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 به نام خدا

 هفتمجلسه 

خب این جلسه چند تا فیلتر اول باهم بنویسیم. بعد بریم سراغ مبحث بعدی. کیفیت به نظرم مهم تره. دوستان 

 کامل این مبحث رو یاد بگیرن بعد بریم قدم بعدی.

روز متوالی منفی بودند. البته فک کنم در حال حاضر  4مشخص کردن سهم هایی که  :21فیلتر شماره 

 خروجیش بشه کل بورس ما!

 از قیمت روز قبل اون باشه. به این صورت: خب برای این کار کافیه بگیم قیمت پایانی هر روز کمتر

 PClosing > [ih][2].PClosing.[3][ih] روز پیش: 3روز پیش بیشتر باشه از  4قیمت  

 PClosing > [ih][1].PClosing.[2][ih] روز پیش: 2روز پیش بیشتر باشه از  3قیمت  

 PClosing > [ih][0].PClosing.[1][ih] از امروز:بیشتر  روزدی قیمت 

 

 :و همین طور تا آخرین شرط اینکه قیمت امروز هم کمتر از دیروز باشه

[ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing 

 به هم متصل میکنیم تا فیلتر ما تکمیل بشه. شکل نهایی فیلتر: "و"خب این شروط رو با دستور 

[ih][3].Pclosing > [ih][2].Pclosing && [ih][2].Pclosing > [ih][1].Pclosing && 

[ih][1].Pclosing > [ih][0].Pclosing 

 گروه خودرویی چیه آقای محمدی؟خروجی  :سوال

 هیچی. :پاسخ

کنه.  یها کار نم یلترف یبه اطالعات رو داره و خروج یمشکل دسترس یتنداره. گاها سا یاالن خروج ؟جدی

 رهیسرور تموم بشه و اطالعات در دسترس قرار بگ یتتا آپد ینصبر کن یداگه با رفرش هم درست نشد با

 برای امروز بسیار زیاده اما من گروه خودرویی رو میذارم براتون:خروجی این فیلتر من آورد انگار. واسه 
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روز اخیر پایانی منفی داشتن. )تاریخ بزنم واسه دوستانی که فقط فایل رو مطالعه خواهند  4این خودرویی ها در 

 بعد از ظهر. کالس ها رایگان هست و از طریق نرم فزار 7هست. ساعت  33م آذر 13نمود. امروز چهارشنبه 

تلگرام برگزار میشه. دوستانی که واقعا عالقه مندند به حضور در کالس ها ایمیل بزنن در خدمتشون خواهیم 

 بود(.

 

اون ها بیشتر از فروش خرید داشته باشه و مشخص کردن سهام کوچک که در حقوقی تو  :22فیلتر شماره 

 درصد حجم امروز رو حقوقی خریده باشه: 33بیش از 

آیا میشه گفت تعداد سهامش کم  یم؟سهام کوچک رو چطور مشخص کن یز،عز یخب جناب اسبق :سوال

 باشه تو بازار؟

 ارزش کل سهم تو بازار کم باشه!!! یعنی یکسهام کوچخیر.  :پاسخ

هام س یمتتعداد سهام ضربدر ق یعنی چی؟ه. یعنی ارزش بازار کم باشهمین طور هست. باید دقیقا  .احسنت

 کم باشه.

 سهام کوچک؟به عنوان بگیریم  در نظررو  43333ال استاد نمیشه حجم مبنا کمتر از مث :سوال

 از ارزش بازار استفاده کنیم.بهتره  دارند. 1ی حجم مبنای دلیل اینکه تمام سهام فرابورسخیر. به  :پاسخ

 جناب موسوی بزرگترین و کوچکترین سهام بازار کدامند؟ :سوال

 درصد ارزش بازار هست! 33فکر میکنم بزرگترین فارس هست مه حدود سوال خوبی هست. خب  :پاسخ

