
 تكنيك هاي برتر معامالت بازار بورس

 

 ****نكات مربوط به حق تقدم  سهم ها:****

 نوع حق تقدم داريم:2

 اجازه خريد وفروش داريم.-روز مهلت دارد60حق تقدم استفاده شده:حق تقدم مرحله اول=-1

 فروش هم نداريم. و اجازه خريد(توسط كارگزار) -حق تقدم استفاده نشده:حق تقدم مرحله دوم= مهلت ندارد -2

 تومان واريز شود. 100بايستي  "خريد توسط كارگزار است و در صورت خريد حتما

 

 ****استثناء:****

تومن از قيمت سهم  100باشه،امااگه با هتومن از قيمت خود سهم بايد كمتر بشه تا براي خريد ارزند 100((**حق تقدم به اضافه 

 بيشتر شد در صورتي ارزش داره كه به حق تقدم نيز سود مجمع تعلق بگيرد.**))

 

 ****روش تشخيص استفاده شده يا استفاده نشده حق تقدم ها:****

 روش براي تشخيص وجود دارد: 3

روز مهلت است،پس  60يخواهيد خريد كنيد بين اين است.اگر تاريخي كه مروز  60مهلت استفاده : از روي اطالعيه شركت-1

 روز مهلت باشه، حق تقدم استفاده نشده است. 60ميشود حق تقدم استفاده شده و اگر بعد از اتمام 

تاريخ حق تقدم را نگاه كنيد و تاريخ هاي قبلي را.اگه تاريخها پشت سرهم و بدون وقفه زماني بود، از روي سابقه معامالت:-2

 ماه بود، ميشود حق تقدم استفاده نشده. 2استفاده شده ، ولي اگر تاريخ ها وقفه زماني داشت و اختالف تاريخ ها بيش از ميشود 

در حق تقدم استفاده نشده،حقوقي مجاز به خريد مي باشد ، براي همين نيز معامالت در حجم از تعداد و حجم معامالت حق ها:-3

 هاي زياد صورت مي گيرد.
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 ****ه:نكت****

 روز مهلت استفاده شده، در بازار بازگشايي ميشوند. 60هميشه حق تقدم استفاده نشده، بعد از 

 

 ****از بيشتر نوسان خواهد كرد؟!؟!درچه صورت بازه تغيير قيمتي حق تقدم از درصد مج****

 حق تقدم استفاده شده است كه به تازگي باز شده است.-1

 بازگشايي شده است. حق تقدم استفاده نشده است كه-2

در حين باز بودن و فروش حق تقدم(چه استفاده شده چه استفاده نشده)، سهم اصلي جهت تعديل يا مجمع ساليانه بسته شده -3

است ((هميشه:هروقت سهمي براي تعديل يا مجمع ساليانه بسته شود و حق تقدم آن سهم نيز در بازار در حال معامله كردن باشد، 

 ه همراه سهم اصلي، متوقف خواهد شد)).حق تقدم نيز ب

 

 ****تكنيك حق تقدم ها:****

 از بشه(مهلت خريدش به اتمام برسه و نماد حق تقدم بسته بشه) تمام و بشه بازار وارد نشده استفاده تقدم حق بدين اجازه((**

 **))ميشه. ، خود سهم اصلي صعودي بعد به اونجا(از تاريخ بسته شدن نماد حق تقدم)

 

 ****نكته مهم:****

قرار  و سهم از حمايت خارج شده و در صف فروششود د عرضه هوقتي حق تقدم استفاده نشده زيادي از سهم در بازار ميخوا

 د.و افت ميكند حق تقدم استفاده نشده نيز خريداري براي سهم وجود ندار" طبيعتا د،دار

يك تا دو روز سهم د.تا حق تقدم استفاده نشده به كول خودش تنها نباش دسهامدار عمده يك حركت زيرك ميزن زمان،در اين 

و مقدار  مي شوند و كلي مشتري حقيقي و حقوقي خواستار  ودش بعد حق تقدم هم صف خريد مي دصف خريد ميكنرا اصلي 

 حق تقدم استفاده نشده،بدين صورت تقديم بازار ميشود.زيادي 

روز و با  2 ،صف خريد كردو ه حقوقي كشيد زير سهم اصلي عهيچكس نگاهش نميكرد يكدفشد، بازار واردنمونه : حق تقدم فوالد 

 رو به راحتي تقديم بازار كرد.اين ترفند كلي از حق تقدم هاي استفاده نشده 
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 ****:آموزشي نكته****

 .بود خواهد صعودي ماه 1 بمدت اصلي سهم ميشود بسته) شده استفاده(اول مرحله تقدم حق كه سهمي

 . سهمش گوش تو بزن شما هم  ،ميكنن خارج حمايت از اصلي رو  سهم اومد بازار تو سهمي نشده استفاده تقدم حق وقتي

 . اصلي سهم گوش تو بزن ميشن بسته دارن دوم مرحله و اول مرحله تقدم حق كه سهمي

 از شرايط ديگه يكي.بخر است هم تر گرون تقدمش حق اگه باشه خريد صف سهم وقتي هك اينه شرايط از يكي:ها تقدم حق براي

 ميافته داره اتفاق 2 كرده صعود سهم خود از بيش هك تقدمي حق در باال معامالت تعداد باال معامالت حجم اگه

 فعاال سهم رو بازان سفته -1

 .است زياد سهم در تعديل احتمال-2

 تا 4 نهايتا تقدم حق بازار هاي وسط در ميشود بيشتر اصلي سهم قيمت از تومن 100+ تقدم حق زمانيكه:  تقدم حق شزآمو نكته

 .ميكند رشد هم درصد 8 الي 7 تا آخر دقيقه 30 بازار پايان در اما) اصلي سهم بودن خريد صف بفرض(  ميكنند رشد 5

 پاساژ يكي.  هستند باز همديگه كنار پاساژ تا دو كنيد فكر ؟ ميره باال اصلي سهم قيمت تقدم حق شدن بسته از بعد معموال چرا

 لباس ميرن عجول هاي مشتري و خياطي ميرن ددارن حوصله كه هايي مشتري معموال.  خياطي پاساژ هم يكي و لباسه فروش

 هر هاي مشتري معلومه ؟ ميوفته اتفاقي چه.  ميشه بسته موقتا علتي يك به خياطي پاساژ و ميوفته اتفاقي يه يهو حاال.  فروشي

 . ميشه دوبل تقريبا فروشي لباس هاي مشتري اينجوري.  فروشي لباس ميرن پاساژ دو

 

 ****بخريم؟ تقدم حق اصلي سهم بجاي چرا****

 از بعد) تومن 100 پرداخت بدون( دخريدي تقدم حق هم شما.  تومن 30 تقدمش حق قيمت و تومن 130 يسهم قيمت يدكن فرض

 لحظه همون در اما ميكردي سود درصد 55 حدود دداشتي اصلي سهم اگه صورت اون در. تومن 200 ميشه اصلي سهم قيمت مدتي

 كمتر قيمت با سهام بدرد فرمول اين ضمن در. دميكردي سود درصد 250 داشتي تقدم حق اگه و تومن 100 شده تقدم حق قيمت

