
 توسط امیر فرح ابادی فروشنده به خریدار نسبت های سیگنال آموزش

 سعی . هستم خدمتتون در فروشنده و خریدار تعداد مقایسه یعنی فروشنده به خریدار نسبت اموزشی بحث با

 خدمتم در بود سوالی بعدش . بگم سریع رو موضوع اصل و نرم حاشیه میکنم

 سهم فروشنده و خریدار تعداد به توجه بفروشیم و بخریم رو سهمی چه بدونیم اینکه های روش از یکی اصوال

 هستش

 ؟ نسبت این از میشه دریافت خرید سیگنال کی

 تعداد چرا سواله بعضیا برا چون بیفته جا موضوع میگم مثال با . باشه فروشنده از کمتر خریدار تعداد که وقتی

 خوبه باشه کمتر خریدار

 هرکس به میرسه میلیون 5 نفری بشه تقسیم نفر 2 بین وقتی میلیون 10 این بگیرید نظر در پول میلیون 10

 بهشون میرسه میلیون 2 نفری شه تقسیم نفر 5 بین اگه که حالی در

 بیشتره خریدشون قدرت معروف قول به یا دارن بیشتری پول نفر 2 اون پس

 این تقدیم سهم هزارتا 20 نفری کدوم هر که باشن نفر 5 ها فروشنده و . بخره سهم هزار 100 نفر یه اگه یعنی

 شدن خارج نفر 5 و شده سهم وارد نفر 1 که میده نشون کردن فرد

 رو بیشتره تاثیرش نفر 5 اون فروش از فرد این خرید فشار قطعا و خریده سهم تعداد نفر 5 اندازه به نفر 1 اون

 سهم

 این ولی کنه ضرر و کنه سهم وارد تحلیل بدون بخواد داره زیاد پول نفر یه ممکنه . باال موضوع بود کلی حالت

 فردی چنین بشه پیدا شاید نفر هزار 100 هر از نفر یه

 این موارد درصد 100 تو که شده سهم وارد تحلیل رو میشه سهم وارد سنگین که اونی اینه کلیش حالت پس

 همینه موضوع

 بدتره باشه کمتر فروشنده تعداد هرچی برعکس و بهتره باشه کمتر خریدار تعداد هرچی پس

 میشه تقسیم دسته 3 به میاد دست به ما برای نسبت یا تعداد این از که خریدی سیگنال

 - کمتر خریدار تعداد ها حقوقی خرید با یعنی بشه ها خریدار نفع به نسبت و باشه سهم در ها حقوقی دخالت 1

 هستش درصد 15 باالی ها حقوقی دخالت این . بشه

 - هستش خریدار نفع به نسبت و کردن معامله ها حقیقی فقط و نداشتن سهم رو ها حقوقی دخالتی هیچ 2

 نفع به نسبت بازم ولی باشن داشته درصد 15 - از بیشتر فروش و سهم روند رو کنن دخالت ها حقوقی 3

 خریدارا

 باشه

 رو فروختن و خریدن که سهمی حجم و فروشنده و خریدار تعداد میبینید رو سهم هر tse صفحه وقتی شما
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 میشه مشخص فروش و خرید درصد که هستش عددی پرانتز داخل حجم جلوی ببینید میتونید

 برامون مهمه امشب درصد این

 میدیم توضیح رو کدوم هر که داریم خرید سیگنال حالت 3

 بشه خریدارا نفع به نسبت بشه باعث که درصد 15 - باالی حقوقی دخالت 1

 میشه محسوب ضعیف خرید سیگنال سهم از میشه دریافت که خریدی سیگنال حالت این تو

 هستش ضعیف سیگنال کردم اشاره که همونطور ولی هست خرید سیگنال

 مالک ما برای درصد 15 حداقل که داده انجام سنگینی خرید سهمش از حمایت برای اومده حقوقی یعنی

 هستش

 تر ضعیف خرید سیگنال این درصد این باشه بیشتر هرچی خب که ها حقوقی خرید باشه درصد 50 ممکنه

