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 آموزش بورس از مقدماتی تا حرفه ای

 

 

 

 جلسه ششم

 [1۲:۸۰ ۵۲,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 : گذشته_مطالب_جمعبندی#

 تکنيکالی نمودارهای طبق سهام فروش و خرید تکنيکالی بررسی و آموزش: اول مرحله

 :بولينگر باند برای توضيح یه اول

 خواهد بهتری حرکت ، بره باالتر و ميانی خط سمت به و بخوره پایينی باند به معامالتش که سهمی هر

 .داشت

 خط همون:ميانی خط)ميانی خط همون از و نخوره پایينی باند به که باشه طوری معامالت حرکت اگه البته

 صعودیش حرکت ميخوره پایينی باند وقتی اما نداره اشکالی کنه شروع هم( است سهم در روزه ۵۸ ميانگين

 .بهتره

 دست و کنيد خطری احساس باید دیگه باشه، بولينگر باالیی باند باالیی لبه در بولينگرش باند سهمی اگه اما

 (مدت کوتاه برای فقط)فروش برای باشيد ماشه به

 عودص وقت ميشه دورتر هم از باندها فاصله وقتی ولی و بهتره باشه جمعتر بولينگر بلند این هرچی "ضمنا

 .است سهم
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 از کمتر.۰۸ هم سقف و ۵۸ کف.است مدتی کوتاه راهنمای نمودار بهترین هم استوکاستيک اندیکاتور.خب

 نيست مطمئن یعنی.نيست خوب ۰۸ از بيشتر و ۵۸

 نميشه دليل اما.داره قرار خوبی موقعيت در خرید برای داره قرار استوکاستيک کف در سهمی وقتی حاال

 تو هم یوقت(.کرد نخواهيم ضرر چون)باشه کف تو که اینه مطمئنتر اما نشه خرید بود باالتر سهمی اگه بگيم

 .کنيم خداحافظی باید موقت بطور سهم با هستيم مدتی کوتاه اگه دیگه داره قرار خودش سقف

 بتهال.)هستند سهم فروش محل استوکاستيک های سقف و هستند سهم خرید محل استوکاستيک های کف

 (.مدتی کوتاه برای

 OBV: اندیکاتور

 هاست سهم به پول خروج و ورود برای ما راهنمای نمودارهای صادقترین و بهترین از یکی

 حجمی یه وقتی خب اما. پول خروجی و ورودی نه است حجم به مربوط OBV اندیکاتور که است درست

 پس شده خارج سهم از پول یا شده سهم وارد پول که بگيم ميتونيم ميشه خارج سهم از یا ميشه سهم وارد

 دیگه وراندیکات یه.کنيم استفاده ازش سهم به خروجی و ورودی پول کننده بررسی آیتم یک بعنوان ميتونيم

 .است دقيقتر و خوشگلتر خيلی OBV اندکياتور این اما.MFI بنام هست هم

 يدفروش می وقتی و کنيد می سهم وارد پول دارید حقيقت در کنيد می خرید سهم کلی حجم یه وقتی شما

 .اید کرده خارج سهم از پول

 در هک چيزی تنها فقط.ندارد بازه و دامنه "اصال ، استوکاستيک و بولينگر برعکس اندیکاتور این حاال.خب

 صعودی خطی بصورت اندیکاتور این روند که است این بگيرد قرار باید بررسی مورد OBV اندیکاتور

 ميشود پایين به رو و نزولی وقتی اما ندارد مشکلی هيچ است صعودی OBV اندیکاتور روند وقتی.باشد

 .دیگه بشه خارج توش از پول که ميکنه ریزش زمانی سهم چون.است خطرناک

 همين به.ميکنن خالی رو سهم باهوش افراد کنه استراحت قراره وقتی خب. ميکرده استراحت باید چون

 راحتی

 تو گربولين باند و استوکاستيک وقتی ها ای حرفه اون خب.پایين بياد قيمت و بکنه استراحت قراره وقتی

 .است شده پایين به رو و نزولی OBV اندیکاتور هم همين برای.کردن خالی بوده سقف

 لپو ورود.باال ببره رو سهم همينجا از و سهم تو بياد قوی پول یه داره احتمال االن همين: نکته یه هم باز اما

 سهم تو بياد قوی پول اگه ميگم من) همين برای.ميشه داده تشخيص OBV اندیکاتور همين با هم سهم به

 (.بشه صعودی سهم داره احتمال
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 دیگه اما.نداره مشکل هم 0۸ و ۰۸ تا اما.باشه 0۸ تا 3۸ بين باید ميگه موقعيتش بهترین:آی اس آر اندیکاتور

 .بود ماشه به دست فروش برای باید

 رنج و باال به رو های رنج تشخيص برای فقط نمودار این: روزانه قيمت حجم نمودار برای بگم مطلب یه بزارید

 يمتق با یا شده باز باال قيمت با سهم وقت اول که بدیم تشخيص ميتوینم "ضمنا.است پایين به رو های

 حقيقت در ، وقت آخر باال به رو های رنج.است مهم نمودار این تو بشدت هم بازار تایم آخر های رنج.پایين

 .است سهم فردای معامالت راهنمای

 با نمودارهاش، و(کردم حذف اسمشو که فالن سهم) فيلم به کردن نگاه بدون من االن.خب: مثال:مثال:مثال

 خيلی.ميدم توضيح براتون رو)....( سهم امروز معامالت کل روزانه قيمت حجم نمودار همين به کردن نگاه

 راحت

 شده معامله قيمت این تو سهم هزارتا 11 تعداد.شده شروع معامالتش سهم ریال ۵۵۵0 قيمت با وقت اول

 حجم تا ۵۵۰۵2 دقيقه ۵::0 ساعت در.تومن ۵10 تا پایين اومده سهم قيمت بعد.دقيقه 0:۸۵ ساعت در

 پایين باند روی. بازار پایان تا.شده معامله سهم تا ۲0001و تا 1۸2033حدود تومن ۵13 تا ۵1۸ بين.خورده

