
حجم اهمیت دارد

بنابر منطق عرضه و تقاضا هر چه تقاضا بیشتر از . حجم معامالت معموال نشانگر خوبی براي سنجش قدرت بازار است
.کنهشی بگیره ارزش کاال کاهش پیدا میعرضه باشه ارزش آن کاال بیشتر می شه و بر عکس هر جا عرضه بر تقاضا پی

برگ 1000براي مثال شما . حجم معامالت به معناي تعداد سهامیست که در یک واحد معامله خرید و فروش می شود
وقتی مجموع معامالت . برگ سهم است1000حجم واقعی معامله شما .تومن خریده اید250سهم مخابرات را در قیمت 

ثال در روز چهارشنبه بیش از سه میلیون برگ سهم م. روزانه را حساب کنیم حجم واقعی روزانه آن سهم بدست میاد
.در معامالت اخابر مبادله شده است

Tick)عالوه بر حجم واقعی معامالت یک نوع دیگر از حجم هم وجود داره که در واقع تعداد معامالت در آن روز است

Volume). براي . ر دو نوبت معامله کرده ایدسهم از مخابرات را خریده اید ولی این تعداد سهم را د1000مثال شما
میلیون 3معامله تعداد 220در معامالت روز چهارشنبه طی . سهم خریده اید300سهم و سپس 700مثال ابتداي صبح 

.سهم رد و بدل شده است

تفاده پس دو نوع حجم معامالت داریم که یکی حجم واقعیست و دیگري تعداد معامالت که در اندیکاتورها از هر دو اس
بحث ما در این جلسه عمدتا بر حجم واقعی متمرکز است و هر جا منظور از حجم تعداد معامالت بود اشاره . می شود
.می کنیم

گاهی این سیگنال . همیشه افزایش حجم معامالت یک سیگنال جدي و یا تایید خوبی براي سایر سیگنال هاي ما است
.ارهمثبته و گاهی افزایش حجم معناي خوبی ند

در دو محدوده حمایت و مقاومت انتظار داریم حجم معامالت بطور چشمگیري افزایش پیدا کنه.

در روندهاي صعودي انتظار داریم حجم معامالت باال باشه.

اما در روندهاي نزولی ادامه دار حجم معامالت . معموال در روندهاي نزولی اصالحی حجم کاهش پیدا می کنه
.باال خواهد بود

صرف . قبل از هر بحثی باید تاکید شود که حجم معامالت باالي یک سهم در هر شرایطی یک مزیت محسوب می شود
نظر از تاثیر حجم باال در روند صعودي یا نزولی باال بودن حجم معامالت در یک سهم نشانه قدرت نقدشوندگی آن 

یا سهمی مانند فوالد در روند . وش قفل می شودبراي مثال سهمی مانند بانک پاسارگاد بندرت در صف فر. سهم است
.صعودي و یا نزولی همواره قابل خرید یا فروش است
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دسته اول سهامی هستند که در هر شرایطی قابل : اگر از این منظر به سهام نگاه کنیم سه دسته سهم وجود دارد
توان با کمی صبر در هر شرایطی دسته دوم سهامی هستند که نقدشوندگی متوسطی دارند و می . معامله هستند

دسته سوم سهام با نقد شوندگی پایین هستند که این نوع سهام داراي حجم معامالت پایین و گاهی حتی در . فروخت
.صف هاي فروش هم خریدار ندارند

اگر . مهمواره بر مبناي مقدار سرمایه اي که وارد بازار می کنیم باید به نقدشوندگی سهمی که می خریم توجه کنی
هزار است باید توجه کنیم که استراتژي خرید ما باید کامال تابعی از این نقدشوندگی 300حجم معامالت روزانه سهمی 

مثال اگر پول نامطمئن در اختیار داریم که هر آن ممکن است به آن نیاز داشته باشیم در چنین سهمی هوس .باشد
.خرید یک میلیون سهم نمی کنیم

مقاومت/معامالت در حمایتتفسیر حجم 
در بحث هاي قبلی دیدیم که در چارت نقاطی داریم که انتظار می ره در آن نقاط سهم از سوي خریدار حمایت شود و 