 هم تمحرکهکوچکترین 

 با این کدها کوچکترین و بزرگ ترین رو پیدا کنید.میتونید 

 پیدا کردن بزرگترین این رو اجرا کنید:برای 
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)z)*(pl) > 150000000000000 

 لتر مارون و فارس هستن.طور که می بینین خروجی این فیهمین 

 برای پیدا کردن کوچکترین این فیلتر رو اجرا کنین:حاال 

)z)*(pl) < 70000000000 

 سهام زیر هست: خروجی این فیلتر خب 

 

طور که می بینید اگر بازار پایه رو فاکتور بگیریم بع تمحرکه میرسیم به عنوان کوچک ترین سهم همون 

 بازار.

 م سراغ نوشتن فیلتر:بریخب 

(z)*(pl) < 800000000000 :سهام کوچک 

(ct).Sell_N_Volume <=(ct).Buy_N_Volume :خرید حقوقی بیش از فروش اون 

(ct).Buy_N_Volume >=0.3*(tvol)  درصد حجم معامالت: 33خرید حقوقی بیش  

 شرط به فیلتر اصلی میرسیم: 3خب با ترکیب این 

(z) < 1000000000000 && (ct).Sell_N_Volume <=(ct).Buy_N_Volume && 

(ct).Buy_N_Volume >=0.3*(tvol) 

برین  "نمایش قالب"صورت در دیده بان داشته باشین به قسمت اگه میخواین مثل من سهام رو به این  نکته:

 تنظیم کنید. 2و حالت نمایش رو روی کارتی 

 میشه این فیلتر رو به شکل زیر هم نوشت: یادآوری:
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true==function)( 

{ 

if((z)*(pl) < 1000000000000 && (ct).Sell_N_Volume <=(ct).Buy_N_Volume && (ct).Buy_N_Volume 

>=0.3*(tvol)) 

        { 

        return true; 

         } 

        else 

        { 

        return false; 

         }     

}() 

جا ما نیازی به قالب کد نویسی نداریم. ولی گاهی اوقات دوستان میخوان یک فیلتر به کسی بدن انقدر اینالبته 

 سختش میکنن و پیچیده که طرف نتونه ازش سر در بیاره. خخخخ

همیشه به ساده ترین شکل ممکن انتقال اطالعات کنین. کاری که بیگانه ها دارن با ما می کنن خودمون با 

آرزوم اینه که روزی اون ها رو بپیچونم. تو تمام مقاالتم هم همین کار رو کردم. همشون هم ودمون نکنیم. خ

 اکسپت شدن. خخخخ

 :22فیلتر خروجی 

 

 استاد میشه بازه رو کوچکتر کنیم؟ که سهام کمتری بیاره؟ سوال:

 درصد تغییر دادم. 73ازار رو کم کردم و خرید حقوقی رو به بارزش تحان کنید. مفیلتر رو ان بله. ای پاسخ:
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 (z)*(pl) < 800000000000 && (ct).Sell_N_Volume <=(ct).Buy_N_Volume && 

(ct).Buy_N_Volume >=0.7*(tvol) 

 خروجیش هست:این 

 

 کاربرد این فیلتر چیه امیدجان؟ :سوال

 و خواهیم نشستبه بحث  یدوره حرفه ا. ندارم یدهفعال قصد انتقال ا. آموزش هست یلترف ینکابرد ا :پاسخ

دارم رو باهم تحلیل می کنیم و یا اگه دوستی فیلتری که  یلترهاییف یاو  نوشت یمخواه یکاربرد یلترهایف

 ویسیم...مد نظر داشت می ن

 استفاده کرد؟؟ یلتراداد بزرگ در ف یام ده به جاnتوان  از یشه, م یجناب موسو :سوال

 این تابع استفاده کنین.از  بله خانم شهبازی. احسنت. پاسخ:

(z)*(pl) < 8*Math.pow(10,11) 

. یذاریمم 13 ینجاعدد اول داخل پرانتز مبنا هست که ا .استفاده کردم یتا صفر از تابع توان 11 یمن به جا ینجاا

 .عدد دوم داخل پرانتز تعداد صفر هست

 :یماستفاده کن یلترهاتو ف یتونیمکه م یکامل توابع یستل :نکته
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 رو اینجا توضیح میدم بقیش هم در طول دوره باهاش آشنا خاهیم شد.دتاشون چن

Math.abs(x)=??? 