 خيلی خيلی بدید تکون رو موس باید آروم خيلی. شما به ميگه رو حجم قشنگ دارید نگه رو موس نمودار

 .آروم

 

 [1۲:11 ۵۲,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .ها حجم و مانی اسمارت بحث برای ميشيم آماده کم کم

 .ميگم مطلب مقدار یه هم شناسی روان و رفتارشناسی شااهلل ان

 چون.ميشم ممنون کنند تکميل رو بحث و کنند عزیز،لطف طالبی جناب بازار،اگه روانشاسی بحث برای اما

 .هستند وان نامبر "بازارفواقعا روانشانسی بحث تو

 

Azar Neekzad[ ,۵۲,۸۰,1۲ 1۸:30] 

 ميرفت درصدحقوقی یهو گاهی واینکه بودن حقيقی همشون کردم بررسی رو سهما من شمشيرگران اقای

 تپش دستای همون.باال درصد با اونم حقوقی رو ميره حقيقی از یهو وقتا بعثی چرا دارم سوال یه فقط. باال

 ؟ گفتيد که پردس
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 [1۲:۵۸ ۵۲,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .حقيقی کد هم باشد داشته حقوقی کد هم بازار در فردی که مياد پيش مواقع بعضی

 صادر جخرو یا ورود سيگنال یک بازار بلعکس،به یا حقوقی به حقيقی از کردن کد به کد با هم مواقع بعضی

 .ميکند

 .دارد سهم در حرکت یک شروع از نشان مواقع بيشتر در کردن کد به کد

 .کند می تقدیم سهم نيز خود حقيقی کد در است صعود آماده سهمی که وقتی مواقع،حقوقی بعضی

 ای گنمي ها خيلی. بترساند را بازار که حقيقی،ميخواهد به حقوقی از کردن کد به کد با وقتها بعضی البته

 اگه.قوقیح یا است حقيقی کيست سهم ریيس ببينيد باید اینجا.ریزه می سهم فروخت،االن حقوقی بيداد داد

 .نباشيد نگران "فروخته،اصال سهم حقوقی ولی است حقيقی سهم ریيس

 

 [2::11 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .دوستان همه به سالم

 .کرد خواهم ارائه خدمتتون رو ها حجم و مانی اسمارت مطلب تا دو امروز از

 وجود هوشمند پول کاری مراحل و نقدینگی و مانی اسمارت مورد در که مطالبی ابتدا که ميکنم سعی من

 .کنم تشریح رو داره

 .کرد خواهم ارائه کم کم رو ها حجم مطالب هم بعد

 .دارند ها حجم با مستقيمی رابطه مانی اسمارت و نقدینگی که بدانيد اما

 درنگ ندارد،بدون ها حجم به ربطی هيچگونه نقدینگی که کرد عرض شما به هرکسی و هرجایی اگه پس

 .بگویند شما به بازار بزرگان را مطلب این اگر حتی.است اشتباه که بفرمایيد

 .دارد ها حجم با مستقيمی رابطه نقدینگی که کرد خواهم ثابت شما به

 قوی های حجم و هوشمند های پول فقط مان ها،منظور حجم و نقدینگی و مانی اسمارت خصوص در البته

 .بود خواهد بازار قوی وانان نامبر و

 [۰::11 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 وانان نامبر و( هوشمند پول) مانی اسمارت برای رو مثال این شما بعد ميزنم ساده خيلی مثال یه اول

 .کنيد سازی بازار،مشابه
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 [11:۲0 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .دهيد می را سهمی خرید سفارش خود کارگزار به شما که کنيد فرض

 انبرایت تا کنيد واریز کارگزار حساب به را مبلغی نظرتان،بایستی مورد سهام یا سهم خرید قبال در خب

 .دهد انجام را خریدهایتان

 دینگینق که است،وقتی شده بازار وارد شما نقدینگی حقيقت کنيد،در می بازار وارد پولی شما که وقتی خب

 .اید برداشته بازار از خود برای را سهم حجم از اندکی شد،شما سهم وارد شما

 زا مقداری کردید وارد که نقدینگی با شما.است اتفاده اتفاق هم حجم نقدینگی،ورود ورود با همزمان اینجا

 .اید برداشته خود برای را سهم حجم

 کردید،دوباره که سودی کسب از پس و مانيد می بازار اید،در برداشته سهم از که حجمی و سهم با را مدتی

 .کنيد می اعالم را بودید کرده خرید "قبال که سهامی یا سهم فروش سفارش خود کارگزار به

 شما که زمانی حقيقت در.کند می شما سهام یا سهم فروش به شما،اقدام سفارش دستور طبق هم کارگزار

 شما که وقتی.اید کرده خارج بازار و سهم از را نقدینگی از مقداری "فروشيد،دقيقا می را سهامی یا سهم

 .ميشود خارج بازار از نيز سهم حجم از مقداری کنيد،بالطبع خارج سهم از را نقدینگی

 .است بوده خروجی حجم هم و اید کرده خارج را نقدینگی هم شما اینجا

 طرف آن در را سهم دیگری خریم،فرد می را سهمی ما وقتی که بياد پيش سوالی شما برای است ممکن خب

 . است شدن وارد حال در سهم هم ما توسط ميشود خارج سهم که همانقدر و است فروش حال در

 تا و است جریان در هميشه فروش و خرید و خروج و ورود تبادل این هميشه.است درست "کامال شما سوال

 .بالعکس و بخرید را سهمی توانيد نمی شما نفروشد را سهمی کسی

 و ها حجم مورد در سرمایه،ما بازار در که کنم عرض خدمتتان کردم،باید عنوان برایتان را مثال که حاال

 .هستيم هوشمند نوع از البته و قوی و بزرگ های حجم و قوی مانی اسمارت پای رد دنبال ها،فقط نقدینگی

 .کرد خواهم تشریح را ها حجم و ها نقدینگی این شدن متوجه روال ادامه در

 و دارند مستقيمی رابطه هم با ها حجم و نقدینگی بدانيد که بود همين فقط مثال این از من هدف اما