 تقدم حق. تريد راحت بخريد رو اصلي سهم همون بكنيد رو كار اين خواستيد اگه نكنيد) واريز رو لعنتي تومن 100(تومنه 200 از

 باال ميره اصلي سهم قيمت.  يدبخر اصلي سهم مقدار يه شد بسته وقتي.  يدنكن واريز رو پولش.  بشه بسته تا يددار نگه.  يدبخر رو

 شده اصلي سهم اگه.  ميفروشه رو نشده واريز پولشون كه هايي تقدم حق مدتي از بعد شركت خود.  تومن 180 به ميرسه مثال

 د.ميگيري سود درصد 100 دبودي خريده 40 كه هم شما 80 ميفروشه رو تقدم حق 180 باشه
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 ****تكنيك خروج از سهم:****

 بشه معامله مثبت درصد 2 تا 1 روي مثبت 4 از فرداش بخواد اينكه بمحض " رشد اين از بعد " كرد رشد درصد 8 وقتي سهم

 درصد 8 علي ياميكنم) رد سهم رو بود منفي متعادل يا منفي دو هر اگه نگاه شود( سهمنگاه شود و بعد به گروه  شاخص به ،ابتدا

 4 تا 3 مثبت فرداش از كه خريدين سهمي وقت هر هست طبيعي اين(  پايين اومد فرداش خريديم رو سهم ".فرضاخدا شكر سود

 اينجا از(  ميكنيم صبر نزول درصد 2 فردا پس ميكنيم صبر فرداش كرد نزول درصد 2 مثال!!!! )  شدين اي حرفه بدونيد خورد

 كه جايگزين سهم اون با شده قيمتي هر رو فورا برنگشت اگر خدا، شكر برگشت سوم روز اگه!!! )  ميگرديم جايگزين سهم دنبال

 .ميكنيم اجابج كرديم پيدا

 .ميگرده بركردن ، صبر با كنيد جبران ضرر سريعا بخواين هك نشين هيجاني سهم وارد رضر جبران واسه باشه نادتوي

 

 ****تكنيك خروج از سهم:****

يد و خارج نشو شما شاخص و گروه مثبت بود موقع خروجاگه ، يدخارج شدن باشآماده  ددرصد سود گرفتي 25تا  20سهم وقتي -1
درصد سود به باال شدين  35اينو اگه رد كردين و وارد  درصد هست 30تا  20خروج نقطه بحراني .تا سود باالتر همراه سهم باشيد

سهم متعادل و  ندرصد سود اگه بودي 20زير {{.خروج نيست مگر شرايط خاص مثل خبر تحريم يا.... روي سهم اتفاق بيافتد هنياز ب
 .باشد مي طمع ها سود آفت چون }} يدخروج بگير هبا تكنيك ساعت و چراغ چشمك زن تصميم ب بود

 يد.كن ذخيره نسودتو و يدكن ردش منفي% 3 رو مياد داره دديدي سود داد و% 20سهم اگه يدباش دوست شاخص و سهم با فقط-2

 مثبت تا 2 بخاطر داره اصالح درصد 20 به نياز حداقل كنه رشد اصالح بدون درصد 100 هك سهمي بگيم اصولي هر لحاظ از-3

 .ميخوره رو شما سود طمع اين نكنيد طمع

 

 ****تكنيك خريد پله اي:****

  اضافه كردن دارين هاگه تمايل ب """"درصد فرداش اضافه كنيد 2اگه اومد باالي  درا ميخري X ببينيد مثال شما

 .درصد منفي حق اضافه كردن پله ندارين 8روي اما اگه فرداش سهم متعادل يا منفي شد فرداش اضافه نكنيد تا 

 

 

http://abcbourse.ir/


 اي: حرفه فوق آموزشي نكته

 %30 كدام هر دميكني خريد پله 3 گفتم اول،منفي بازارهاي مخصوص زدن پله

 دميخري% 40 يبعد نزول% 8 از بعد و دميخري بعدي% 30 پله كرد افت% 8 اگه دميخري% 30 پله يك 200 سهم قيمت)  مثال

 دديدي اون از بعد!!  خوب دميخري ديگه پله يك اينجا ميشه تومن 184 مياد سهم كرد افت% 8 سهم و دخريدي 200 شما وقتيحاال 

 : ميكنن چكار آماتورها!!!!دبشي خارج بايد بايد بايد سود با دزدي 184 روي هك پله همين) افت بجاي( كرد% 4 رشد سهم

 .ميخوره صدام بدرد البته هك زديم پله ميگن ميخرن هم 190 نميخر هم 195 بعدش ميخرن 200 -1

 و ميزنه بعدي پله و بيشتر نزول مياد تا پله اون نميفروشه كرد رشد اومد سهم ميزنه پله 184 ميخره 200:  تر آگاه فرد يك -2

 بيافته گير تا نميفروشه پله اين باز% 4 كرد صعود

 بوده خريدش عدد بزرگترين هك 200 عدد هب رسيدن تا براحتي بسا چه و ميشه خارج% 4 سود با صعودشو پله:  اي حرفه فرد -3

 بگيره سود كلي اصول رعايت و نوسان با

 ها پله بود منفي االن مثل بازار اگهاما  كنه بايد افت%  8 حداقل حداقلاما  ميكنه فرق بازار شرايط تحت زدن پله وضعيت:  تبصره

 د.نميكني گناه بخدا بزن منفي% 12 هر رو

 

 ****ا كردن سهم در سود:جتكنيك جاب****

اما از صف خريد سهم هم نميشه دل  ،سود خوبي كردين و كم كم ميخواين خارج بشين از سهم كهدارين  يبفرض شما سهام

(مثال:فباهنر داريد و  با قبلي كه تو سود هستيد جايگزين كنيد، از اونطرف ميخاين اگه يك سهام خوب بتونيد خريد كنيد.ديكنب

وارد سهم وبشهر ميشين و صبر كنيد رو سهام  308.شما ).وبشهر هم صف خريد هست اما امكان عرضه هست--سود كرده ايد

با همچنان گيرتون نيومد پس ،عرضه سهم در اگه وبشهر  اما-كنيد مي وقتي وبشهر عرضه شد و گيرتون اومد از فباهنر خالي 

 .بمانيد فباهنر

 

 ****تكنيك حرفه اي صف فروش:****

فروش گذاشتن براي  خريدار هم روي قيمت صف ،طرف ديگر از "ليونيم 1حجم  "در صف فروش قرار داره ) x(فرض كنيد سهم

دقيقه بتونيد  9.1در ساعت  هكنيد ك چجور قيمت وارد مي.اين خريد كنيدوو ميخر كنيد سهم فرض "هزارتا 800 "حجم  هخريد ب

قيمت  mach چون سيستم معامالت بر اساس  !!!!قيمت روي صف خريد وارد كنيد! راه حل:پايين ترين خريد داشته باشين؟
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و ميخواد بخره اگه شما بعنوان ر يك سهم 800گيرد((يك مثال ديگر مثال فرض كنيد خريدار قيمت  خريد و فروش قرار مي