یکی از معیارهایی که باید . نقاطی وجود داره که انتظار می ره فروشنده ها در آن نقاط در برابر خریداران مقاومت کنند
.ت ها و مقاومت ها بکار بگیریم حجم معامالت استحتما براي تایید حمای

در نقطه حمایتی خریداران بیشتري وارد معامله می شوند و به همین دلیل انتظار می ره که حجم معامالت افزایش پیدا 
در این نقاط فروشنده طبق معمول براي فروش میاد و با خاطره روزهاي کم تقاضاي قبلی وقتی خریدار رو می . کنه

با خودش . نه گمان می کنه امروز فرصت مناسبی براي رهایی از شر سهمی که هر روز داره نزول می کنه پیدا کردهبی
یعنی همان مزاج (طبق قانون سرایت ! می گه یک ابلهی پیدا شده داره می خره بزار سهمو بندازم و فرار کنم

ن با این تحلیل که این نقطه براي خرید سهم اما خریدارا. افراد دیگري هم مشتاق به عرضه می شوند) گوسفندي
.همین باعث افزایش حجم معامالت می شود. ارزنده است دست به خرید می زنند

در نقاط مقاومتی انتظار داریم فروشنده ها بیشتر باشند به همین دلیل در این نقاط هم انتظار افزایش حجم معامالت را 
.همیشه کسانی هستند که یا طمع می کنند و یا می ترسند. تغییر مانند باالستداستان این نقطه هم با کمی . داریم

وقتی به مقاومت می رسیم عده اي گمان می کنند . همین ها باعث افزایش حجم معامالت در نقاط مقاومتی هستند
ال وقتی سرب داغ شیره روند را کشیده اند و دنبال کسی هستند که سهم را به عنوان سرب داغ تحویل بدهند و احتما

در طرف مقابل عده اي . دست خریدار را سوزاند و روند نزولی شد در قیمت هاي پایین تر این سهم را دوباره بخرند
روز یک کله باال رفته 5در هر صفی حاضري می زنند و توجه نمی کنند سهمی که مثال . هستند که عشق صف دارند

.بعد عرضه می کنند باز هم خریداران جدیدتر وارد می شوند. صف ها سنگین می شود. ممکن است متوقف شود

.اما این نوع دیدگاه ها باعث افزایش حجم معامالت می شود. اینکه در نهایت چه می شود بستگی به سهم و روند دارد

بر تحلیل مان در نقاط حمایتی و مقاومتی بر مبناي تحلیل جامع تري که داریم این افزایش حجم را به عنوان تاییدي 
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.بکار می بریم و از قوانین شکست یا شبه شکست براي ادامه معامالت پیروي می کنیم

:نکته

براي . افزایش حجم معامالت پیش از رسیدن به نقطه حمایتی یک سیگنال خوب براي احتمال توقف روند نزولی است
حجم معامالت افزایش پیدا کرد این نشان 225تا 230تومان نقطه حمایتی سهم است اگر در محدود 220مثال وقتی 

تومانی بخوبی در حال فعال شدن است و افراد بیشتري با انگیزه هاي قوي تر درصدد ورود به 220می دهد که حمایت 
.سهم هستند

در طرف دیگر وقتی قبل از رسیدن به نقطه مقاومتی سهم حجم معامالت افزایش پیدا می کند باید مقاومت مذکور را
چراکه فروشنده ها چنان اشتیاق فروشی دارند که حتی از ترس افزایش عرضه ها در نقطه مذکور . خیلی جدي گرفت

.دست پیش می گیرند و قبل از رسیدن سهم به آن نقطه شروع به عرضه می کنند

ی علیرغم ارزندگی یعن(وقتی سهمی صرفا بخاطر جو بازار افت یا رشد می کند : یک نکته کلیدي در حجم وجود دارد
مقاومت افزایش پیدا /انتظار داریم حجم پیش از رسیدن به حمایت(افت می کند یا علیرغم حبابی بودن رشد می کند

.کند

افزایش حجم پیش از رسیدن به مقاومت
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افزایش ححم پیش از رسیدن به حمایت