 .ندارد وجود قضيه این در نيز شکی هيچگونه
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 [1۵:1۵ ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 [File : VSA (نهایی.)pdf ] 

  [File : VSA System.pdf ] 

 دو فایل فوق زميمه فایل اصلی ميشوند

 

 [1۵:۵۵ ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .است نهفته توش خوبی خيلی های نکته کنيد مطالعه رو جزوه تا دو این

 اصطالحاتش بعضی کنيد،چون برداری نکته فقط و فقط کنيد سعی کردید مطالعه رو ها جزوه که وقتی

 .باشيد اصطالحات اون دنبال که نداره نيازی هيچ و است سلبمه قلبمه خيلی

 

 [1۵:۵۰ ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :داریم کلی پول نوع دو مالی بازارهای تو

 روندساز پول یا( مانی اسمارت)یا هوشمند پول-1

 دیوانه یا احمق پول-۵

 

 .برنمياد ازش کاری هيچ بازار تو چون نداریم کاری هيچ "اصال دومی پول با

 داره که سهمی خرید صف از ميره "مثال چون چرا.است کله کته "کال و نداره بازارها تو قدرتی هيچ چون

 و مثبت فرداش و است فروش صف آخرین که فروشی صف تو یا.ميکنه ميشه،خرید منفی فرداش و ميزیره

 .ميشه،ميفروشه صعودی سهم روند

 بررسی رو رفتارش ما بکنه ميخواد که هرکاری است آزاد "کال.نداریم کاری هيچ باهاش ما هم همين برای

 .نداره منفعتی و سود هيچ برامون چون کنيم نمی

 آینده که است پول نوع این چون.فقط است مانی اسمارت یا هوشمند پولهای با فقط داریم که هرکاری ما

 .ميکنه تعيين رو بازارمون

 .ميشه روندها تغيير باعث که است پول این
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 .... و ميسازه رو تکنيکال که است پول این

 

 [1۵:۵0 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .هوشمند پول یعنی مانی اسمارت

 .حقوقی یکی و حقيقی یکی: شده تشکيل قيمت ۵ از مانی اسمارت

 مانی بیگ میگن رو حقوقی

 مانی اسمارت اسمال میگن هم رو قییحق

 

 [1۵:31 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 دیده ها مثبت تو ها سهم تو که قوی اعداد اون.داره وجود گفتن برای زیادی مانی،حرفهای اسمارت بحث تو

 که پولهایی اون.باشيد خوشحال.نيست روندساز اما است مانی اسمارت از قسمت یک که ميشه،درسته

 خواهد بين از بازار ترس اینکه یعنی این.ميشن روندساز های سهم وارد کم کم هستند،دارن روندساز

 ها سهم اکثر.نميشد دیده ها سهم تو تحرکاتی هيچ که پيش وقت چند مثل داره ترس زمانی بازار.)رفت

 و اصلی پولهای که بازار این(.داشت نگرانی اونجا.اومد نمی ها سهم تو خوبی نداشتند،پول خوبی معامالت

 .ميشن بازار وارد دارن هستند ای صحنه پشت

 

 [1۵:31 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 ؟!!چيه؟ وظيفشون پولها اینجور حاال

 به رو ها پایين،سهم به رو خریدهای با و ميشن وارد منفی های قيمت تو البته و کم کم که اینه وظيفشون

 اون تو بعد.کنند هاست،آماده سهم و ها قيمت اون به ورودکنندگان اکثر نظر مد که جذابی های قيمت

 صحنه از دیگه دادند احسنت،انجام نحو به رو خودشون ،کار پولها این وقتی.گيره می شدت قيمتها،خریدها

 مرحله پولهای.سپارن می دوم مرحله پولهای دست به رو بازی ادامه و شده تموم کارشون یعنی)کنار ميرن

 سمت به رو ها سهم باال،معامالت به رو های رنج زدن با و کنند می هدایت تابلو صفر سمت به رو دوم،روندها

 هک بعدی مرحله خریداران کم کم و ميشه مثبت و مثبت و مثبت معامالت کم کم بعد.ميدن ها،سوق مثبت

 هب نزدیک های قيمت تو کوچولو خرید یه.ميشه سهم وارد است قبلی پولهای اون کننده تکميل کارشون

 .شوید رستگار تا کنيد پيگيری خودتون "لطفا هم رو شيرین بحث این ادامه.ميشه انجام صف

http://abcbourse.ir/


 
۰ 

 

 [1۵:31 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 اه سهم خوشگل،تو اعداد نسبت و ميخرن سهم و ميان ها مثبت تو که خریدارانی ،اون ميکنن فکر ها خيلی

 تهرش خوب پلو اون.است پلو دیگ ته اعداد کردن،اون اشتباه اونها.شرمنده اما.است مانی ميشه،اسمارت برقرار

 درک بازاریان که باشد.رگ تو اول،زدن همون ها مانی اسمارت بيگ رو گوسفندی زرد روغن دار زرشک دار

 "اضمن.ها مثبت و خرید های صف نه باشيد دنبالشون فروش های صف و ها منفی تو.شوند رستگار و کنند

 �😉�.باشد نمی دسترس در هم نظر مورد مشترک

 

 [۵::1۵ ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .باشيد بازار وانان نامبر دنبال ميکنم ارائه که مطالبی تو کيند سعی ببعد این از دوستان

 بازار یا سهم کاره همه که هستند هستيم،کسانی آموزش حال در که ما کاری سيستم لحاظ از وان نامبر

 .هستند

 .ميدن بازی رو بازار و ها سهم که هستند بازار قوی و باهوش بزرگان،بزرگان از منظور

 .هستند ها سهم و بازار بازیگردان و هوشمند و قوی و مانی بيگ های ها،حقوقی حقوقی از منظور

 هوش،می بی کله کته رو کنند می ترید ها حقيقی دست روی از و ندارند قدرتی که هایی حقوقی بقيه

 .ناميم

 .داریم کار و سر باهوش افراد با مانی،فقط اسمارت روش تو چون کنيد دقت نکته این به خوب پس

