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 میلیاردر شوید!!!!!!!!!!!!!! signal8020mbjپله ای  5با شیوه خرید 

 

 و.... در بازار بورس و فرابورس signal8020mbjموضوع : شیوه خرید پله ای 

 د نیستند تصمیم گرفتم شیوه خرید پله ای که خودم استفادهاز اونجایی که متوجه شدم تقریبا اکثر سهامداران شیوه خرید پله ای سهام بل

 میکنم بذارم.

 قبل از هر چیزی باید خدمت شما دوستان عرض کنم که واسه سود کردن با این شیوه نیاز به دریافت سیگنال درست و دقیق دارید

 

 پله ای در بازار بوس  5الف(شیوه خرید 

درصد  01برابر محدودیت نوسان یعنی  5.5در نتیجه هرپله خرید   ,درصد هست 4دوستان عزیز محدودیت نوسان در بازار بورس  

 در نظر گرفته میشود.

درصد نزول کرد در همون روز کاری در کمترین  01اگر تومن خریدید  011ه امروز در قیمت یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر سهمی ک

 دازه خرید اول یک پله دیگه خرید میکنیدقیمت ممکن به ان

 

 سوال : چه تعداد سهم در سبد داشته باشیم؟

سهم در سبد بهترین شرایط هست و بیشتر از اون واسه سبدگردان ها توصیه میکنم که نیاز به یک کار تمام  5یا  4تجربه من میگه 

 مترین همپوشانی داشته باشند.سهم شما از یک گروه نباشند و در پرتفوی ک 5یا  4نکته وقت داره. 
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 مثال(

 میلیون تومان پول دارید و میخواهید که وارد بورس بشوید. 011فرض کنید شما 

 سهمی داشته باشید پس  5چون قرار هست یک سبد 

 مهمی هست!میلیون تومن خرید کنید!!! و این نکته خیلی خیلی  51یعنی اینکه شما از هیچ سهمی نباید بیشتر از    20=100/5

 پله ای انجام میشه  5چون خرید 

 میلیون تومن خرید کنید! 4یعنی اینکه شما در هیچ پله ای حق ندارید بیشتر از     4=20/5

 تومن هست. 0111اقدام کنید و قیمت سهم   Aید برای خرید سهم شرکت هحاال فرض کنید با توجه به تحلیل های خودتون میخوا

سهم که میشه  4111تومان هست و شما  A 0111سهم شرکت قیمت  از شرکت خرید میکنید. به فرض کهمیلیون تومن  4شما امروز 

 011یعنی قیمت سهم مواجه میشود درصد افت قیمت  01 با و شرکتخریداری میکنید   ,میلیون تومان و برابر یک پله خرید هست 4

 شرکت خریدداری کردید. از اینسهم  4111اول پله شما در ;می شود  ناتوم

 ؟میشه  در نتیجه میانگین قیمت خرید شما چقدرسهم 4444ن دوباره خریداری میکنید یعنی امیلون توم 4در پله دوم االن شما 

 تومن میشه 045برابر 

 درصد. 5؟ تنها خواهید شدیعنی اگه سهم چند درصد مثبت بخوره سر به سر 

تومن برسه و شما وارد خرید در پله بعدی خواهید  001نزول داشته باشه و قیمت سهم به درصد دیگه  01به فرض اینکه سهم دوباره 

 شد.

 خریداری میکنید. سهم  4090ن برابر با امیلیون توم 4یعنی شما در این پله نیز 

 نکته مهم هم اینه درصد مثبت خوردن نیاز دارید و 01تومن میشه و برای سر به سر شدن به  008در نتیجه میانگین قیمت خرید شما 

 درصد ضرر نشدید. 00شما به یک باره وارد 

 .درصد وارد ضرر بشید 00 وارد اگه تحلیل شما درست بوده باشه که تقریبا محاله که

 حاال دوتا شرایط پیش میاد 

نزول کنه که شما باید قبول کنید تحلیلتون اشتباه بوده و سیگنالی که دریافت کردید اشتباه  شرکتقیمت ی اینکه یعن الف(ادامه سقوط.

چون شما در خرید های پله ای در پائین ترین قیمت روز خرید مهم !!! درصد ضرر خارج بشید. )نکته  01بوده و باید با همون 

پله خرید هم  5و  درصد ضرر میکنید. 01کمتر از به خروج میگیرید تقریبا  میکنید معموال میانگین بهتری دارید و وقتی که تصمیم

 (انجام ندادید که باز هم باعث میشه کمتر ضرر کنید.