پايين شيفت  هچون سيستم از باال ب ميفروشد 800قيمت  هرو هم وارد كنيد سيستم بصورت اتوماتيك ب 780فروشنده قيمت 

كارو  مواظب باشين روي كف تكنيكال اين بخريناگر با اين تكنيك خواستين  ،تو اين سهماما ((معامله رو انجام ميده ميكنه و

 )).چون امكان نزول در سهم هم ميرود انجام بدين

 

 ****:خروج از سهم در حال نزولتكنيك ****

 .درصد از معامالت بورس صادق ميباشد 96.3اين روند تشخيص آسان در 

شب بخوابي صبح ببيني سهم صف خريد شده يا صف  هاينجور نيست ك ،كنهدرست وقتي بخواد صف خريد يا صف فروش  يشركت

 قبلش ""صف (خريد يا فروش) بشه  سهم وقتي بخواد.)فروش (مگر خبر انفجار يا .. بيايد اما در روند طبيعي سهم اينطور نيست

 هيا طمع دارين(به علت تارگت هاي فضايي از سهام ها) ك هاز اونجا ك اما شما """هزار بار واستون چشمك ميزنه راهنما ميزنه 

درصد  1سهم امروز .))** چجوري چشمك ميزنه.**((كنيد خروج انجام نميدين و توي صف فروش گير ميه ، گرد فردا بر مي

 شده شصف فرو 9.1معلومه ساعت يشه؟؟؟ شما بگين چي م فردا اون پس/منفي درصد 2 فردا پس  درصدمنفي 1.2فردا  مثبت

 ضرر نوش جان.خارج نشدين پس باز ،خوب اين همه چشمك زد .

 :لطفا تاريخ هاي روند سهم در ساعت هاي گفته شده بررسي كنيد ،يك سهم مشخص ميگم

از اون طرف توي روز م،دوستان پيشنهاد خروج داد همن اينجا ب، روز قبلش داره چشمك ميزنه هنسبت ب 91/02/31مپنا تاريخ 

رشد سهم است نشان  هك**)) درصد هست 2اختالف آخرين قيمت با قيمت پاياني باالي ((** 12تا  11.30از ساعت  19/03/01

 هك(،  **)) درصد هست 2اختالف باز باالي ((** 12تا  11.30ساعت  19/03/05مياد  هاز طرف ديگه جلوتر ك.(لطفا نگاه كنيد)

 احتمال رشد داره يا نزول؟؟؟؟ فرداسهم مپنا  91/03/08 هحاال شما بگين نسبت ب اعالم كردم)اينجا باز من خروج 

 

 ****تكنيك معامالت ساعت :****

قيمت  همعامله ب آخرين قيمت نسبت سهم """چه بهترهم نگاه كنيد  11.15از  حاال """  12 تا  11.30ساعت  سهم چنانچه از

اگر قيمت آخرين معامله بيشتر از قيمت  هداره (( ك برگشت مثبت يا منفي% فردا سهم 73داشت درصد ب باال  1.5اختالف  پاياني

صف خريده يا و بدونيد سهم فردا يا قطعا صعود  باال داشت هدرصد ب 2 اختالف اما)) نزول يعني برعكس وپاياني بود يعني رشد 

 يدصبر كن"ضمنا)).نزول يعني برعكس و اگر قيمت آخرين معامله بيشتر از قيمت پاياني بود يعني رشد  هقطعا صف فروشه باز ((ك

 .ن ترئتو رشد بگير اما مطم بره  درصد سهم 2

http://abcbourse.ir/


 ****تبصره:****

تا روزانه دارن يا  50تعداد معامالت كمتر از  هم هايي كمخصوصا سه تكنيك ساعت در مورد سهم هاي كوچك زياد صادق نيست

در حين بازار تفاوت زيادي  تفاوت اردرها،خفناور  -شسينا  -سهم مثل كمرجان  هچون ي؟!چرا،نهزار تا دار 500حجم مبنا زير 

 .داره و با يكي تا دو تا معامله فاصله قيمت آخرين معامله با قيمت پاياني زياد ميشه

 

 ****سقوط : تا پله تكنيك پله****

 !!!ته چاه ميرين ،اين تكنيك بسيار حرفه اي و سخته كه اگه نتونيد اين بازي رو تشخيص بدين

 !!!شروع كرد چكار ميكنه 29/11/91مپنا اين بازي زيباشو از 

هاي ذهني و  روز منفي ميكنه (تا اينجا تو ضرر ميرين يا سر قيمت ميشين بر اساس تارگت 2بعد ،روز مثبت ميكنه  1مياد سهم 

روز مثبت  3روز منفي ميكنه (يعني شما تو ضرر بيشتر بدون خروج وارد شدين) بعد مياد  3روز مثبت ميكنه و 2بعد مياد ، طمع )

بره و  رو مي اونم تو ته چاه شما طبازگشت دارين فق هاينجا اميد ب-)دليل ضرر زياد هروز منفي ميكنه ( ديگه خروج غيرممكن ب 4و 

 ...  روز مثبت نيم درصد و 2روز منفي يا  1روز مثبت  1كوچولو ميكنه بازي 

كنيد  خروج مي هسهم بشدت از زماني ك-سهم خارج ميشين  خستگي، از ماه 1ه بعد از عفديك. تا سهامداراش خسته و خارج بشن

 ببينيد ،يك ماه بعد 28/12/91صعودي ميشه تاريخ 

 

 ****تكنيك برگشت به روند مثبت:****

 چشمك و دهنده هشدار چراغ بعنوان معامالت، صعودي، روند به بازگشت و نزولي روند اتمام براي ها، سهم برخي در مواقع بعضي

 2- از سوم روز و 2- به 3- از دوم روز و 3-به 4- از پاياني اول روز):ها سهم بعضي و مواقع بعضي كنيد دقت البته(ميكنن عمل زن

 .صعودي روند شروع و مبنا حجم و مثبت پاياني بعدش و 1- به

 چراغ چشمك زن-تكنيك ساعت:صعود كرده هتكنيك زير اعالم برگشت ب2اين سهم با  30/2بررسي سهم پتاير تاريخ 

درصد شده  2و قيمت پاياني باالي  معامله آخرين اختالف(( 12 تا 11.15 ساعت از 30/02/92 تاريخاما براحتي مشخصه سهم در 

منفي شده معلومه روز بعد داره  1منفي پس فردا  2منفي فرداش  3سهم از  28/08/92چنين از هم)).دهرپس سهم ميخواد برگ

  .مثبت هدم برميخوام برگ هچشمك ميزنه ك
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 ****تكنيك حد رواني :****

 بدون همين ريزه كاري ها هم ، سود خواهيد كرد.داره كه ريزه كاري ،البته يه مقدار % موقع ها درسته 87

 آساني نمي هيك ديوار بتني برخورد كرده و اجازه عبور ب هدر واقع انگار ب،  حد رواني ميرسه هپس از صعود وقتي بيك سهم 