 میشه

 نیست مشخص سهم خرید از حقوقی منطق چون دونست سهم برتری مالک رو حقوقی خرید نمیشه عمال چون

 کنه حمایت سهم از بخواد فقط و باشه بازار ریزش تو ممکنه

 رو سهم خرید سیگنال و . نمیشیم حقوقی خرید علت وارد پس . باشه داشته ای دیگه استراتژی ممکنه یا

 ست شده ثابت هم مورد این که میدونیم ضعیف

 - دارن دخالت سهم روند تو ها حقیقی فقط حالت این که سهم معامالت تو ها حقوقی دخالت عدم 2

 باشه درصد 15 از کمتر دخالتشون که کنید اضافه شرطی به رو ها حقوقی دخالت میتونید حالت این به

 ها حقیقی خرید منزله به رو خرید این و بگیریم نادیده میتونیم رو باشه درصد 10 مثال ها حقوقی خرید یعنی

 حقیقی خرید عنوان به میشه و نداشته انچنانی تاثیر درصد 15 زیر خرید که شده اثبات هم موضوع این بذاریم

 کرد محسوب

 میشه محسوب متوسط خرید سیگنال میشه دریافت که خریدی سیگنال این

 سمت نفع به نسبت ولی درصد 15 - از تر باال داشتن خریدی یا فروش و سهم روند رو دارن دخالت ها حقوقی 3

 نیست حقوقی

 با میبینیم ولی باشه خریدارا نفع به نسبت باید قاعدتا داشتن رو فاذر خرید درصد 30 امروز ها حقوقی : مثال

 کمتره فروشمده تعداد هنوزم و هاست فروشنده نفع به نسبت انتظار برخالف ولی داشتن خرید درصد 30 اینکه

 ماست مدنظر حالت این برعکس

 و باشه ها فروشنده نفع به نسبت داریم انتظار بالطبع و بودن فروشنده درصد 15 باالی سهم های حقوقی یعنی

 شده ها خریدار نفع به نسبت انتظار برخالف ولی باشه کمتر فروشنده تعداد

 بودن تر قوی فروختن رو سهم که هایی حقوقی از سهم خریدار یعنی
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 هستش قوی خرید سیگنال میشه دریافت که خریدی سیگنال این

 سیگنال تا 3 این کاربردی نکات حاال

 تره قوی خرید سیگنال بالطبع باشه کمتر هرچی خریدار تعداد

 داشته فروشنده 300 و خریدار 100 ای دیگه سهم تو و باشیم داشته فروشنده 200 و خریدار 100 ما اگه یعنی

 هستش تر قوی و بهتر دوم مورد طبیعتا باشیم

 کوچیکتر نسبت اون باشه بزرگتر کسر مخرج هرچی هستش کسر چون.بهتره باشه کمتر نسبت هرچی پس

 میشه

 میشه تر قوی سیگنالمون باشه بزرگتر کسر مخرج یا باشه تر کوچیک نسبت هرچی پس

 قویتر و بهتر کمتر تعداد هرچی.شید بیخیال اینارو و مخرج و نسبت دارید مشکل کردن حساب اینجور با اگه یا

 دارم دوسش من که مطلبی سراغ بریم حاال

 نفع به هاش نسبت خودش حمایت رو سهم این اگه داره قرار خودش حمایت رو که بگیرید نظر در رو سهمی

 میشه بلند حمایت رو از سهم این شد خریدار

 تکمبا شکستنش نمونه . میشکنه رو حمایت سهم این شد فروشنده نفع به اگه

 حمایت و میشه فروشنده نفع به نسبت فروردین 22 تاریخ داشته حمایت که تومن 100 رو ببینید برید رو تکمبا