 .هميشه برقراره بازار کل شاخص و بزرگان خریدهای بين ای رابطه یه

 .داشت نخواهيد ترس بازار برای وقت هيچ دیگه باشيد کرده دقت رو رابطه این اگه

 .است بازار بزرگان بازی و بازار قواعد جز هم رابطه این چون

 .پایين مياد و ميشه نزولی شاخص کنند می خرید به بازار،شروع بزرگان وقتی

 افت تربيش و ميشه نزولی بيشتر بشه،شاخص انجام تر منفی های قيمت تو و بيشتر خریدها این هرچی حاال

 .ميکنه

 .نه یا داره دسترسی فاینانس پارس سایت های چارت به دوستان از کسی نميدونم

 .هستند خوبی خيلی تصویری راهنمای کنيد استفاده ازش بتونيد اگه هستند خوبی خيلی های چارت
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 به براتون کل شاخص با رو بزرگ ها حقيقی و ها حقوقی خرید معکوس رابطه خوب خيلی چارتها اون تو

 .است کشيده تصویر

 کل ميکنن،شاخص ها سهم خریدن به شروع و ميشن بازار وارد ها حقوقی وقت هر که ميده نشون چارت تو

 .ميکنه افت پایين سمت به برعکس

 .است فروش های صف حتی و ها منفی در ،خریدهاشون بازار بزرگان

 ت خریدهاشون چون پایين ميارن رو ها سهم هستند،قيمت خرید حال در ها سهم بازار،تو بزرگان وقتی

 .پایين مياد هم سهم فردای قيمت و ميخوره منفی بيشتر مدام پایانی درصد و ميشه انجام ومنفی

 .خودشون دلخواه قيمت به ميرسونند کم کم رو خودشون نظر مورد سهم یواش،قيمت یواش اینجوری

 داپي افزایش هم فروش صفهای از خرید و ميشه بيشتر ها حجم کم ميرسه،کم دلخواهشون قيمت تو وقتی

 (.معامالتی سابقه سربرگ و حقوقی/حقيقی سربرگ از تشخيص روش)ميکنه

 

 

 

 

 [1۵:۲۲ ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد
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 کرده لنزو بيشتر شاخص اند کرده ورود بازار،بيشتر بزرگان وقت هر که مشخصه کنيد نگاه تصویر به اگه

 که هرچقدر و کرده صعود باال سمت به بازار اند بوده بازار از خروج حال در بازار بزرگان که وقت هر و است

 .است شده صعودی بيشتر هم بوده،شاخص بيشتر بزرگان خروج ميزان

 به فروش،اقدام های صف و ها منفی بازار،در به ورودشون بازار،برای بزرگان که همينطور که باشد یادمان

 ميشود تشکيل که خریدی های صف و ها مثبت در فقط هم خروجشان کنند،برای می سهم به ورود و خرید

 .کنند می بازار از ترک و خروج به اقدام

 

 [13:۸۲ ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :10/1/0 تاریخ تا ۵0/1۵/03 تاریخ

 .رو بازار بزرگان های فروش و خرید ميزان کنيد بررسی برین رو :0/:/:۵ تاریخ تا :۵۸/3/0 تاریخ

 

 بازار از خروج حال در زمانيکه و کف در و( :۵۸/3۸/0 و ۵0/1۵/03)منفی شاخص ميشدند بازار وارد زمانيکه

 (.:0/:/:۵ و :10/1/0)است بوده سقف در و مثبت شلخص اند بوده

 

 [13:۸2 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 ارهدوب تا باشيد منتظر کم کم باید خریدهاست پایان "تقریبا و هستند ورود حال در بازار بزرگان هم االن

 .کنند بازار تقدیم را خرید،سهم های صف و ها مثبت تو و باال بکشونن رو بازار

 .دارد ادامه همچنان بازی این

 

Homayoon[ ,۵0,۸۰,1۲ 13:1۸] 

 !!نشده وارد هنوز درشت پولهای و بزرگان هنوز دارن اعتقاد اکثرا استاد

 

 [13:13 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .نشدند متوجه هنوز رو درشت پولهای دقيق معنی "اکثرا همایون،اون آقا
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 .ميکنه جمع داره فروش های صف و ها منفی تو رو خودرو که است پولهایی همين االن درشت پولهای

 .است مانی اسمارت پول ،ادامه است( "اکثرا افراد اون) نظر مد که پولی اون

 .ميکنند فروش،خرید های صف و ها منفی تو فقط مانی اسمارت باشه یادمون

 .ميکنند فروش به اقدام هم فروش های صف تو

 .نشده شروع ها مثبت و خرید های صف هنوز نشده،چون دیده هنوز بله است بازار نظر مد که پولی اون

 .کرد خواهم تشریح رو موضوع این براتون "حتما ادامه در

 

 [13:13 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 دیده ها مثبت تو ها سهم تو که قوی اعداد اون.داره وجود گفتن برای زیادی مانی،حرفهای اسمارت بحث تو

 که پولهایی اون.باشيد خوشحال.نيست روندساز اما است مانی اسمارت از قسمت یک که ميشه،درسته

 خواهد بين از بازار ترس اینکه یعنی این.ميشن روندساز های سهم وارد کم کم هستند،دارن روندساز

 ها سهم اکثر.نميشد دیده ها سهم تو تحرکاتی هيچ که پيش وقت چند مثل داره ترس زمانی بازار.)رفت

 و اصلی پولهای که بازار این(.داشت نگرانی اونجا.اومد نمی ها سهم تو خوبی نداشتند،پول خوبی معامالت

 .ميشن بازار وارد دارن هستند ای صحنه پشت

 

 [13:13 ۵0,۸۰,1۲], شمشيرگران جواد سيد

 ؟!!چيه؟ وظيفشون پولها اینجور حاال

 به رو ها پایين،سهم به رو خریدهای با و ميشن وارد منفی های قيمت تو البته و کم کم که اینه وظيفشون