حد رواني در  پس.((**حد رواني برخورده كنه اينجا ديوار بتني ميشه سكوي پرتاب سهم هنزول باگه در  ،همينطور بر عكس.گيره

 **)).صعود سهم جلوگيري از صعوده و در نزول سهم نقطه حمايت

 

 **** .... حد رواني ميگن -300 -200 - 100حد رواني چيست ؟؟ به عدد هاي رند مثل ****

 ... با هم در يك سهم برخورد كنن يعني تكنيك ساعت + تكنيك چراغ چشمك زن + حد روانياگر 

 رسيد آماده سقوط..... و سقوط كرد 1000حد رواني  هبشبندر در صعودي عالي  -1

 ده سقوط...... و سقوط كردآما  رسيد) 500 حدود(  ريال  4960غالبر به قيمت -2

 آماده حمايت .... و صعود كرد 300نزديك حد رواني  310نزديك قيمت  1/3واتي -3

 ..................................... و صعود كردآماده حمايت  80حد رواني  29/2وساپا -4

 

 ****تكنيك تعديل و لغو شدن مجمع عمومي :****

 يا بده،حاال تعديل ميخواد شركت بدونيد كرد لغوش روز چند از بعد و زد عمومي مجمع به دعوت آگهي شركت يك كه زمان هر

 ".اينجورا  %25 ميدن كه مجمع از بعد اوقات بعضي و "اينجورا% 75 كه ميده مجمع از قبل

 

 ****كانال دوره اي قيمت سهم:****

عدد مي  2ريال،و داراي حمايت و مقاومت در اين  1300ريال و 1000 "عدد در حال نوسان دادن است مثال 2سهم زماني كه بين 

را رفته و  1300تا 1000عدد  2ل بين بار سهم كانا 4باشد،در اينجا كانال دوره اي اتفاق افتاده است.مثال:شدوص:تا االن بيش از 

 است.حاال چه بايد كرد؟!: 1300و مقاومت 1000برگشته است.پس نتيجه ميشود كه:اين سهم داراي حمايت 
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)و 1000تا منفي قبل از رسيدن به عدد  2شروع به خريد پله اي كنيم (يعني حدود  1070سهم از زماني كه در نزول قرار دارد از

گشت ميكند تا بر اثر پله زودتر شروع كنيد پله اي خارج شويد.اين سهم اينقدر در اين كانال رفت و بر 2در خروج همينطور 

 در بازگشايي مجدد،كف يا سقف قيمتي را بشكند.تعديل يا ..

 

 ****نحوه اوردرگذاري براي خريد يا فروش سهم ها:****

 دارند؟؟؟ گذاري اردر در مهمي تاثير فرد و زوج اعداد فروش و خريد موقع در ميدانيد آيا

 ميدن نشون بيشتري تمايل فرد اعداد در خريداران چون( كنيد وارد را فرد اعداد بفروشيد ميخواهيد و دارين سهمي اگر -1

ناخودآگاه) و البته سعي كنيد حجمي كه براي فروش انتخاب مي كنيد اندك باشد.هرچه حجم نمايشي كمتر باشد فروش سهم به 

 اه شما بيشتر خواهد شد.قيمت دلخو

ناخودآگاه)  ميدن نشون بيشتري تمايل زوج اعداد در فروشندگان چون(كنيد وارد را زوج اعداد بخريد ميخواهيد را سهمي اگر -2

و البته سعي كنيد حجمي كه براي خريد انتخاب مي كنيد اندك باشد.هرچه حجم نمايشي كمتر باشد فروش سهم به قيمت دلخواه 

 خواهد شد. شما بيشتر

 

 ****چند نكته براي خريد و فروش اصولي:****

 :بدين ميتونيد خودتون سيگنال بهترين هميشه كني رعايت درست قانون 5

 د و هيجاني نفروشيد.هيجاني نخري-1

 .نكنيدو فروش بر اساس رانت و خبر شايعه خريد -2

 باشيد.تو صف خريد دنبال سهم ن-3

 .ماه 1صبر داشته باشين ديد حدقل -4

 .سهم هاي شاخص ساز الكي نخرين-5

 .ماه اخير 1معامله روزانه انجام داده باشه در  50حداقل  هك دسهم هايي بخري-6
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چون  دالبته وقتي حقوقي ميخره شما هم بايد صبر حقوقي داشته باشي -ه سنگين ميخره رحقوقي دا هك دسهم هايي بخري-7

جز سهم هاي شاخص ساز چون حقوقي رو اينا الكي واسه (ه اش مشخص ميشهجنتي خريد و ماه بعد هماه شروع ميكنه ب 1حقوقي 

 )خودش فعاله

سهم بي ترمز  -ليون دارن )يم 1هزار تا  200حجم مبنا بين  هكله گنده ها  سهم ها رو ميكشن باال ( سهم هاي متوسط اونايي ك-8

سايت ها و ذهن شما قرار ميدن و واقعا هم ميره باال اما موقع % در 100مقاومت ها رو يكي بعد از ديگري رد ميكنه و هدفي باالي 

بعد از يك رالي سنگين يك خبر خوب در مورد سهم  هخالي كردن شما بايد زودتر تشخيص بدين اون كجاست ؟؟؟؟ اونجايي ك

ميخوان سهم و خالي كنن ميخوان حجم تقاضا  هفروش شركت هاي زير مجموعه و.... اونجا جايي هست ك -مياد مثل فروش بلوك 

  .و خالي كننر رو ببرن باال تا بتونن ميليونها سهم

% خبري از شايعات هرچند مثبت!!! شنيدين خارج بشين چون بقيه راه ميشه 50نتيجه : بعد از يك صعود بسيار سنگين!! باالي 

 !!!!!!همون طمع

 پايين ميكشن تكذيب يا تبصره و بند يك با و باال ميكشن سهمواينا  مياد...  ارز و دولت و وزير طريق از هك خبرهايي بخصوص

 !!حرف همون طمع ميشه نگهداري اگه و واجبه خروج بشه باز% 30 باالي هك سهمي:باشين داشته ها بازگشايي در راتژيتاس:  نكته

% باز بشه خروج واجبه و اگه نگهداري ميشه طمع همون 30باالي  ه: سهمي ك دراتژي در بازگشايي ها داشته باشيتاس-9

 .% خارج بشين50درصد نگهداري كنيد يا اگه سهم مشكوك هستين  30زير !!حرف

 ؟!؟!كنيد فتح كشور كدوم ميخواستين گشايش% 85 شبندر با خدايي

 كشش سهم يعني اين خورده منفي بعدش و كرده رشد% 8 متوسط مبينيد ماه 1 مثال ببينيد دوره يك در ها سهام بازدهي:  نكته

 .بگيري ازش% 40 نكن طمع عزيز جناب پس نداره درصد 8 از بيشتر خريد صف نگهداشتن

 .زده چرت حرف بدونيد كرد بيني پيش سهم آينده و سيگنالهاش در% 20 از بيش صعود هركسي:   كتهن

% رشد كرده و بعدش منفي خورده اين يعني سهم كشش 8بينيد متوسط ي ماه م 1بازدهي سهام ها در يك دوره ببينيد مثال -10