یر معنادار حجم به نسبت روزهاي گذشته بعالوه به وقتی از افزایش حجم و حجم چشمگیر حرف می زنیم منظور تغی
درصد در اختیار بازار 10میلیون سهم دارد و 100مثال یک شرکتی که کال . نسبت تعداد سهام آن شرکت خاص است

1میلیارد سهم دارد حجم 3اما در شرکتی که . هزار سهمی چشمگیر باشد300ممکن است حجم (میل10(است 
. یک معیار خوب براي افزایش حجم در نظر گرفتن میزان حجم مبناست. میلیونی ممکن است خیلی چشمگیر نباشد

اگر بعد از معامالت کم حجم ناگهان حجم معامالت تا حدود حجم مبنا و بیشتر باال رفت اینجا می تونیم تفاوت حجم رو 
.معنادار بدونیم

هزار سهم معامله می شه 200مثال در سهمی روزانه . افزایش پیدا می کنهنکته بعدي گاهی حجم طی روزهاي متعدد 
اینجا باز هم حجم می تونه . هزار سهم می رسه900ولی طی روزهاي بعدي حجم معامالت بطور متناوب یا متوالی به 

.مورد توجه باشه

حجم در روندها
جم باال این است که در روندهاي صعودي افراد علت ساده این ح. در روند صعودي حجم معامالت معموال باالست

بیشتري در سود هستند و همواره کسانی هستند که بدون تحلیل وارد روند می شوند و کمی سود می کنند و خروج 
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این افراد می خرند کمی باالتر می . و همواره افرادي هستند که نگران از دست دادن سود حداقلی هستند. می کنند
این دست به دست شدن سهم باعث می . ند صعودي است خریدار همواره در این روند حضور داردچون رو. فروشند

روند صعودي با حجم . روند صعودي با حجم باال نشانه سالمت روند است. شود روند همواره نفس تازه اي داشته باشه
.پایین می تواند نگران کننده باشد

در این مواقع باید توجه کرد که بازار بورس ایران به دلیل . لی عرضه نداریمگاهی تقاضا براي خرید وجود دارد و:تذکر
براي مثال سهم شراز یکی دو ماه بعد از عرضه اولیه به . شرایط خاص خود گاهی نیازمند عدول از اصول تکنیکی است

شده بود چندین روز صرفا با وقتی این سهم باز شد به دلیل اینکه در قیمت کامال پایینی باز . دلیل ابهامات متوقف شد
اینجا حجم .درصد باالتر از روز قبل بود5برگ سهمی باال می رفت و چون فرابورسی بود هر روز 100حجم معامالت 

بنابراین گاهی الزم است حجم معامالت را با حجم تقاضاي خرید یا عرضه ترکیب . پایین به معناي نقص روند نیست
.کنیم

معموال در ابتداي نزول و انتهاي نزول حجم معامالت باالست ولی . بکارگیري معیار حجم کمی دشوار استدر نزول ها 
. وقتی سهمی درگیر نزول فرسایشی می شود از چشم بازار دور می ماند و افراد کمتري مایل به سرمایه گذاري هستند

البته یک ویژگی روانشناختی هم وجود دارد که .به همین دلیل به خاطر نبود خریدار حجم معامالت نیز پایین است
گاهی چنین رویایی باعث . امروز بر می گرده یا نهایت فردا: گاهی مانع از افزایش عرضه در روندهاي نزولی می شود

کاهش در (می شود فروشنده نتواند تصمیم درستی بگیرد و به همین دلیل عرضه ممکن است کاهش داشته باشد 
.(تقاضاي محرك در روند صعوديمقایسه با میزان 

نکته مهم حجم در روندهاي نزولی اینست که اگر حجم معامالت بطور پیوسته در روند نزولی باال باشد ما در یک اصالح 
.یا احتماال عمیق قرار داریم/طوالنی و
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مالت بیش از هر موج دیگر موجشماري الیوتی در موج سوم معموال حجم معا) اصول راهنما(بر مبناي گایدالین هاي 
.است

در الگوهاي هاي تکنیکی هم حجم معامالت داراي اهمیت ویژه است که دوستان دیگر در بحث الگوها حتما اشاره 
.خواهند داشت