 میشه شکسته

 نفر 243 فروشنده . نفر 511 خریدار

 شکسته رو حمایت سهم ولی داشته خرید . درصد 7 حقوقی دخالت

 دوم نوع فروش سیگنال میشه فروردین 22 تکمبا مورد این

 فروردین 22 ببیند رو تکمبا برید همه

 میخوام ندادم توضیح رو فروش سیگنال دوباره دیگه من پس فروش سیگنال برای میشه من توضیحات برعکس

 جلو بریم مثال با

 100 رو میخوره حجم میلیون 14 اینکه با بار این ولی داشت خوبی حمایت و برگشت تومن 100 از بارها تکمبا

 میشه شکسته حمایت ولی تومن

 : نکته

 سهم از داریم نقدینگی خروج حمایت شکستن برای

 باال حجم باید دادن خرید سیگنال برای ولی نمیده خریدی سیگنال و کمه خیلی نقدینگیش حمایت رو سهم

 نقدینگی ورود میشه خب که بزنه

 خنثی سهم نقدینگی و بدون سهم تو که کسانی اون یعنی . بزنه باال حجم باید هم دادن خروج سیگنال برای
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 شد شکسته حمایت و کردن شدید پولی بی دچار رو سهم نقدینگیشون خروج با اومدن میشد تلقی

 خروج ممکنه . نیست نقدینگی ورود همیشه که میگیریم یاد باال رفت حجم هروقت حمایت رو امشب از پس

 باشه مجدد

 مهمه خیلی که اول نکته این

 سهم مقاومت رو بریم حاال

 یاد امشب بحث از قبل تا . زده باالیی نسبتا حجم و هستش مقاومت رو سهم . فروردین 26 کنید باز رو ثباغ

 خروجه سیگنال و خطریه حجم این که بودیم گرفته

 ببینید رو ثباغ . کنیم چک رو نسبت میگیریم یاد امشب ولی

 محسوب دوم دسته جز اینم پس . درصد 5 طرف دو هر ها حقوقی دخالت . نفر 348 فروشنده . 269 خریدار

 میشه

 میشه رد مقاومت از پس . میده داره متوسط خرید سیگنال وسهم

 بود موضوع همین بخورن حجم هم هرچقدر ندارن مشکلی فاذر و ثباغ گفتم بازار تایم تو چهارشنبه اینکه علت

 مهمه خیلی که دوم نکته اینم

 هست مقاومت رو که سهمی و نیست صعودش بر دلیلی هست حمایت رو که سهمی که گرفتیم یاد اینجا تا پس

 نیست اصالحش بر دلیلی

 باال بره هاشون حجم اگه حتی

 بگیرید جدی رو ها نسبت

 بفروشیم رو سهمی کی که کنید بررسی خودتون میتونید حاال

 رو سهم بفروشیم کی نمیدونیم ولی میخریم رو سهم و نداریم مشکلی خرید با بورس تو ماها اکثر چون

 10 میشه سودمون و نسبت به نمیکنیم توجه و سودیم تو درصد 25 مثال میشه کم سودمون میکنیم طمع

 درصد

 درصد 40 و باال میره بازم سهم و میفروشیم میترسیم میریزه صفش سهم سودیم تو درصد 10 برعکس یا

 کردیم عوض درصد 10 با رو گرفت میشد که بازدهی

 بفروشیم رو اولیه عرضه کی که میگیریم یاد حاال

 کجا از نپرسید من از کسی ولی . بفروشید نشد صف دوباره و ریخت صفش وقتی اولیه عرضه سهم گفتم بارها

 نه یا میشه صف دوباره سهم بفهمیم

 یا بفروشیمش دیگه سهم هر چه باشه اولیه عرضه چه میریزه داره صفش که سهمی ایا که میگیرید یاد حاال

 داریم نگهش
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 این پس . بهتره خریدار نسبت همیشه ولی میخوره حجم میلیون 30 میلیون 20 روزی .ببینید همه رو هرمز