 د.% ازش بگيري40 يددرصد نداره پس طمع نكن 8نگهداشتن صف خريد بيشتر از 

 

 ****: شرايط خوب براي خريد****

نوع اصالح و سابقه  هبو..... (بسته  300يا وبشهر در  200عدد حد رواني ميخواد برخورد كنه مثل ونيرو در  هسهم پس از نزول ب -1

% اصالح برخورد كرد 20اگه بعد از  --% خريد كنيد 20حد رواني فقط  هد بر% نزول كرد خو8معامالت خريد صورت گيرد مثال اگه 

 ) خريد كنيد مثل بكام در ماه قبل 40%
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 هحاال اگه اين اصالح بيشتر باشد و سهم ب-عدد حد رواني رسيد مناسب براي خريد است  هنزول كرد و ب  %8بيش از  هسهمي ك

 .عدد رواني برسه ريسك كمتر ميشود

 

 ****تبصره :****

 .بر اثر فاند نزول زياد كرد توصيه نميشود مثال فسرب! به دليل تعطيلي كارخانه نزول كرد هسهمي ك

و بر اساس سابقه معامالت شركت خريد صورت گيرد اينجور خريد ريسك  دخريد باشي% باشه ( آماده  8تا  10سهم در صعود -2

  % صعود براحتي كرده مثل زنگان + كمنگنز20مثال شركت معموال در صعود هاش تا  ) % بهمراه دارد20

واتي در  --واكنش داد  1000% مثال شبندر در حد رواني 50رش باالتر ميره تا طحد رواني ميخوره خ هسهم اگه در صعود هست و ب

 .هر عدد رند در سقف بعدي ميشه حد رواني 1000حتما نه عدد  --- 1000وپست در  ---- 1000

اين خطري بسيار باال  دبخري 490در  ديهاستارت صعود زده اينجا خريد بي خطر هست اما اگه بخوا 420مثال سهم فوالژ در قيمت 

 .بسيار نزديك هست 500عدد  هدارد چون ب

 خبري معلومه.نكن رحم گوشش تو بزن ميكنه شل بعد و ميبنده سنگين خريد صف بيشتر حتي و% 20 شارپ يكدفه كه سهمي 3-

 .گوشش تو بزن پس افتاده اتفاق سهمتو  يبنياد

 ممكنه هم تعديل احتمال و قوي خيلي بنيادي لحاظ از و هست حالت بهترين رد تكنيكال لحاظ از كه ميخرين رو سهمي وقتي -4

 رد و هستند سهم پشت اي عده يه دقيقا يعني!!! كم معامالت تعداد ولي باال حجم با ميخوره منفي الكي داره سهم ولي باشه داشته

 منفي با سهم در معكوس خريد به شروع و كرده حذف معامالت در را ضرر حد معموال حالت اين در . ميباشند سهم آوري جمع حال

 )ايران االن بازار( وي سايد يا بوليش بازار در و نميشود توصيه بيريش بازار توي خريد حالت اين البته كه. ميدهيم انجام آن روز هر

 .ميدهد جواب بهتر

  .است قله در كردن خالي يا خوب اتفاق از نشان باشه معامالت حجم رفتن باال با اگه معامالت تعداد رفتن باال كال نكته:

 فعال حقوقي باال حجم —— كم تعداد

 باز سفته كم حجم —— باال تعداد

 حجم از 500-300-200 حجم با بار 3 خريدار نفر يك شايد اين فروش براي 200 قيمت با سهم 1000 ميزنيد شما مثال!!! نكته

 !!!!بوده نفر 1 خريدار شخص اون اينكه با ميده نشون معامله تا 3 معامالت سيستم اينوووو ك كنه خريد شما 1000
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 نقدپذيرترين و ترين ريسك كم بهترين، انتخاب و هست خريد فرصت كه بخريد اصالح تو رو سهم ميگه سرمايه بازار اصول -5

 كنيد نگاه سهم خريدن موقع!!كنيد خريد حتما هستيد نقد چون نداره دليلي. هست مهم كارهاي از يكي اصالح دوران تو سهم

 زياد ريسكش يعني پس داره فاصله بيشتر درصد 10 حمايتش خط با فعلي قيمت اگر كجاست حمايتش سهم كه ببينيد

 كمترين تا كنيد خريد حمايت خط نزديكاي بايد!!! اصالح از اي مرحله هر تو نه اما هست خريد فرصت اصالح فاز ميگن.هست

 !باشين داشته رو ريسك

 

 ****يك تكنيك روش خريد سهم:****

منفي ترين و بدترين حالت ها براي اينكه خريد  يدو سعي كن يدبپرس زير را از خود سواالتد،ابتدا بخريسهمي  ديهوقتي ميخوا

حرف ! (يدبخر هيدو ميخوار چرا اين سهم يداول بپرسيد كنيد :خر دنتيجه مثبت رسيدي هباز هم ب اگررا مد نظر قرار دهيد، دنكني

شك  هبميتونه جلوگيري كنه از خريد يا  هك يدليست كنو رمنفي سهم  يلبعد تمام دال،) يدكنار و گوش نده يدديگران بزار

 يد)فقط منفي ها رو بنويسانداختن.(

و  تعداد معامالت كم -- فروشنده بوده حقوقي-- كرده صعود زياد--آخر ماه هست احتمال منفي شدن هست ييدمثال بگو((**

 **))...و رسيدن ب عدد رندو  گروه منفيقرار گرفتن در 

علت هاي مثبت بيشتر از منفي تو يد.اما اگه نخر دعلت پيدا كردي 4!! يدپس نخر دپيدا كني دزيادي تونستيمنفي اگه علت هاي 

  يد.چشم ميومد راحت بخر

دليل  400با  يداينو بي شك بخر(شايعات و شنيده ها نباشد و واقعيت داشته باشد)% 500نكته : دليل هايي مثل افزايش سرمايه 

  يد.منفي هم بود بخر

 

 ****:اصول شطرنجي براي معامالت بورس****

 )ددهيبمهره بايد حركت  هقانون دست بدر شطرنج اصول پايه = (

 خريد=   جلوگيري از هيجان در

 جلوگيري از طمع در = زمان سود

 صبر داشتن در = موقع ضرر

 :داريم  موفقيت و برددر شطرنج دو نوع استراتژي براي 
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 برد از طريق اجراي تركيب (حمله ناگهاني با قرباني دادن )  -1

 برد از طريق پوزيسيوني ( به آرامي از طريق برتري كوچك) -2

يك بازيكن قوي بايد در هر سه تا قوي .آخر بازي(سخت ترين مرحله) است  --وسط بازي  --مرحله اول بازي  3شطرنج داراي 

در وسط بازي  ههست بايد يك استراتژي داشته باشم ك ن ندارم و فقط اول و آخر بازيم قويحوصله فكر كرد هباشه يكي مثل من ك

 عقب نيفتم

 وسط مرحله در بازي نميزارم بازي تعويض و زدن با بياد من پاي به پا تونست اگه بازي: اول مرحله در فشار درشطرنج من طرح مثال