تعداد خریدار و فروشنده
معامالت پایین وقتی حجم . گاهی اوقات تعداد خریدار و فروشنده هم می تونه براي تحلیل سهم مورد توجه قرار بگیره

است و تعداد خریدار بیشتر از فروشنده است این می تونه نشانه آن باشه که این سهم مورد توجه است و قدرت 
.خریداران بطور بالقوه قابل افزایش است

زیرا . وقتی حجم معامالت باالست و تعداد فروشنده کمتر است این نشانه آن است که قدرت فروشنده بیشتر است
حال فروش هستند که سرمایه گذاري سنگین تري روي این سهم داشته اند و خریداران اغلب با سرمایه کم کسانی در

پیش فرض ما این است که سرمایه گذار سنگین داراي تحلیل یا اطالعات بیشتري . (در حال ورود به سهم هستند
.(نددرباره این سهم است و یا این نوع سرمایه گذاران در حال کنترل سهم هست

) اطالعات یا رانت- تحلیل (در روزهاي پر حجم وقتی تعداد خریدار کمتر از فروشنده است این به معناي ورود آگاهانه 
.افرادي با سرمایه سنگین است

مالت بیش از هر موج دیگر موجشماري الیوتی در موج سوم معموال حجم معا) اصول راهنما(بر مبناي گایدالین هاي 
.است

در الگوهاي هاي تکنیکی هم حجم معامالت داراي اهمیت ویژه است که دوستان دیگر در بحث الگوها حتما اشاره 
.خواهند داشت

تعداد خریدار و فروشنده
معامالت پایین وقتی حجم . گاهی اوقات تعداد خریدار و فروشنده هم می تونه براي تحلیل سهم مورد توجه قرار بگیره

است و تعداد خریدار بیشتر از فروشنده است این می تونه نشانه آن باشه که این سهم مورد توجه است و قدرت 
.خریداران بطور بالقوه قابل افزایش است

زیرا . وقتی حجم معامالت باالست و تعداد فروشنده کمتر است این نشانه آن است که قدرت فروشنده بیشتر است
حال فروش هستند که سرمایه گذاري سنگین تري روي این سهم داشته اند و خریداران اغلب با سرمایه کم کسانی در

پیش فرض ما این است که سرمایه گذار سنگین داراي تحلیل یا اطالعات بیشتري . (در حال ورود به سهم هستند
.(نددرباره این سهم است و یا این نوع سرمایه گذاران در حال کنترل سهم هست

) اطالعات یا رانت- تحلیل (در روزهاي پر حجم وقتی تعداد خریدار کمتر از فروشنده است این به معناي ورود آگاهانه 
.افرادي با سرمایه سنگین است

مالت بیش از هر موج دیگر موجشماري الیوتی در موج سوم معموال حجم معا) اصول راهنما(بر مبناي گایدالین هاي 
.است

در الگوهاي هاي تکنیکی هم حجم معامالت داراي اهمیت ویژه است که دوستان دیگر در بحث الگوها حتما اشاره 
.خواهند داشت

تعداد خریدار و فروشنده
معامالت پایین وقتی حجم . گاهی اوقات تعداد خریدار و فروشنده هم می تونه براي تحلیل سهم مورد توجه قرار بگیره

است و تعداد خریدار بیشتر از فروشنده است این می تونه نشانه آن باشه که این سهم مورد توجه است و قدرت 
.خریداران بطور بالقوه قابل افزایش است

زیرا . وقتی حجم معامالت باالست و تعداد فروشنده کمتر است این نشانه آن است که قدرت فروشنده بیشتر است
حال فروش هستند که سرمایه گذاري سنگین تري روي این سهم داشته اند و خریداران اغلب با سرمایه کم کسانی در

پیش فرض ما این است که سرمایه گذار سنگین داراي تحلیل یا اطالعات بیشتري . (در حال ورود به سهم هستند
.(نددرباره این سهم است و یا این نوع سرمایه گذاران در حال کنترل سهم هست

