریسک و ضعیف دارند )تاییده حجم رو ندارند(.

 تکنیک چشمک زن:

 (dipقبل از تغییر روند سهم چشمک می زند. افزایش حجم در اصلاح های یک روند صعودی ) 

dip: افتد می اتفاق صعودی روند یک در معمولا کهقیمت  موضعی های افت. 

 همواره به خاطر داشته باشید حجم باید تایید کننده روند باشد.

 تکنیک موج آخر:

در صورتی که چند موج صعودی برای یک سهم داشته باشیم و موج های انتهایی حجم معاملات 

 اتفاق می افتد. کمتری داشته باشند، تغییر روند بزودی

 

 خب بعد از اینکه حجم تایید داد چه اتفاقی میفته؟

1.  Consolidation سهم مدتی رنج میشه تا خریدارها و فروشندگان تصمیم )ایست روند رخ میده .

 (بگیرن

 شروع روند نزولی .2
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 یدروند سادر حجم 

 به لتمای بازار تصمیمی بی و تردید زمان در حجم به این دلیل هست که موضوع ایندر روند ساید کلا حجم معاملات کم میشه. 

 .دارد شدن کم

 یک تشخیص صورت در تا بمانند منتظر دهندمی ترجیح و کنندمی خودداری فروش و خرید از گران معامله اغلب در این مدت

 .کنند فرار موقعیت اون از سهم، تون فروش با زودتر چه هر سهم آینده برای نزولی روند

 چیه؟ حالا نکته کنکوری

 چطور ما بفهمیم که بعد از این روند ساید روند صعودی داریم یا نزولی؟

 

 : 1تجربه 

تمامی کندل های رنج رو در نظر بگیرید. حجم کندل های مثبت را با هم جمع کنید. همین کار را برای 

بت کندل های منفی نیز انجام دهید. حجم ها را مقایسه کنید. در صورتی که جمع حجم کندل های مث

   بیشتر از جمع حجم کندل های منفی بود قدرت خریدارها بیشتر است و ممکن است روند صعودی شود.

 : 2تجربه 

در انتهای یک روند نوسانی یک کندل مثبت تشکیل شود و حجم کندل بیش از تمامی کندل های در 

 محدوده رنج باشد. این کندل نوید روند صعودی سهم است.

 موضع گیری در روندهای رنج می تونید استفاده کنید.از این دو تکنیک برای 

 

هدیه: برای این دو تکنیک بنده یک ابزار نوشتم که به صورت اتوماتیک سهامی که یکی از این ویژگی ها را 

داشته باشند یا هر دو ویژگی را داشته باشند شناسایی میکنه و در لحظه اعلام میکنه. این ابزار کاملا 

 نتهای جلسه نحوه استفاده از اون رو توضیح میدم.رایگان هست و در ا

 

 

 

 

 

http://abcbourse.ir/
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 بررسی سهم خودرو

 49م تیر 8خب بذارید این دو تکنیک حجمی رو روی سهم خودرو چک کنیم. بریم به سابقه ایران خودرو. روز 

 

 سراغ عکس بعدی؟بریم 

 بفرمایید

 

http://abcbourse.ir/
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 ...بعدیفعلا که اوضاع خوبه. بریم ب خ

 

 بریم عکس بعدی چطور؟روش ندارم فعلا. شما معامله میشه ولی بنده قصد ف 033داره روی خودرو 

 

 سراغ کندل بعدیهمچنان مشکلی وجود نداره. بریم کاملا درسته در اصلاح یک روند صعودی حجم کم شده. پس خب 

http://abcbourse.ir/
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 )اینجا داره آلارم میده خودرو...( 1شماره اخطار 

 کندل بعدیبریم 

 

پس می بینید با یک تکنیک بسیار ساده شما خروج تومان. خب  033ت بالای هم تو قیمبار متوالی خروج داده خودرو. اون  2

 را از سهم ایران خودرو در قله گرفتید.

http://abcbourse.ir/
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 از آنچه که هنگام صعودتر  مت با حجم معاملات سنگینکه برگشت قی یدهنگامی که متوجه شدپس مجددا تکرار می کنیم. 