 مهره كه جايي(  ميكنم بازي آخر وارد در مركز/جناحين/و...ريخته شود) ويف حر به حمله طرح بايد جايي بازي وسط(بماند بازي

 در تفكر براي نفس و گرفتم بازي شروع در شو انرژي تمام من جلو مياره كم ميدونم چون)  مهره 5 حداكثر شده كم صفحه هاي

 -نداره بازي آخر

 مو بنده!! هب هباخت ميشود بخصوص پايان بازي ك هاشتباه در هريك از سه مرحله فوق منجر ب

ميرسه  هخروج ك-ادامه ميدهند شده هكهم زور و ضرب  هوسط كار ميان بتا -)ميشن (شروع بازيبازي بعضي ها خوب وارد نتيجه:

 ن آخر بازي شطرنج)يخراب كاري مي كنند و تمام (هم

آخر بازي هست و اصل كار در مقابل اساتيد بزرگ بازار كم  هكار كجورايي ميان اما اصل  هاالن تو بورس هم اول و وسط همه ي

 ميارن 

 ****قوانين خريد سهم(شروع بازي) :****

 روز اخير 20تا باشد در  50تعداد معامالت شركت باالي  -1

 % باشد 5فاصله تا اولين مقاومت  -1

 سهم مشكوك يا پر ريسك بصورت پله اي بخريد -2

 درصدي بخرين. 8 پس از نزول حداقل!! -3

 شاخص ساز نخرين. -4

 ****قوانين وسط بازي: **** 

 طرح آماده خروج يا جابجايي ريخته شود  -1

 .نئ% درسهم مطم10% نزول در سهم مشكوك و 6قرار دادن حد ضرر  -2
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 .% سود از سهم14قرار دادن هدف گذاري مثال توقع -3

 : ****قوانين آخر بازي**** 

 بازي شطرنج و بورسمهمترين قسمت در 

تو سود -تو شطرنج ميگه اگه برتري گرفتي پله پله مهرها تو با حريف بزن كنيد / بورس هم ميگه برتري گرفتي پله پله خارج شو

 % آماده خروج باش!! 20الي  15

 خريد يا نوع عملكرداز: اشتباهات شما نشئت گرفته ****

 است. اين اشتباه دخريدي تاشو مثال از يك صنعت 3 ه داريدسهمي ك 5از  -1

 را ميخريد.غمه يد مثال غشان خارج مي شويد،بعداز همان گروه نخر د،دوبارهيوش سهم بد خارج مياز  -2

 يد.(نصفشو) در نزديك مقاومت (عدد رند ) ميخر حجم سنگين سبد -3

 د.يوش ! يا پله اي خارج نميدكني پله اي خريد نمي-4

 

 ****نكته خيلي مهم: ****

  د:اني سهم روش مقاومت يا حمايت دارحد روعدد 

 د رند برسه ميشه مقاومتعد هاگه سهم در صعود بود و ب

 .تميشه حماي برسه،عدد رند  هاگه سهم در نزول بود و ب

 

 ****در سهم ها : روش هاي شناخت سفته بازي****

 د.دارن 1حجم مبنا  هحاالت سهم هاي فرابورسي و كال اونايي كدرصد   1-99

 ...هدف مناسبند مانند قندي ها و دشركت هاي كوچك كه تعداد سهم كمي تو بازار دارن -2

 .يارهمدرشو در ،پ غيرفعال است چون حقوقي ببينه سفته باز اومده رو سهم حقوقيه سهم هايي ك -3

 ....مانند وملت + فسرب و داز رشد جا ماندن هسهم هايي ك -4

http://www.saham110.blogfa.com/post/2742
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  .كنند بي دليل هر روز رشد مي هسهم هايي ك -5

 .هر وقت سهمي تو سايت هاي مختلف و تاالرها و.... بدون پشتوانه تبليغ ميكنند سفته بازيست-6

 د.صف خريد هستن ، تو بازار منفي يا تو گروه منفي هسهم هايي ك-7

سهم صف خريد باشد و قيمت ها و حجم ديگر در كادر خريداران  قيمت و حجم وارد ميشود اگر هدر كادر خريد يك سهم ك-8

 .وجود نداشته باشد اين سهم سفته بازي است

 

 ****سوال حرفه اي:****

 شما بودين كدام يك را انتخاب ميكردين؟؟

 % تعديل مثبت و سودآوري بوده50هركدام با  6و  3گزارش  x شركت-1

 % تعديل منفي و زيان همراه بوده 50هركدام با  6و  3گزارش  y شركت -2

 ؟ديهپيشنهاد ميد راشخصي سهمي معرفي كنيد با ديد تا شب عيد كدام  هب ديهاگه بخوا

 درصد 50چون تعديل تپله هنوز مونده. شركت ها با محافظه كاري تعديل ميدن حاال محافظه كارانه ،   x شركتپاسخ صحيح:

 شركت ها وقتي ميخوان گزارش دوره ارسال كنند حداقل ها رو حساب مي .شب عيد چي ميشه؟بايدبتركونه هتعديل مثبت داد

 دماه حرف واسه گفتن داشته باشن 9 "كنند و خيلي نكات مثبت و تعديالت مثبت براي دوره هاي بعد مخفي ميكنند تا براي مثال

براي اين  ،تعديل مثبت داده %50نسبت به قبلش  هدر سود ساخته كشركتي هر بار با اين همه مخفي كاري اينق يدحاال فرض كن

 بد است؟!!كجاش خريد 

 

 ****سهم هاي شاخص ساز و افزايش سرمايه و مجمع ساليانه:****

سود شما ، اون مقدار افزايش سرمايه يا مقدار تقسيم سود باال نيست --تنها سود شما در مجامع افزايش سرمايه و مجامع تقسيم 

% باالتر باز كرد اما  50بعد از افزايش سرمايه  باز كنه مثال وتوكا  وقتي باز گشايي ميكنه رقمي باال هاينه ك،از شركت در اين مجامع 

 2مثال ؟ عيب كجاست اماد كردي % سود مي4تو بازار امروز همون  دشما اگه سهمي ديگه از بازار بجاش خريده بودي .%6فخوز 

بازار هفته ديگه بخواد رو  يدفرض كنخريد. ليون  يك سهم ديگهيدو ماما فرد ديگري با  –مجمع شپديس  درفتي دداشتيليون يم

 "شما مثال اما د% سود ميكن4ست و روزي اكال تو بازار   ليونيم 2.فردي كه سهم ديگه اي خريده؛ % انجام بده4همه سهم ها صعود 
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كرده  كمتر سود كسي كه سهم ديگري خريده% هم صعود كنه از 4سود) و شما اگه روي تومان (افت بدليل تقسيم 1500000شده 

 ايد.