) اطالعات یا رانت- تحلیل (در روزهاي پر حجم وقتی تعداد خریدار کمتر از فروشنده است این به معناي ورود آگاهانه 
.افرادي با سرمایه سنگین است
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البته گاهی بازارگردان یا حقوقی هاي سهم براي حفظ نقدشوندگی یا روند سهم دست به خرید یا فروش می زنند که 
اینجا باید مراقب بود تفاوت بازارگردانی و افزایش قدرت . و فروشنده را کم یا زیاد نشان می دهدتعداد خریدار 

مثال حقوقی ممکن از براي حفظ روند صعودي سهم به تنهایی حجم مبنا را عرضه . فروشنده را اشتباه نگیریم/خریدار
اینها به معناي . وش به اندازه حجم مبنا برداردکند و یا براي آنکه روند نزولی تکمیل شود و سهم قفل نشود از صف فر

.عدم تعادل خریدار و فروشنده نیست

MFI
قبال درباره . چندین اندیکاتور براي بررسی حجم معامالت وجود دارد که اینجا مهمترین آنها را معرفی می کنم

کند با این تفاوت که در اینجا است و با همان مکانیزم عمل می RSIدر عمل همانMFI .خواندیمRSIاندیکاتور
به معناي شاخص جریان پولی است و ادعا دارد جریان و جهت ورودي MFI .حجم معامالت با قیمت ترکیب می شود

.(!ادعاي درستی نیست(یا خروجی پول در سهم را بازنمایی می کند 

:نحوه محاسبه جریان پولی بدینگونه است که

تقسیم ) آخرین قیمت+ کمترین +باالترین(قیمت تیپیکال به معنی حاصل جمع . آیدابتدا قیمت تیپیکال بدست می
البته گاهی بجاي این می توان قیمت آخر را مبنا قرار داد و حتی می توان انواع دیگري از محاسبات را . است3بر 

.تحلیل کرده ایدفقط توجه کنید اگر قیمت پایانی بورس ایران را وارد کنید حجم را دو بار وارد. داشت

.این می شود جریان پولی خام. در مرحله بعد این قیمت تیپیکال را در حجم ضرب می کنیم

روز گذشته کندل هاي صعودي را از 14یعنی در . روز را بدست می آوریم14نرخ جریان پولی براي RSIسپس مانند
و روزهاي ) قیمت تیپیکال ضرب در حجم(کنیم کندل هاي نزولی جدا می کنیم و روزهاي مثبت را با هم جمع می 

.و در آخر مثبت را بر منفی تقسیم می کنیم.را با هم) قیمت تیپیکال ضرب در حجم(منفی 

بعالوه جریان پولی 1تقسیم بر 100(صد منهاي : بدینصورت. در مرحله نهایی شاخص جریان پولی را محاسبه می کنیم
.(خام

:فرمول به این صورت است

* 1. Typical Price = (High + Low + Close)/3
* 2. Raw Money Flow = Typical Price x Volume

* 3. Money Flow Ratio = (14-period Positive Money Flow)/(14-period Negative Money
Flow)

* 4. Money Flow Index = 100 - 100/(1 + Money Flow Ratio)
!محاسبات را نگرفتید خیلی مهم نیستکمی پیچیده شد ولی اگر این

به معناي ورود بیش از اندازه پول و اشباع خرید 80معموال عبور از . در پایین داریم20در باال و 80دو حد MFIدر
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بود با 80باالي MFIبدین معنا که در خریدهایمان توجه می کنیم اگر. به معناي اشباع فروش20است و نزول به زیر 
یا MFIهرگز صرفا بر مبناي(بود احتمال ارزندگی خرید را می دهیم 20ط بیشتري خرید می کنیم و اگر زیر احتیا

(هیچ اندیکاتور دیگري خرید یا فروش نمی کنیم

.هم قابل استفاده استMFIهمان قواعد درباره. با واگرایی ها آشنا شدیمRSIدر بحث

.هم می توان خط حمایتی و مقاومتی کشیدMFIبعالوه همانند چارت قیمت بر روي

جالب استMFIواکنش ها به خط روند در

RSI-معادله ي قیمت - MFIو حجم
روزه در روزهایی که قیمت رشد می کند 14اگر قیمت افت کند ولی حجم معامالت کاهش داشته باشد و در همان دوره 