 :لق شماست. بنابراینشهبازی این همون قدرمطخانم  شهبازی استاد ریاضیات هستن.خانم 

Math.abs(-10)=10 

Math.abs(10)=10 

 تابع گرد کردن به باال 

Math.cei(x)=??? 

Math.cei(1.93)=2 

Math.cei(2.03)=3 

  پایینتابع گرد کردن به 

Math.floor(1.93)=1 

 دن به نزدیک ترین عدد صحیح: این تابع بسیار کاربردی هست.تابع گرد کر 

Math.round(1.9)=2 

Math.round(3.3)=3 

  یدا کردن ماکزیممپتابع 

Math.max(10, 11, 0, -1, 2, 17)=17 

  ینیممیدا کردن مپتابع 

Math.min(10, 11, 0, -1, 2, 17)=-1 

 

  فیلتر باال استفاده کردیم رتوان که دتابع 

Math.pow(10,2)=100 

Math.pow(10,3)=1000 

  ریشه دومتابع 

Math.sqrt(16)=4 

Math.sqrt(25)=5 

 یدم. تا تابع دیگه میمونه که به موقع توضیح مدو 
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در کف ماهیانه خود هستن. خب نظراتتون رو بگین: به نظرتون  پیدا کردن سهامی که :23فیلتر شماره 

 چجوری کف ماهیانه رو پیدا کنیم؟

 روز گذشته؟ یدر س یمتق ینتر یینپا یسهمقا

 یم:استفاده می کن forمقایسه از حلقه درسته آقای بیات. برای کامال  .بله

for(n=1; n<29; n++) 

if(minimum>[ih][n].PriceMin( 

   minimum=[ih][n].PriceMin; 

return minimum; 

}; 

. مینیمتو م یریزهم، بودن ینیمماگه کمتر از مقدار م. یکنهم یروز گذشته رو بررس 33 یمتق یادمحلقه این 

 :امروز یمتق یذاریمرو م ینیمممثال ما اول مقدار م

var minimum=[ih][0].PriceMin; 

ب . خبود.. ینروز گذشته کمتر از ا یمتاگه ق. یمکن یم یسهروز گذشته مقا یمتعدد رو با ق ینا یامحاال م

 روز در اینجا(. 33و این کار رو ادامه می دیم تا حلقه تموم بشه. ) ینیممم یشهروز گذشته م یمتق

 تابع هم یک عدد هست برای هر سهم که مینیمم قیمت ماهیانه رو مشخص می کنه.خروجی 

return minimum; 

 به این شکل در میاد:ماهیانه مینیمم قیمت  تابع پیدا کردننابراین ب

var MinPriceOfMonth=function)( 

} 

var minimum=[ih][0].PriceMin; 

var n; 

for(n=1; n<29; n++) 

if(minimum>[ih][n].PriceMin( 

   minimum=[ih][n].PriceMin; 

return minimum; 

}; 
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 خب حاال سه ستون تو دیده بان بازار به این شکل تشکیل بدیم:

 

 قالب شخصی رو به این شکل بذارین:تنظیمات 

 

 شم شمیشه کف ماهیانه. خب ما االن کف ماهیانه رو با تابع بدست آوردیم کافیه فرمول ستون  شمشستون 

 رو به این شکل بنویسیم:

)cfield0)= minimum;  ماهیانه:کف  

 

)cfield1)=(pc)-minimum;  فاصله ریالی از کف ماهیانه 

 