 **** .يدس با شاخص سازها افزايش سرمايه و مجمع ساليانه شركت نكنپ****

  .سود واقعي شما خواهد بود بسيار ناچيز است و ارزش ريسك و خواب پول نداره هچون بازگشايي سهم شاخص ساز ك

 

 نماندن از صعود سهم:**** هاي جا****راه 

درصد رشد مي كند و سپس  20% رشد كند، مطمئن باشيد اين رشد يك كله رخ نخواهد داد ، ابتدا 50فرض كنيد سهم ميخواهد

 استراحت مي كند و ترسوها رو پياده مي كند و بعد از آن دوباره به صعود خود ادامه مي دهد.

 حالت اول:

هستند كه مورد توجه بازار نبوده اند ، اما به يكباره صف خريد سنگين براي سهم تشكيل مي شود و باعث بعضي مواقع سهم هايي 

در سهم اتفاقاتي در حال رخ دادن است و پشت پرده خبرهايي  "رشد سهم مي شود(اگر چنين اتفاقي رخ داد بدانيد كه حتما

 .است مانند:تعديل يا افزايش سرمايه يا برداشتن تحريم)

هنوز هم با سهم % در سود هستيد و دقيق نمي دانيد كه 20اگر سهم را از قبل داريد،و به نقطه استراحت رسيده است و 

 د)) يك پله خالي كنيد.اگه فردا هم منفي بود يك پله ديگه خالي كنيد.و% منفي ب2خالي كنيد.((اگر سهم باالي باشيديا

% منفي هم نرسيد، اين يعني خارج نشويد و با سهم بمانيد و بگذاريد 1حتي به  اما اگر در استراحت سهم،قيمت منفي جزئي شد و

 ترسوها خالي كنند.

شك نكنيد و  "روز روي مثبت معامله شد و منفي نشد، اصال 2روز صف خريد بودن،صف رو دادند و  6سهمي بعد از  "اما اگر مثال

دليلي داشته)، پس (مطمئن باشيد حرفها براي  "گه رشد كرده حتماخروج نكنيد و نگوييد كه سهم خيلي رشد كرده و خطرناكه،(ا

 % اصالح كند.8% صعود ، بايد حداقل 20سهم پس از  "گفتن دارد) ولي طبيعتا

 حالت دوم:

افزايش سرمايه يا ...) اتفاق بيفتد -(تا خبر تعديل سهمي كه در صف خريد بصورت شارپ، رشد مي كند يعني هنوز بايد صبر كنيد

 رشد سهم ،استفاده كنيد. و از

 حالت سوم:
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يكي از نشانه هاي خوب كه در فاز استراحت براي سهم اتفاق مي افتد اين است كه بعد از صعود،بايد صف فروش شود(حاال اگه 

 است). OKاست اما اگه صف فروش شد و صف فروش هم جمع شد و با قيمت منفي هم بسته شد باز هم   OKصف فروش نشد كه

 چهارم:حالت 

...) رسيد ، اين يك واكنش طبيعي است اما وقتي يك فاند قوي (تعديل -300-200-100اگر بعد از صعود به عدد رند حد رواني(

 بخريد....)براي سهم سراغ داريد بايد بزنيد تو گوش سهم و -برداشتن تحريم-افزايش سرمايه-مثبت

 خواهد) حالت پنجم:(حرفه اي ولي كمي سخت است چون سرعت عمل مي

%مثبت) خارج شويد كامل.اگر قيمت 2%تا 0با ديد همه روش هاي باال،ديديد سهمي به قيمتي رسيد كه صف خريد رو دادند، (بين 

% )باالتر نرفت،فردا چهار چشمي 2% تا 0% مثبت،دوباره بخريد،اما اگر همانروز كه صف داده شد و از( 3.8رفت باال، و رفت روي 

 % مثبت، خريد كنيد.3.5حض رسيدن به مواظب سهم باشيد،به م

 حالت ششم:

 خريد كنيد. "+ (مثل سهم رمپنا) حتما3به سمت  "و مجددا -1به سمت  3حالت فوق پيشرفته است، +

 

 ****نكاتي در مورد سبد سهام:****

سهم -سوم:ضررسهم -سهم دوم:ضرر-سهم تشكيل شده و داراي سود يا ضرر هستيد(سهم اول:سود 9سبد سهامي داريد كه از

 سهم نهم:سود)-سهم هشتم:سود-سهم هفتم:ضرر-سهم ششم:سود-سهم پنجم:ضرر-چهارم:سود

 سهم ضررده است.حاال بايد با اين سبد ماند يا خالي كرد؟!؟ 4سهم سودده و  5اين سبد داراي:

 ****روش اول:****

بيشتر و ميانگين خريد كمتر مي شود.سهم  با اين روش تعداد سهام در سيد كاهش مي يابد و قدرت سهم-روش تركيبي است 

انجام  2به2هايي كه بيشترين ضرر دارد را خروج كامل كرده و به كف سهم ديگر كه ضرر هستيد ، اضافه كنيد.اين كار را 

 . 7به كف سهم  5و سهم  3به كف سهم 2دهيد.يعني سهم 

 ****روش دوم:****

سهم ديگر را فروخته و به كف سهم قويتر  3% منفي آن سهم،يكي از 8در هر  بين سهم هاي منفي يك سهم قويتر را پيدا كنيد و

 اضافه كنيد.
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 ****نكته:****

خيلي ها مي گويند كه سهم هايي كه در سود هستيد را خارج شده و به كف سهم هاي ضرر ديده اضافه كنيد،اين اشتباه 

 اضافه كردن به كف قيمت سهم ضررديده).است.سهمي كه در صعود است ، دليلي براي فروش ندارد.(حتي براي 

 

 ****تصميم گيري در مورد سهم منفي:****

 تصميم زير را اعمال كنيد: 4%)، بايد يكي از 8وقتي سهم شما، روند نزولي را شروع كرده(نزول حدود

 ترميم سهم(پله زدن):-1

اگر -ميليون) 2مبلغ خريد اوليه خريد مي كنيد(% نزول مي كند، يك پله نصف 8ميليون )، سهمي را مي خريد و سهم  4مبلغ( 

% نزول ديگه هيچ پله اي نمي 15صعود كرد و به قيمت قبلي خريد رسيد، اون پله را خالي مي كنيد.اگر همچنان نزول كرد، تا 

 % نزول بايد حساب كنيد)8% را از قيمت 15زنيد،(

 ****تبصره:**** 

تاييد بسيار خوبي است براي بازگشت سهم به روند ...) باشد،-300-200-100رواني (د % نزول يا ديگر پله ها، روي عد8اگر پله 

 صعودي.