مثال در . این دو اندیکاتور هر کدام به جهت دیگري حرکت می کنند(یا برعکس(حجم معامالت افزایش داشته باشد 
RSIشاخص-اما چارت قیمت . را دیدیمMFIهمان چارت باال شاخص -MFIو حجم بدینگونه است:
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هرگاه هر دو اندیکاتور ما همگرا بودند آن ی کنم فقط به این اکتفا می کنم که در مورد این موضوع بحث مفصلی نم
.روند ادامه دار خواهد بود

اگر . توجه داشته باشید که در هر جایی که اندیکاتور بکار می بریم همواره چارت قیمت بر اندیکاتورها ارجحیت دارد
بنابراین قیمت همیشه . ولی اندیکاتورها رو به باال بوده انددر تصویر باال دقت کنید گاهی قیمت در حال نزول بوده 

یعنی در این .واگرایی ها شکل می گیرد) در برگشت ها(وقتی چنین وضعیتی وجود دارد در نقطه هاي مهم . اولی است
ت روز گذشته دچار تغییراتی شده که اندیکاتورها با قیم14وضعیت چنین نتیجه گیري می کنیم که روند ما طی 

.(که اگر مفهوم واگرایی ها را به خوبی درك کرده باشید عبارت فوق کامال ساده به نظر خواهد آمد(همراهی نمی کنند 

است به همین دلیل زودتر RSIبه این نکته توجه کنید که سرعت نوسان این اندیکاتور خیلی باالتر ازMFIدرباره
هم نگاه کنیم و اگر RSIباع بود بهتر است براي تایید حتما بهشطه ابنابراین وقتی در منق. به منطقه اشباع می رسد

بعالوه به دلیل برخی ویژگی ها بورس .این اندیکاتور هم در منطقه اشباع بود احتمال رسیده به نقطه آخر را بدهیم
گاهی گمراه کننده است) مثال معامالت بلوکی(ایران 

مخصوصا اگر . مجبوریم از تعداد معامالت براي این اندیکاتور استفاده کنیمنکته بعدي اینکه گاهی بجاي حجم واقعی 
.در بازارهاي جهانی معامله می کنید ناگزیر از چنین جابجایی هستید چرا که معموال حجم واقعی در دسترس نیست

هرگاه هر دو اندیکاتور ما همگرا بودند آن ی کنم فقط به این اکتفا می کنم که در مورد این موضوع بحث مفصلی نم
.روند ادامه دار خواهد بود

اگر . توجه داشته باشید که در هر جایی که اندیکاتور بکار می بریم همواره چارت قیمت بر اندیکاتورها ارجحیت دارد
بنابراین قیمت همیشه . ولی اندیکاتورها رو به باال بوده انددر تصویر باال دقت کنید گاهی قیمت در حال نزول بوده 

یعنی در این .واگرایی ها شکل می گیرد) در برگشت ها(وقتی چنین وضعیتی وجود دارد در نقطه هاي مهم . اولی است
ت روز گذشته دچار تغییراتی شده که اندیکاتورها با قیم14وضعیت چنین نتیجه گیري می کنیم که روند ما طی 

.(که اگر مفهوم واگرایی ها را به خوبی درك کرده باشید عبارت فوق کامال ساده به نظر خواهد آمد(همراهی نمی کنند 

است به همین دلیل زودتر RSIبه این نکته توجه کنید که سرعت نوسان این اندیکاتور خیلی باالتر ازMFIدرباره
هم نگاه کنیم و اگر RSIباع بود بهتر است براي تایید حتما بهشطه ابنابراین وقتی در منق. به منطقه اشباع می رسد

بعالوه به دلیل برخی ویژگی ها بورس .این اندیکاتور هم در منطقه اشباع بود احتمال رسیده به نقطه آخر را بدهیم
گاهی گمراه کننده است) مثال معامالت بلوکی(ایران 

مخصوصا اگر . مجبوریم از تعداد معامالت براي این اندیکاتور استفاده کنیمنکته بعدي اینکه گاهی بجاي حجم واقعی 
.در بازارهاي جهانی معامله می کنید ناگزیر از چنین جابجایی هستید چرا که معموال حجم واقعی در دسترس نیست