جدی است. قدرت روند صعودی در حال کاهش است. در حقیقت حجم معاملات ، این یک اخطار شده استهمراه  ،کردیدمشاهده 

 بیشتر باید در جهت روند باشد.

 (.یدآموزش ها رو بدون ینقدر ا یدوارمکردند. ام یهعکس ها رو خوشگل دوستان براتون ته)

 این شد حال و روز سهم خودرو.نهایتا 

 

به حجم ربطی از دوستان اومده خصوصی میگه استاد خودرو به خاطر کمپین ریخت. یکی 

 معاملات نداره!!!

خبر فاندمنتال یا هر اتفاق تکنیکال یا ... باید رد پایی روی تابلو . هر کنیدخوبم. دقت ن دوستا

تومان داره اعلام میکنه قدرت خریدار کم شد. شما  033رو روی هر حال سهم خودبذاره. به 

 چیکار دارید به اینکه چرا قدرت کم شده؟

 همین راحتی.به  بفروشید.

 

 

 

http://abcbourse.ir/
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 صعودی روند در معاملات حجم قانون

می کند که همزمان با صعود قیمت بیشتر شود و در روندهای اصلاحی یک روند حجم معاملات در صورتی روند صعودی را تائید 

 .دکن تائید را قیمت روند معاملات حجم که یابد می ادامه قدرت با هنگامی تا الگو صعودی با کاهش قیمت کاهش یابد. این

 خب یک عکس تیپیک از ایران خودرو داریم:

 

 بذاریم. EURUSDیک عکس هم از 

 
 

 

http://abcbourse.ir/
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 جم معاملات در روند نزولیقانون ح

 درون یک اصلاحی روندهای در و شود بیشتر قیمت نزول با همزمان که کند می تائید را نزولی حجم معاملات در صورتی روند

 .تا هنگامی با قدرت ادامه می یابد که حجم معاملات روند قیمت را تائید کند الگو این. یابد کاهش قیمت افزایش با نزولی

 
 

 یا )چارت پترن ها( املات در الگوهای قیمتیحجم مع

نقاط متعددی به عنوان پیوت یا نقاط بازگشت وجود دارند که در تحلیل فنی  چارت پترن های در بسیاری از

بسیار با اهمیت هستند. به طور خلاصه می توان گفت که اگر حجم معاملات  چارت یا همان تحلیل تکنیکال

ن از این که می توا سیگنالیدر نقاط مهمی مثل پیوت یا همان نقاط برگشت الگوی مزبور را تائید نکند ارزش 

 کاهش می یابد. بسیار الگو و این نقاط مهم برداشت کرد

 

 

 

 

 

 

http://broker-fa.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%86%DB%8C/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA.html
http://broker-fa.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%86%DB%8C/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA.html
http://broker-fa.com/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.html
http://broker-fa.com/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.html
http://broker-fa.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%86%DB%8C/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7.html
http://abcbourse.ir/
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 کف هست. سرو شانه سقف و فیکی از الگوهای معرو

 به شکل زیر توجه کنید:

 

 وقلو نیز به همین شکل:سقف و کف دالگوی 

 

 شکل سمت راست سروشانه کف هست. سمت چپ هم سر و شانه سقف هست.

 

 تونیم تشخیص بدیم کجا باید حجم زیاد یا کم بشه؟ با نکاتی که قبلا یاد گرفتیم می خب بریم ببینیم

http://abcbourse.ir/
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 الگوی سقف دو قلو به همین شکل. 

صعودی متوالی اگر حجم معاملات در رالی های انتهایی کم خب قانون حجم معاملات می گه در چند رالی 

رالی صعودی. برای تحقق الگو باید  2سقف تشکیل داده سهم یعنی  2بشه، منتظر تغییر روند باشید. خب 

 حجم در سقف سمت راست کمتر شده باشه. در این صورت الگوی سقف دوقلو تایید هست.

