
 

 

 : سرمايه بازار شناخت

 : دارد مرحله سه بازار

 مرحله يک از پس يا و است نوسان بي و است ثبات داراي که مدتهاست يا سهم قيمت مرحله اين در:  تجميع مرحله -1

 .. است رسيده نسبي ثبات به شديد کاهش

 اما... (  و سياسي اوضاع ، صنعت ؛ سهم به راجع منفي خبرهاي)  شنويم مي صنعت به راجع منفي خبرهاي مرحله اين در

 .... کنيم نمي مشاهده را چنداني ريزش عمال

 ضررند در يا و نيستند سود در يا که ها فروشنده شدن کم شاهد بوده يكنواخت که قبل قيمتي روند علت به مرحله اين در

 .... هستيم

 ... مواجهيم عرضه نسبي کمبود با فعال

 سنگين هاي سرمايه ورود را شان ترين مهم من اما....  دارد مختلفي عوامل به بستگي کشد مي طول چقدر مرحله اين اينكه

 .... کنم مي فرض کفايت حد به جديد

 :بزنيم حدس را مثبت روند شورع و روند خنثايي مدت پايان چيز چند از توانيم مي مرحله اين در

 ! دهد مي نشان ما به را پول ورود جريان دقيقا که mfi انديكاتور -1

 .... باالست به رو کامال هفتگي خصوصا و روزانه تايم در انديكاتور اين اما است يكنواخت و خنثي روند که ميبينيم يعني

 .... ميشود تنگ که بولينگر باند -2

 .... است تقاضا افزايش از نشان واقعا که روزه دو يكي مثبت نوسانات -3

 براي عجله و اند شده وارد قيمتها همين در است زيادي مدت مثال که اي خسته سهامدارن وجود علت به رشد اوايل در -4

 .... گيرد مي شدت عرضه درصدي چند رشد محض به دارند رشد

 .. ايم داشته کاهش که قبل نسبت به معامالت حجم افزايش -5

 ..... و خرچنگ و گارتلي مثل صعودي هارمونيک مدلهاي يا و دوقلو کف و کف شانه سرو مثل برگشتي الگوهاي وجود -6

 : مشاركت مرحله

 شدن خالي حال در ها خسته و عجولها و مدت کوتاه نوسانگيران از و شده پر هوشمند هاي سرمايه از سهم مرحله اين در

 .... است

 ... است مثبت شايعات ورود مرحله اين هاي نشانه از

 دقت هفتگي و روزانه هاي تايم در ma 40 - ma100 - ma 200 به..... هاست اويريج مووينگ روند ها نشانه ديگر از

 ..... نماييد

 ..... باشد طوالني مثبت روند يک نشانگر ميتواند ma200 از ma 100 عبور
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 .... دهد مي رخ مرحله اين در ريتريسمنت فيبو% 33 و تاريخي و نزولي مقاومتهاي خط شكست

 

 (: فروش زمان)  خريد اشباع مرحله

 و کانال سقف و چنگال سقف به هم خفا در و رسد مي گوش به عالي اخبار و است صعود از صحبت جا همه مرحله اين در

 !!!! ايم رسيده....  و 5 موج انتهاي و هارمونيک الگوهاي سقف و پروجكشن مقاومتهاي

 !!! بخره بورس کمي ميخواد مدام کوچه سر بقال

 ... است آي اف ام و مكدي و آي اس آر در ها قله بين ها واگرايي وجود محكم نشانه يک

 ... شوند مي آشكار(  آويز دار مرد)  آدام مامور و ثاقب ستاره و نزولي پوشاي مثل برگشتي کندلهاي

 ... شود نمي ديده دار معني و محسوس قيمت تغيير اما رسند مي مدام خوب اخبار

 ..... شوند مي ايجاد هم....  و قله دو و معكوس سروشانه مثل سقف الگوهاي
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