)cfield2)= (pc)-minimum)/(pc)*100; :درصد فاصله از کف 

 فیلتر رو کامل کنیم که بتونیم ببینیم اعداد رو.حاال  ششم و هفتم و هشتم به این شکل فرموله شدن.ستون 

 ما به این شکل در اومد: تابع

 

 

http://abcbourse.ir/


 

 

3 

 

 

 

var MinPriceOfMonth=function)( 

} 

var minimum=[ih][0].PriceMin; 

var n; 

for(n=1; n<29; n++) 

if(minimum>[ih][n].PriceMin) 

 minimum=[ih][n].PriceMin; 

(cfield0)= minimum; 

(cfield1)=(pc)-minimum; 

(cfield2)= ((pc)-minimum)/(pc)*100; 

return minimum; 

}; 

ه این ب. فیلتر قالب کد نویسی جایگزین می کنیم طبق آموزش های قبلی این تابع رو در محل مناسبحاال 

 شکل در میاد:

true==function)( 

{ 

//Calculate the Min Price of Month 

var MinPriceOfMonth=function)( 

{ 

var minimum=[ih][0].PriceMin; 

var n; 

for(n=1; n<29; n)++ 

if(minimum>[ih][n].PriceMin) 

   minimum=[ih][n].PriceMin; 

(cfield0)= minimum; 

(cfield1)=(pc)-minimum; 

(cfield2)= (pc)-minimum)/(pc)*100; 

return minimum; 
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};  

if((cfield2)>20 && MinPriceOfMonth() !=0) 

{ 

return true; 

} 

else 

{ 

return false; 

 } 

)(} 

درصد با  23از  یشتربکه  که گذاشتم سهامی و بنده در فیلتر باال با رنگ قرمز مشخص کردمرنمایش شرط 

 صله دارند.کف ماهیانه فا

 درصد با کف به این شکل هست: 23این فیلتر برای فاصله های بیشتر از خروجی 

 

 مثل ثنوسا و ثامان رو برای ما آورده.باالیی  ایید سهم های با بازدهالحظه می فرمطور که مهمین 

 درصد فاصله از کف: 3خروجی این فیلتر برای کمتر از 

if((cfield2)<3 && MinPriceOfMonth() !=0) :یعنی شرط رو اینجوری بذارین 
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 ناصر خان گل به نظرت مشکل ستون آخر چیه؟خب  :سوال

 تابع رند استفاده کنیم؟باید رند بشه. از  :پاسخ

 فرمول مربوط به ستون آخر رو اینجوری تغییر میدم:تابع رند گذاشتم. یعنی من  دقیقا.

(cfield2)= (pc)-minimum)/(pc)*100; :حالت اول 

(cfield2)= Math.round((pc)-minimum)/(pc)*100);  ومدحالت:  

 ه شکل زیر در میاد:فیلتر بخروجی 
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ضرب  133ابتدا عدد رو در این کار برای  قم اعشار گرد کنه.ر 2تا واسم زیاد جالب نیست. مخوام من بازم 

ه این شکل:می کنم... ب 133تقسیم به می کنم و رندش میکنم. بعد   

(cfield2)= (pc)-minimum)/(pc)*100; :حالت اول 

(cfield2)= Math.round((pc)-minimum)/(pc)*100);  ومدحالت:  

(cfield2)= Math.round((pc)-minimum)/(pc)*100*100)/100;  ومدحالت:  

االن:خروجی   

http://abcbourse.ir/


 

 

13 

 

 

 

همگی شاد و سرزنده باشید.دوستان  نظرم بهتر شد. بهحاال   

علیبخیر. یا شبتون   

 

 

رو  "ددنبال کنی"برای دریافت فایل جلسات بعد و آموزش های احتمالی دیگه می تونید به این صفحه برید و 

 بزنید:

http://www.sahamyab.com/stocktwits/user/omidmoosavi 

ماس باشید:با بنده در ت و یا با این یارانامه  

Omid3593@gmail.com 

http://www.sahamyab.com/stocktwits/user/omidmoosavi
http://abcbourse.ir/