 اون تو بعد.کنند هاست،آماده سهم و ها قيمت اون به ورودکنندگان اکثر نظر مد که جذابی های قيمت

 صحنه از دیگه دادند احسنت،انجام نحو به رو خودشون ،کار پولها این وقتی.گيره می شدت قيمتها،خریدها

 مرحله پولهای.سپارن می دوم مرحله پولهای دست به رو بازی ادامه و شده تموم کارشون یعنی)کنار ميرن

 سمت به رو ها سهم باال،معامالت به رو های رنج زدن با و کنند می هدایت تابلو صفر سمت به رو دوم،روندها

 هک بعدی مرحله خریداران کم کم و ميشه مثبت و مثبت و مثبت معامالت کم کم بعد.ميدن ها،سوق مثبت

 هب نزدیک های قيمت تو کوچولو خرید یه.ميشه سهم وارد است قبلی پولهای اون کننده تکميل کارشون

 .شوید رستگار تا کنيد پيگيری خودتون "لطفا هم رو شيرین بحث این ادامه.ميشه انجام صف
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 [13:13 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 اه سهم خوشگل،تو اعداد نسبت و ميخرن سهم و ميان ها مثبت تو که خریدارانی ،اون ميکنن فکر ها خيلی

 تهرش خوب پلو اون.است پلو دیگ ته اعداد کردن،اون اشتباه اونها.شرمنده اما.است مانی ميشه،اسمارت برقرار

 درک بازاریان که باشد.رگ تو اول،زدن همون ها مانی اسمارت بيگ رو گوسفندی زرد روغن دار زرشک دار

 "اضمن.ها مثبت و خرید های صف نه باشيد دنبالشون فروش های صف و ها منفی تو.شوند رستگار و کنند

 �😉�.باشد نمی دسترس در هم نظر مورد مشترک

 

 [:13:1 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 کامل بطور تا بخونيد دوباره "لطفا.گذاشتم گروه تو همين برای رو پولها تعریف مطالب این همایون آقا

 �👆👆👆👆👆�.بشين پولها این رابطه متوجه

 

 [13:12 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد
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 [13:12 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 و مشخصه "کامال.زدم عالمت براتون کادر تا دو توی رو هستند دنبال "اکثرا که پولی عزیز،اون همایون آقا

 .نيست توضيح به هم نيازی هيچ

 

 [13:۵1 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 و ميزارم براتون رو حقوقيش/ حقيقی سربرگ براتون رو سهم همين.اینجا نياریم رو ها سهم اسم شده قرار

 .داد خواهم توضيح "حتما و هستم اینجا من نباشيد نگران.ميدم توضيح اعداد نسبت برای

 

 [13:۵1 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 

 [13:۵1 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد
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 در فروش های صف حتی و ها منفی تو که است پولی کنيم می صحبت موردش در داریم ما که پولی اما

 �👆👆👆👆👆�.فقط گردیم می پولها انی دنبال و داریم کار و سر پولها این با ما.است سهم خرید حال

 

 [13:۵3 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 هم رو پایانی درصدهای.ميشده انجام منفی بازه تو معامالت.کنيد نگاه رو 1/11/03 تاریخ تا ۵۰/1۸/03 تاریخ

 .ميخورده منفی چقدر کنيد نگاه

 .رفته هم بيشتر حتی و تومن ۵۰۵ تا قيمت و شده شروع سهم صعودی حرکت 11/03/: تاریخ از بعد

 

 [13:۵0 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .بوده سهم تو 1۲/11/03 تا11/03/: تاریخی محدوده تو که هستند پولهایی دنبال "اکثرا اون

 

 اون دهستن مانی اسمارت دنبال که باهوش افراد مناسب خرید.خرید برای نيستيم پولهایی چنين دنبال ما اما

 .است 1/11/03 تاریخ تا ۵۰/1۸/03 های تاریخ

 .بگيریم مناسب گين و بفروشيم ها مثبت تو بتونيم تا بخریم منفی تو باید ما

 .متاسفانه ميریزه دوباره ميده گين درصد 1۸ "نهایتا سهم کنيد می مشاهده که هم رو االن بازار

 نزولی بازارهای تو ميگه سليم عقل چون است هوشمند و قوی و پویا "کامال بازارهای برای ما مبحث اما

 یاد ور بازیشون که هایی سهم به بردن پناه و است امن جزایر به رفتن یا نقدشدن کار فرسایشی،بهترین

 .دارید

 

Homayoon[ ,۵0,۸۰,1۲ 13:۵0] 

 مناسبه؟ خرید روزهای اخرین دیگه تقریبا ميکنيد فکر شما تفاسير این با

 

 [:13:3 ۵0,۸۰,1۲], شمشيرگران جواد سيد

 .نه ها سهم همه تو
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 و هستند اندیکاتوری کف و کانل کف و دارند قرار هميشگی جذاب های قيمت بهترین در که هایی سهم

 .اند داده انجام خریدهایی بازیگرانشون که هستيد مطمئن

 دیروز که هرچند.برگرده هم همينجا از ممکنه بياد شرایط بدترین در هم تومن ۵۵۲ تا ممکنه خودرو "مثال

 .شد مشهود سهم باال،در به برگده ميخواد اینکه از هایی نشانه

 .دینب انجام رو ریسک کمترین خریدهاتون تو تا کنيد بررسی "حتما رو آیتم چندتا که کنيد سعی هميشه

 کل شاخص-1

 .گروه شاخص-۵

 ای اس تی تو سهم اندیکاتوری موقعيت-3

 .ميشده عوض بازی نقطه اون از هميشه که سهم بازیگردان دلخواه و جذاب قيمت-:

 ها حجم-۲

 ها رنج-2

 .شدند معامله زیادی خيلی خيلی حجم و خوردند کاملی پایانی درصد و شدند جمع که فروشی های صف-0

 .پایين بياره بشدت رو ریسک خریدها،ميزان تو ميتونه موارد این تجمعی بررسی

 .است سرمایه اصول مکرارت تکرار چون.نداره گفتن به نياز دیگه که هم های پله خریدهای

 