 ب(شروع صعود:

پله میکنید و در سهم خرید  4444 پله چهارمدر  تومن میرسه و شما 011صعود میکنه و به  شروع به سهمتحلیل شما درست بوده و 

 خریداری میکنید. تومان 0111 قمت درسهم  4111پنج هم 

  ن میانگین قیمت خرید شما چقدر شده است؟اتوم 0111خب وقتی برمیگردید به قیمت 

 !درصد هم داخل سود هستید!! 0ی شما تومن شده . یعن 008برابر با 

 ن.اتوم 1827020د یعنی چیزی حدو 

حاال تازه خریدهای شما کامل شده و سهم قرار هست طبق تحلیل های شما صعود  و جالب اینجاست که 

 کنه!!!

 تومن برسه میزان سود شما چقدر خواهد شد؟ 0051درصد هم صعود داشته باشه و به قیمت  05شما به فرض اگه سیگنال خرید 

 ن سهام مورد نظر بفروشید اتوم 0051تومن بودید و وقتی که روی قیمت  008سهم با میانگین قیمت  50058جواب: شما دارای 

درصدی که انتظار  05حتی بیشتر از  سود کردید.درصد  55تومن پول می شوید یعنی چیزی بیشتر از  55100011شما صاحب 

 داشتید.

 

نکته( زمانی که شما حرفه ای تر شدید میتوانید تعداد پله ها را کمتر کنید و زمانی که حرفه ای تر شدید دقیقا میتونید متوجه بشید در 

درصد خیلی خیلی خیلی بیشتر خواهد  55از  سود دهی شماو کدوم پله خرید بیشتری انجام بدید. و اگه این نکات ریز را رعایت کنید 

  شد.

 

http://abcbourse.ir/


 

 

 

 :پله ای در بازار بورس 5خالصه فرمول های خرید 

 

(2*(4000*1000)+2*(4444*900)+(4938*810))=19998980 TOMAN  = 50058&& تعداد سهام شما 

19998980 TOMAN/(21826 SAHM)=916.29 TOMAN  

today price=1000   >==your profit=1827020 toman 

 درصد دیگه صعود کنه در نتیجه در زمان فروش: 05حاال اگه سهم مثال 

today price=1150  >====your profit=5100920 toman 

 درصد صعود کنه در نتیجه در زمان فروش : 4یا اگه سهم حتی 

today price=1040 toman   > ==your profit=2700060 

 

چیزی در  signal8020mbj پله ای 5شیوه خرید شما با  ددرصد سود میده 4سهمی پیدا کنید که مطمئن باشید فقط یعنی حتی اگه 

 سود 09.5میلیون تومن از سهام شرکت در حدود یک ماه سود میکنید.یعنی  51ار تومان با خرید حدود حدود دو میلون و هفتصد هز

 درصد در سپرده کوتاه مدت خواهد داد. 05ه شما در صورتی که بانک در یک سال!!! ب!!!در یک ماه   درصد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ماه باشه )من با فرض  0دی آنها درص 55حاال اگر فرض کنیم شما سهامی رو پیدا میکنید که حتی زیاد شارپ نیستند و دوره نوسان 

سهم انجام خواهید  81ترید بر روی  911. پس در سال م به این شکل داشته باشیدسه 5درصد سود در نظر گرفتم( و شما  4حداقل 

 میلیون تومن خود  011داد و اگه حتی پول اضافه آمده را از بورس خارج کنید شما از 

 رد. تومن پول به دست خواهید آو 085119811

 میلیون تومان پول خواهید بود.!!! 585یعنی شما در پایان سال دارای چیزی در حدود 

در حدود و اگه شما سود هر معامله را دوباره در معامله های درست به کار بگیرید متوانید 

 میلیون تومان برسانید. 951میلیون تومان درآمد داشته باشید و سرمایه خود را به  551

 درصد سود. 951یعنی 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 پله ای در بازار فرا بورس: 5ب( شیوه خرید 

درصد هست پس پله های خرید  5با تمام شیوه و مراحل مثل بورس هست ولی برای بازار فرابورس چون محدودیت نوسان برابر 

 درصدی خواهند بود. 05.5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 محدودیت نوسان بازار مورد نظر خواهد بود. برابر 5.5پله بعدی  به پله ای . زمان ورود 5در خرید ج(کال برای مبتدی های بازار 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 ب دنبال کننده شویدواسه دریافت سیگنال های دقیق کافیه که در سایت سهامیا

 آدرس سهامیاب:

http://www.sahamyab.com/stocktwits/user/signal8020mbj 

 

 (Mr MBJبزرگترین سرمایه یک انسان اعتماد دیگران به اوست )

http://www.sahamyab.com/stocktwits/user/signal8020mbj
http://abcbourse.ir/