هرگاه هر دو اندیکاتور ما همگرا بودند آن ی کنم فقط به این اکتفا می کنم که در مورد این موضوع بحث مفصلی نم
.روند ادامه دار خواهد بود

اگر . توجه داشته باشید که در هر جایی که اندیکاتور بکار می بریم همواره چارت قیمت بر اندیکاتورها ارجحیت دارد
بنابراین قیمت همیشه . ولی اندیکاتورها رو به باال بوده انددر تصویر باال دقت کنید گاهی قیمت در حال نزول بوده 

یعنی در این .واگرایی ها شکل می گیرد) در برگشت ها(وقتی چنین وضعیتی وجود دارد در نقطه هاي مهم . اولی است
ت روز گذشته دچار تغییراتی شده که اندیکاتورها با قیم14وضعیت چنین نتیجه گیري می کنیم که روند ما طی 

.(که اگر مفهوم واگرایی ها را به خوبی درك کرده باشید عبارت فوق کامال ساده به نظر خواهد آمد(همراهی نمی کنند 

است به همین دلیل زودتر RSIبه این نکته توجه کنید که سرعت نوسان این اندیکاتور خیلی باالتر ازMFIدرباره
هم نگاه کنیم و اگر RSIباع بود بهتر است براي تایید حتما بهشطه ابنابراین وقتی در منق. به منطقه اشباع می رسد

بعالوه به دلیل برخی ویژگی ها بورس .این اندیکاتور هم در منطقه اشباع بود احتمال رسیده به نقطه آخر را بدهیم
گاهی گمراه کننده است) مثال معامالت بلوکی(ایران 

مخصوصا اگر . مجبوریم از تعداد معامالت براي این اندیکاتور استفاده کنیمنکته بعدي اینکه گاهی بجاي حجم واقعی 
.در بازارهاي جهانی معامله می کنید ناگزیر از چنین جابجایی هستید چرا که معموال حجم واقعی در دسترس نیست
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جمعبندي
اس تحلیل عوامل مختلف به این وقتی بر اس. حجم معامالت به عنوان یک پارامتر کنترل کننده در تحلیل بکار می رود

نتیجه می رسیم که نقطه مورد نظر براي ورود یا خروج مناسب است در آن نقطه به یکی از عوامل اصلی که توجه می 
گاهی . بعالوه در بررسی عمومی بازار به حجم معامالت توجه می کنیم. کنیم رفتار بازار از منظر حجم معامالت است

تواند ما را براي تحلیل دقیق تر یک سهم هدایت کند چرا که افزایش حجم خبر از اتفاقات افزایش حجم معامالت می 
به همین دلیل در بررسی هاي پیشینی وقتی .خیلی از اوقات حجم پیش از قیمت تغییر می کند.مهم بعدي می دهد

تا شاید سیگنال خوبی می بینید حجم یک سهم بطور چشمگیري باال رفته است آن سهم را دقیق تر واکاوي کنید
روند . عالوه بر همه اینها حجم معامالت باال نشانه آن است که سهم مورد توجه بازار است.براي ورود بدست بیاورید

.ستروند صعودي با حجم پایین ارجح اصعودي با حجم باال همواره بر 

--
اینجا سعی . انید جستجو و مطالعه کنیددوستان عزیز درباره حجم معامالت بحث هاي زیادي وجود دارد که می تو

اگر قصد بقا در این بازار . به حجم معامالت بپردازم و عمدتا نکات خاص را یادآوري کنم)هامون(کردم از نگاه خودم
خیلی . دارید براي خرید هر سهمی حتما به گذشته چارت آن سهم نگاه کنید و معماي حجم در آن سهم را کشف کنید

اگر چنین . خروجی پول را مبناي بازارگردانی قرار می دهند- رگردانان با قیمت کاري ندارند و ورودي از اوقات بازا
.معماهایی را کشف کنید بخوبی می توانید بازي هاي بزرگ را بخوانید

ه امیدوارم بتوانم مطالب را تا اواسط هفت. جلسه بعدي طی یک یا دو پست درباره شکست و ریورس بحث خواهیم کرد
.آینده آماده کنم
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