 [31::1 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 حقيقت در که پول دیگه نوع به پرداریم می هوشمند پولهای یا مانی اسمارت پولهای مباحث ادامه در خب

 .هاست سهم تو بزرگ و اولی پول همون ادامه

 به کنزدی منفی های قيمت تو استف بازار وانان نامبر و بزرگان به متعلق که بزرگ و قوی پول که گفتيم

 پایين به یواش یواش رو سهم ها،قيمت منفی تو خرید با و ميشن سهم وارد هميشگی کف های قيمت

 فروش صف به رو سهم اینکه و سنگينتر خریدهای به ميکنن رسيد،شروع کف کف که وقت هر و ميکشونند

 یادیز خيلی خریدهای بينيد می که اینجاست.کنند پا به وحشتی و رعب و ترس یه بازار دل در تا برند می

 .افتاده اتفاق سهم تو قبل روزهای به نسبت

 .کنند اقدام خرید برای تا کنه ورود سهم تو تا هستند دنبالش( "اکثرا که پولی همون)پولها ادامه حاال
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 ميشه انجام مثبت قيمت در خرید مقداری و زدن رنج با.است بازار بزرگان قوی پول جنس همون از پول این

 و ندکن اقدام خرید برای بازاریان کم کم تا باال ميبره رو سهم پایانی قيمت و ميده قيمت افزایش رو سهم و

 .کنند خرید هم خرید صف از حتی و خرید صف به نزدیک مثبت های قيمت در

 و باشند سهم تو کمتری خریداران هرچی که ميشيم متوجه باشيم کرده دقت سهم معامالت به اگر اینجا در

 .بشه هم خرید صف ممکنه حتی.باال ميره مدارم باشند،قيمت سهم تو بيشتری فروشندگان

 

 [0:::1 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 کم کم اینکه تا هستيم سهم قيمتی رشد شاهد روز هر و ميکنه پيدا ادامه خرید های صف و ها مثبت این

 سهم اننامبروان و بازار باهوشان که اونجاست.ميرسه قيمتی سقف به مدتی کوتاه اندیکاتورهای تو سهم قيمت

 .ميکنند آماده سهم از خروج برای رو ،خودشون کم کم

( خرید صف) تقاضا صف هم هنوز بازار پاان قبل،در روزهای اگه.ميشه زیاد ها عرضه هنگام،ميزان این در

 کم گيرهفکم می قرار اندیکاتوری سقف تو ميرسيد،زمانيکه پایان به سهم خرید صف با بازار و داشت ادامه

 دنکر عرضه به دره،شروع وجود خرید صف تو تقاضایی هرچی.کنند می اقدام سود سيو برای سهم نامبروانان

 .ميکنند

 بازار تقدیم رو هست جيبشون تو سهم ،هرچی هم طرف اون از و ميشه تشکيل خرید صف سهم تو مدام

 که ییجا تا ميکنه کردن افت به شروع سهم قيمت و ميکنه پيدا برتری تقاضا به عرضه سهم بعد.ميکنند

 رایب کنند،مجبورن تقدیم خرید صف تو نتونستند که فروشندگانی بعد.مونه نمی باقی پایدار خرید صف

 و منفی سهم قيمت حتی که داره ادامه جایی تا قيمت کاهش این.پایين بيارن کم کم رو سهم فرار،قيمت

 .ميشه هم فروش صف حتی

 حجمی قبل،چنين روزهای تو که خورده حجمی آنچنان بينيد می کنيد می نگاه سهم به که بعد

 بشه یمنف سهم قيمت دوباره تا کنه می پيدا خاتمه سهم بازیگردانان و وانان نامبر برای "موقتا بازی.نداشته

 تیقيم های کف و اندیکاتوری های کف نزدیک به که دوباره بعد.مجدد اصالح و استراحت برای پایين بره و

 .فروش صف از حتی و ميکنند خوشگل های منفی در خریدکردن و ورود به شروع رسيد،دوباره جذاب

 و رندگي می گين یه و ميشه انجام خرید و ميشه تکرار سهم وانان نامبر و بازیگردانان توسط مدام بازی این

 بازی این.فروش و گين و خرید دوباره و پایين بياد سهم قيمت تا کنار ميستند وای بعد.فروشند می دوباهر

 .هاست سهم و بازار هميشگی
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 همس به ورود هنگام به چه.)باشه متفاوت هم با سهم وانان نامبر و بازیگردان بازی و نقشه و رفتار ممکنه حاال

 شد متوجه( سابقه سربرگ و حقوقی/حقيقی سربرگ) از ميشه رو قضيه این(سهم از خروج هنگام به چه و

 .فقط

 سهم هرچی روز ميشه،همون خرید اشباع "اصطالحا و ميرسه اندیکاتوری سقف به وقتی ممکنه سهم یه-1

 .بشه فروش صف حتی و منفی حتی و کنه پيدا کاهش قيمت روز همون و کنن تقدیم رو هست

 

 از ربيشت سهم از ميشه،خروج خرید اشباع "اصطالحا و ميرسه اندیکاتوری سقف به وقتی ممکنه سهم یه-۵

 سه یا دو خروجيشون ممکنه.ميکنه ایجاد خروج فرصت بازار به خروج برای "اصطالحا و بشه انجام روز یک

 .بکشه طول روز

 قيمت تو فقط و نباشه خریدی صف دیگه دوم روز ممکنه ولی داره وجود خرید صف اول روز حالت این در

 روز از دیگه ولی همينطور هم سوم روز.باشه مثبت های قيمت تو ها عرضه و بشه انجام معامالت مثبت های

 .بشه فروش صف ممکنه حتی و منفی بعدشفسهم

 سليم ميشه،عقل خرید اشباع حالت دچار و ميرسه اندیکاتوری سقف به سهم وقتی هست که چيزی ولی

 .سهم از موقت خروج و فروش برای باش ماشه به بيمه،دست کن خود اموال ميگه

 وقتی پس.بده انجام رو استراحتی یه که داره نياز و شده خسته حاال و کرده صعود روزی چند سهم چون