 میشه محسوب عالی سهم برای میخوره که هایی حجم

 نترسید شما باشه کمتر خریدارش تعداد هنوزم ولی بخوره حجم میلیونم 200 اگه حتی هرمز

 کردم تلقی ضعیف سیگنال من رو حقوقی فروش و خرید چرا بگم تا بیارید رو شتران حاال

 فروردین 23

 نفر 140 فروشنده تعداد . نفر 976 خریدار تعداد

 اول نگاه در میشه صادر سهم فروش سیگنال اینجا تا

 درصد 75 فروش . ها حقوقی دخالت درصد حاال

 اول حالت یعنی

 میشه تر ضعیف سیگنال باشه بیشتر دخالت هرچی گفتم . هستش درصد 15 از بیشتر خیلی ها حقوقی دخالت

 از ما عدد این حاال . هستش درصد 15 از بیشتر ها حقوقی دخالت چون بود ضعیف خودش حالت در سیگنال

 میشه تر ضعیف بازم ضعیف فروش سیگنال این بازم پس بیشتره خیلی درصد 15

 خریدارش تعداد و نشه شتران مثه ولی باشه داشته فروش درصد 50 حقوقیش بگیرید نظر در رو سهمی حاال

 فروردین 23 شتران برعکس یعنی. باشه کمتر

 کمتره خریدار تعداد بازم ولی کرده عرضه درصد 75 سهمی حقوقی کنید فرض

 هستش قوی خرید سیگنال که ما سوم خرید سیگنال میشه حالت این

 درصد 15 مالک همون با حتی شما زیاده خیلی 75 . سهم خرید تو نکنید شک کردید پیدا حالتی چنین اگه

 سیگنالش عالیه جلو برید هم

 جدی خیلی . بگیرید جدی رو قوی فروش و خرید سیگنال میشد که سوم دسته فروش یا خرید سیگنال پس

 بگیرید

 ؟ میشه تر قوی کی سوم دسته فروش و خرید سیگنال

 شدنش تر قوی برای داریم حالت 2

 و باشه باالتر حقوقی فروش درصد این هرچی بود درصد 15 از بیشتر ما مالک حقوقی دخالت : اول حالت

 میشه تر قوی سیگنال این باشه سوم دسته جز ما سهم کماکان

 نفر 300 خریدار نفر 100 یعنی 3 به 1 مثال بشه بهتر خیلی فروشنده به خریدار نسبت که وقتی : دوم حالت

 درصد 15 از بیشتر سهم فروش تو حقوقی دخالت فروشنده

 میشه غوغا دیگه . 5 یا 4 به 1 بشه نسبت بگیرید نظر در شما حاال

 و باشه درصد 15 از بیشتر هرچی ها حقوقی دخالت یعنی . محشر میشه باال پیام تو دوم و اول حالت ترکیب

http://abcbourse.ir/


 باشه بیشتر مخرجش هرچی ما نسبت

 یعنی . شارپ رشد یعنی سهم العاده فوق رشد یعنی اومد پیش هروقت ولی میاد پیش کم ترکیبی حالت این

 �� نجومی سود

 بدید قرار مالک بعد به 11 ساعت از رو ها نسبت عزیزان : بدم توضیح

 

 �📢�:  تکمیلی نکته یه ها نسبت مورد در �📢�

 

 �🔔�؟ چی یعنی.  بسنجید نسبی رو ها نسبت عزیزان �🔔�

 

 2 به 1 میشه نسبت این بازار اخر در ولی ها خریدار نفع به داره 4 به 1 نسبت سهمی ️⛔️⛔

 هست هم باشه منفی فردا سهم این اینکه احتمال و شده کم خرید فشار از چون.  نیست خوب این ️⛔️⛔

 

 سمت به میره کم کم و فروشنده نفع به 3 به 1 یا فروشنده نفع به 2 به 1 نسبت داریم سهم یه ولی ✅✅

 و یدهم خرید سیگنال داره سهم که اینه دهنده نشون و خوبه خیلی این ✅✅ برابر میشه نسبت و شدن متعادل

 داشت خواهد خوبی های نسبت فردا
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