 شدر شاهد شکست نطقه در و شود می کاسته معاملات حجم از سرا به شدن نزدیک با نیز مثلث الگوهایدر 

 هستیم معاملات حجم سریع

قانون معروف شما می تونید تمامی الگوها را تایید حجمی بگیرید و بدون تایید  0به همین شکل با همون 

 حجمی اصلا هیچ توجهی بهشون نکنید.

 .کنیم استفاده مختلف نموداری الگوهای تندانس مردود یا و تصدیق برای معاملات حجم ابزار از یعنی

 خب بریم سراغ موضوع بعدی:

 11 یتو یدواقعا خسته شدم. راستش ربات امشب خراب شده. من با یگهمونده که  امشب د یگهموضوع د 5خب 

 .کنم یتا گروه هم زمان مطالب رو کپ

 جلسه. ینحسن ختام ا یکنم برا یبهتون معرف یخوامرو م یبورس یههد ینبزرگتر خب

 

 

 یزن یو فروش حجم یدخر یها یگنالس ی. حتیمو موارد خاص بهش اضافه کرد یمکار کرد یکاتورچند اند یما رو

که امشب گفته شد رو اجرا و تست  یمطالب ی. تمامیمشرط  مختلف در اون در نظر گرفت 21از  یش. بیکنهصادر م

 یدام یلگرتحل یمنوشته شده توسط ت یزدر مورد حجم معاملات ن یکاربرد یاربس یلترف 5 یطرف از .یمکرد

http://abcbourse.ir/
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 تصویر بالا کلیک کنیدروی تماشای کلیپ برای 

به  یدر مجموعه ا یمموارد بالا رو قصد دار ی: تمامیینها یههد

 .یمقرار بد یزانشما عز یاردر اخت یگانرا

ند عکس چمن زیر رو تماشا کنید.  کلیپهتون پیشنهاد می کنم خب بذارید کمی در مورد تیم تحلیلگر امید صحبت کنیم. ب

 ازش براتون گذاشتم.

 

 

 

 

 تصویر از این کلیپ رو براتون گذاشتم...چندتا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رو به شماره  1عدد  یهتا مدت محدود. فقط کاف یگذار یهمشاور سرما یژهبه همراه خدمات و یاهدا یافتو در  یگانثبت نام را

ط قف و نحوه استفاده از برنامه رو خدمتتون عنوان کنن. یرندتا همکاران ما باهاتون تماس بگ یدبفرست 13333312044021

 دلیل حجم زیاد مشتری ها شاید کمی طول بکشه.ما در حال تماس هستند. به بعد از ارسال پیام کمی صبور باشید. همکاران 

  یعل یا

 رتون بخیشب 

https://instagram.com/omidanalyzer
http://abcbourse.ir/
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ه (، فعال و آمادیرسم یرو غ ی)رسم یلو تعط یکار یروزها یهنرم افزار در کل یکالکترون یبانیبخش پشت

 .باشد یم یشما سروران گرام یبه درخواست ها ییپاسخگو

 

 

 

 موسوی: اطلاعات تماس مهندس

omid3593@gmail.com 

@seyedomidmousavi 

 

 

@OmidAnalyzerBot:دنبال کردن ربات اطلاع رسان تحلیلگر امید در تلگرام 

@BixoViser تحلیلگر امید در تلگرام: پیوستن به کانال  

 

 یلترنویسانبه جمع ف یت،حداکثر استفاده را برده و با تلاش و جد یگان،را یآموزش یدوره یناز ا یدواریمام

 یوندید.در بازار بورس تهران بپ یاحرفه

 

 

 )کافیست روی عکس ها کلیک کنید(:  در شبکه های اجتماعی دنبال کنید ما را

 

 

 

 

https://telegram.me/BIXOVISER
https://instagram.com/omidanalyzer
http://www.aparat.com/omidanalyzer
https://telegram.me/OmidAnalyzerBot
mailto:omid3593@gmail.com
https://telegram.me/seyedomidmousavi
http://abcbourse.ir/