 ونچ)بشه کامل استراحت تا ميشن خارج سهم ،از سهم بازیگردانان و وانان کنه،نامبر استراحت ميخواد سهم

 و کم سودشون پایين،از مياد و ميکنه استراحت داره سهم وقتی کردند سود هرچی که نکنند خروج اگه

 .کنند می خالی رو استراحت،سهم شروع از قبل همين برای( ميشه کمتر

 

 [۰:::1 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .داریم فروش صف جور دو و خرید صف جور دو ما
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 .تاس خرید صف از خرید یا فروش صف از خرید کارشون که بدم توضيح کسانی برای ميخوام رو قضيه این

 جذاب قيمتی کف در ميدین انجام که خریدهایی کنيد سعی مانی،ميگه اسمارت ترید سيستم لحاظ از

 یا شهبا منفی منطقه تو)سهم بازیگردانان جذاب قيمتی کف این ممکنه حاال.باشه سهم اصلی بازیگردانان

 (باشه فروش صف

  اما

 .داریم خرید صف هم جور دو و فروش صف جور دو

 :فروش صف

 به صعودی روند و برگردد نقطه همين از سهم که است قرار و است نزولی روند پایان که فروشی صف - 1

 که بشرطی بخش لذت و جذاب بسيار خریدن فروش صف نوع این از)کند پيدا قيمت افزایش و بگيرید خود

 (.است نزولی روند فروش،پایان صف این "واقعا که شوید مطمئن

 

 ردنک فروش،خرید صف نوع این از.)ميشود سهم،تشکيل صعودی روند پایان در بالفاصله که فروشی صف -۵

 اندیکاتوری سقف به زمانيکه باید سهم و دارد ادامه همچنان نزولی بازی چون است نادرستی کار بسيار

 متیقي کف و اندیکاتوری کف و پایين سمت به کردن استراحت است،برای شده خرید اشباع و است رسيده

 نکرد ویت پليز اینجا در.نيست جذاب و جالب "فروش،اصال صف این پس(.کند سقوط و حرکت خود قبلی

 .شود مجدد،آماده ورود برای و کند تکميل را خود اصالح و سهم،استراحت تا است گزینه بهترین

 

 :خرید صف

 صف از خرید این بازار وانان نامبر که چند هر) خرید صف این.است صعودی روند ابتدای که خریدی فص -1

 از تا دارند دوست که کسانی برای( رو کار این کنند نمی تلقی ای حرفه چون کنند نمی توصيه را خرید

 مطمئن نزولی روند ادمه عدم از و کنند عمل ریسکتر کم و شوند مطمئن سهم روند شدن صعودی

 ادامه روز چند سهمی خرید صف است است،ممکن قوی و پویا که بازاری در بهرحال.ميشود شوند،استفاده

 .ردندا مشکلی هم اینجا.کنند ،خرید سهم مطمئن خرید صف اولين از که دارند دوست ها خيلی.باشد داشته

 است نادرستی کار بسيار کردن خرید،خرید صف نوع این از.است صعودی روند پایان که خریدی صف-۵

 و نزولی سهم بعد،معامالت روز یا روز همان که است ممکن و است اتمام حال در سهم صعودی بازی چون

 دهش خرید اشباع و است رسيده اندیکاتوری سقف به زمانيکه باید سهم.برود هم فروش صف سمت به حتی

 سقوط و حرکت خود قبلی قيمتی کف و اندیکاتوری کف و پایين سمت به کردن استراحت است،برای
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 تا است گزینه بهترین کردن ویت پليز اینجا در.نيست جذاب و جالب "خرید،اصال صف این پس(.کند

 .شود مجدد،آماده ورود برای و کند تکميل را خود اصالح و سهم،استراحت

 

 [1۲:۸۰ ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 :نکته یک

 جمع نيرو و شود قوی سهم تا شود انجام باید اصالح و استراحت صعودی،یک هر از بعد و ها،قبل سهم در

 .باشد داشته صعود و رشد بتواند تا کند

 تا همس.کنند استراحت باید نيز ها سهم قویترین حتی.باشد صعودی بازار،هميشه در که نيست سهمی هيچ

 .شد نخواهد قوی نکند استراحت

 .کنند تصدیق تا بپرسيد بازار بزرگان از را این

 ممکن و دارد استراحت به نياز که باشيد مطمئن چون.شوید بيخيالش را نکرده استراحت که سهمی پس

 .باشد ریزشش و اصالح و استراحت نقطه،شروع همان از شوید می وارد شما که جایی "دقيقا است

 قفس در که دارند سهامی به نسبت کمتری خيلی ریوارد به دارند،ریسک قرار اندیکاتوری کف در که سهامی

 .اند نکرده استراحت و هستند اندیکاتوری

 .نکنيد عجله خرید برای

 تتارگ ها سهم از خيلی.بود،نخرید اندیکاتوری سقف در اگر دادند سيگنال که هم را ها سهم بهترین حتی

 .نيمک خرید را نکرده استراحت که سهمی که نميشود دليل اما است شده گرفته نظر در برایشان باالیی های

 .دارید سراغ قبيل،سهام این از خيلی و هستيد ای حرفه خودتان الحمداهلل که است زیادی مثالهایی

 .کنيم می داری کنونی،خود بازار در ها سهم اینگونه بردن نام مغلطه،از و تنش از جلوگيری برای

 

 [:1۲:1 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 و اعداد و ها سهم فروشندگان و خریداران مورد هستند،در دنبالبش بازار اکثر که قسمتی اون برای حاال.خب

 .بزنيم مطلب کم یه ميشه برقرار که نسبتی

 

 [1۲:۵2 ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد
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 .است خرید های صف حتی و ها مثبت و صعودی روندهای تو بزرگ پولهای که متصورند ها خيلی

 روندساز و هوشمند و بزرگ پولهای همون یا مانی اسمارت.است اشتباه خير که کنم عرض خدمتتون باید

 .است فروش های صف و ها منفی تو قوی و بازار

 .است مانی اسمارت پولهای همون بعهده هم بشن خرید صف حتی و مثبت ها سهم باید که کار ادامه اما

 و نارک شينن می بعدش به اینجا از.ميشه تموم کار دیگه و ميزنن مثبت تو و باال به رو رنج مقدار یه رو سهم

 .ميبرند لذت خرید های صف و قيمت افزایش و صعود از

 خریداران تو جذاب اعداد ميشه،دنبال نمایان ها مثبت تو که هستند پولهایی دنبال که کسانی برای حاال

 .هستند ها سهم

 پيدا کاهش سهم ميکنند،قيمت خرید به شروع وقتی که گفتيم بود بازار بزرگان به مربوط که قبلی مبحث تو

 . است شده کم ميانگين و ای پله بصورت ميکنه فرق "کال خریدشون روش چون.ميکنه

 و خوشگل اعداد دنبال ميکنه،باید فرق چون خرید روش( بازار اکثر دلخواه مرحله همون)بعدی مرحله تو اما

 .باشيم ها سهم فروشندگان و خریداران تو جذاب

 سهم قيمت باشند قویتر خریداران هرچه که کنيم جلب قضيه این به را شما توجه باید قسمت این در

 .کند می پيدا کاهش سهم باشند،قيمت قویتر فروشندگان هرچقدر و ميکند پيدا افزایش

 

 .است کردن رصد و تشخيص قابل خوبی ها،به سهم نزول و صعود زمان در قضيه این

 و ندميک پيدا افزایش سهم باشد،قيمت کمتر حقيقی فروشندگان تعداد از حقيقی خریداران تعداد هرچقدر

 .ميشود تر صعودی

 و ندميک پيدا کاهش سهم باشد،قيمت بيشتر حقيقی فروشندگان تعداد از حقيقی خریداران تعداد هرچقدر

 . ميشود کمتر قيمت

 

 اعداد بين که است ممکن حتی.دارد خوبی خریداران است،اعداد صعودی روند ابتدای در سهمی وقتی اما

 .باشد برقرار هم حقيقی،نسبتی فروشنده و خریدار

 .ميشود صعودی و ميکند پيدا افزایش بيشتر سهم ،قيمت باشد بيشتر نسبت این هرچقدر
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 :که کنيد فرض "مثال

 قيمت که باشيد مطمئن.باشند کرده خرید نفر ۵۲ یا ۵۸ یا 1۲ تعداد از را ،سهم خریدار ۲ تعداد سهمی در

 (.صعودی روندهای در)شد خواهد خرید صف حتی و کرده رشد سهم

 حتی و نکند رشد سهم قيمت که است ممکن باشد هم به نزدیک حقيقی فروشنده و خریدار اعداد اگر اما

 (.نزولی روند در چه صعودی روند در چه.)باشد داشته هم کاهش

 

 [1۲:3۸ ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 .است مردود قضيه این که بگين ممکنه حاال

 نفر ۲ "المث که بگویيم قاطعيت با نميتوان کند،پس خرید به اقدام بورسی کد چند با کسی که است ممکن

 خریدار نفر ۲ "واقعا خریدار نفر ۲ این که است ممکن صورتيکه در اند کرده خرید نفر ۵۸ از را سهم خریدار

 .باشد نفر سه یا نفر دو یا نفر یک "مثال و نباشند

 انجام فروش یا خرید است نفر یک به متعلق که کد چند با و کرد کاری چنين ميشود که است درست ببنيد

 .هستيم اعداد بين خوب های نسبت ی برقرار دنبال فقط ما که باشد یادمان داد،اما

 .بود واهيمنخ دقيق تعداد کالبدشکافی و کنکجاوی دنبال بود،دیگر برقرار فروشنده و خریدار اعداد نسبت اگر

 .است آسان ما برای باشد،کار برقرار نسبت وقتی

 

 [1۲:3۵ ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 خدایی تا شود دقت "حتما و شود گرفته بکار باید که است زیادی اعداد،قواعد روش به ترید بحث در خب

 .نشویم زیان و ضرر دچار ناکرده

 های قيمت.دهيد قرار نظر مد را سهم مدتی کوتها اندیکاتورهای "کنيد،حتما می استفاده که روشی هر از

 .دهيد تشخيص دقيق بطور را سهم بازیگردانان سقف و کف جذاب

 .کنيد تحليل خوب را ها حجم

 سهم،حتی از خروج برای توانيد می خوبی باشيد،به داده تشخيص خوب را باال موارد این شما که وقتی حاال

 .کنيد خروج سهم بود،از برقرار فروشنده و خریدار اعداد نسبت هم باز اگر
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 [۵::1۲ ۵0,۸۰,1۲, ]شمشيرگران جواد سيد

 زمانی در سهم این چون اما.است زیاد ها نمونه.رفت نخواهد یادم هيچوقت که دارم مثال یک قضيه این برای

 .ميکنم عرض شد،خدمتتان ها خيلی تردید و شک باعث گروه کردم،در خروج اعالم که

 خواهم را سهم این فردا من که گفتم هم قبلش روز حتی)کردم اعالم را سهم این خروج سيگنال زمانيکه

 انهستيم،یادش خدمتشان در اینجا االن و داشتند حضور برتر تحليل گروه تو که کسانی شااهلل ان(.فروخت

 .باشد نرفته

 دهش صعودی سهم بوده برقرار اعداد نسبت چون ببنيد.ام کرده مشخص برایتان را اعداد نسبت تصویر در

 .است

 در "مثال هم حقوقی اینکه با و بود برقرار اعداد نسبت اینکه با کنيد دقت را ،سهم03 آذرماه 1۵ تاریخ در اما

 .کردم خروج بنده بود،اما خرید حال

 :علت چند به چرا

 سهم کاره هيچ و بود کله کته حقوقی-1

 .داشت قرار خرید اشباع و اندیکاتوری سقف در سهم-۵

 (.است دوستانم بهترین از یکی یادگار آشوب عدد)ميکنم یاد آشوب عدد به آن از که خورد حجمی سهم-3
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