 ****تبصره:**** 

% نزول به پايين به دقت بررسي شود، اگر حقوقي يا گروهي ، تالش براي بازگشت سهم نمي كنند،پله اضافه 8روند سهم از 

 كه باعث نزول بيشتر شده است)). در بنياد سهم اتفاق خاصي رخ داده است "نكنيد((احتماال

 تعويض سهم:-2

 % نزول):8سهمي كه داراي شرايط زير است را بايد تعويض كرد(البته بعد از 

ج:سهم هايي كه روند گذشته سهم -ب:سهم هايي كه مشكوك و با ريسك زياد خريده شده است–الف:سهم هاي حجم مبناي كم 

 % است.10نشاندهنده اصالح باالي 

 ز سهم:خروج ا-3

 -سهم هايي كه با وجود خبر مثبت، همچنان بشدت نزول انجام مي شود ب:  -الف: سهم هاي فوق درپيت كه خبر منفي هم دارد

 % ضرر هستيد.8% سود يا معادل حداكثر 5سهم هايي كه بعد از يك ماه،  ج:
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 ****نكات مهم****

 ** تعويض سهم با همگروه خودش انجام نشود.

بار تعويض سهم ، هر بار خريد ، فردا سهم شما  2با  –براي موقعي انجام بدين كه بازار تمركز شما را به هم زده **شرايط خروج 

منفي و سهم قبلي صف خريد مي شود.اين يعني:تمركز شما از بين رفته است، پس خروج كامل كنيد و يك هفته هيچ خريدي 

 انجام ندهيد.

 

 سهم در محدوده عدد حد رواني:**** ****روش تشخيص صعودي يا نزولي بودن

در سابقه معامالت ، وقتي ديديد سهمي در حدوده عدد حد رواني، بازي ميكند بدانيد كه اين سهم ميخواهد يا صعودي و يا نزولي 

به روند هفته،ميتواند طول بكشد كه با توجه  1روز تا  3% حالت صعودي دارند.مدت زمان اين بازي كردن، بين 95 "شود كه تقريبا

 بازار و جو گروه اون سهم، بايد مقايسه كرد.

% مثبت به باال رفت و 2.5% به باال آمد و قيمت آخرين معامله نيز 2هرگاه قيمت پاياني حاال از كجا بدانيم كه نقطه صعود كجاست؟!

 زده شد،يعني روند صعودي سهم آغاز شده است. حجم مبنا نيز

 چراغ چشمك زن نيز هشدار ميدهد. در روز قبل از صعود، "توجه:معموال

 

 ****تشخيص برگشت به روند صعودي يا ريزش سهم در صف فروش يا صف خريد: ****

ميليون صف فروش است.از كجا بدانيم كه صف فروش جمع  12با استفاده از تكنيك حجم:فرض كنيد سهمي داراي كادر فروش 

 )براي صف خريد نيز صادق است همين روش(ميشود و سهم روند متعادل در پيش مي گيرد؟!

 توجه به حجم مبناي سهم -1

 روزه كه بهتر است) 14ماه اخير(حداقل  1توجه به ميانگين حجم معامالت  -2

 ميليون است. 5حجم مبنا شركت نيز -حجم هاي معامله شده در ميانگين حجم معامالت اخير شركت ديده مي شود"توضيح:فرضا

 ميل.19-ميل17-ميل10-ميل15-ميل3-ميل30-ميل18-ميل14-ميل8-ميل6

 ميل حذف شوند). 30ميل و 3.(حذف كنيدرا با توجه به قواعد آماري كنار بگذاريد و  بيشترين و كمترين حجم معامله شدهابتدا 
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ميل، ميانگين حجم معامالت است) يا اينكه نسبت بگيريد و بگوييد كه  15 "بين حجم هاي باقيمانده، ميانگين بگيريد(حدودا

 ميل است در روز است. 10امالت اين شركت باالي حجم مع

% افراد در صورت برداشته شدن صف در مقدار نصف،شروع به كنسل كردن سفارش مي 50در صف فروش يا صف خريد،

ميل مشكوك هستند كه بفروشند  4قصد فروش دارند و  "ميل آن واقعا 6ميل صف فروش دارد،  12كنند.(يعني در اين سهم كه 

 ميل هم الكي نشته اند در صف فروش، پس... 2يا نه،

ميل)،ميتوان يك تاييد براي امكان 12ميل ) ومقايسه آن با صف فروش( 15شرط اول:با توجه به حجم ميانگين روزانه معامالت(

 % تاييد جمع شدن صف فروش گرفته شد).50جمع شدن صف فروش بگيريد. (

برابر حجم مبنا باشد، به سادگي صف جمع خواهد شد،  2حجم صف تا حدود  شرط دوم:مقايسه صف فروش با حجم مبنا:اگر مقدار

 برابر حجم مبنا باشد،براي جمع شدن صف، دعا كردن نيز نياز است(مزاح بود) 4اما اگر صف، 

 حاال كجا بايد بزنيد تو گوش سهم و وارد شويد؟!

 ، سهم را بفروشند.%(بيشتر از نصف صف جمع شد) خريد كنند و همان روز روي قيمت صفر تابلو  70نوسانگيرها:زمانيكه -1

شرط خريد كنيد:(قيمت پاياني مثبت شد و قيمت آخرين  2كوتاه مدتي ها:زمانيكه صف بطور كامل جمع شد با بودن -2

 % مثبت شد)3.8معامله

 ****نكته بسيار مهم:****

صف فروش اگر جمع شد امكان دوباره صف فروش شدن وجود دارد.پس نوسانگيرها خيلي بايد دقت كنند.فراد كوتاه مدتي  يك

 هم هيجاني خريد نكنيد(دليل اينكه پاياني مثبت شود براي همين مورد است).

 ****نكته بسيار مهم:****

حذف شود بسيار بيشتر از زماني است كه صف  09:00تا  8:30بين  matchاحتمال برگشت صف فروش،در زمانيكه در سيستم 

 برابر حجم صف فروش،معامالت انجام شود. 3فروش باشد و با خريد ، جمع شود مگر اينكه حداقل 

 حاال از كجا متوجه شويد كه صف فروش، بعد از جمع شدن، دوباره صف فروش نمي شود!؟

 ****نكته بسيار مهم:****

 مثل سهمي و داشت نزول 30 بازاري اگه يعني ؟؟؟ چي يعني كنه فرار تونه نمي بازار اصالح دست از سهم )ننوسانگيرا بخصوص(

 مجدد بالفاصله بشن جمع مثبت شرايطي تحت اگه ايناااا ميخورن منفي جز جز كردن فروش صف هك روزي از حفاري يا خگستر
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 وساخت بازار نزول تو دبودن خوشحال وساخت سهامداران:  ديگر مثال.است نوسانگيران براي مهم نكته اين ميكنند فروش صف

 . نبوده روزاي جبران يعني كرد افت%  14 كرد باز وقتي ، بود بسته

 

 ****نكته مهم :اگر از صف خريد، سهمي را خريد كرديد:****

 شده خريد سهم براي)باشه خريد صف نزديك هم پايانيش قيمت اينكه شرط ب(  ميكنيد خريد ميشه خريد صف داره وقتي سهم

 شده خارج بالفاصله شد منفي فرداش سهم اگه فردا پس تا كنيد صبر نشد مثبت% 4 فرداش سهم اگه:  بيافته داره امكان اتفاق 2

 .بشين ديگه سهم وارد و

 اينكار:  نكته.كنند خالي خريد صف ميخوان بدونيد ميشه تر سنگين داره!!! خريد صف يه مقدار بازار آخر ساعت 1 در ديدين وقتي

 .پاياني قيمت حجم كردن پر يا است سهم از حقوقي خروج يا اينكار از ؟؟هدف ميدن انجام چرا

 

 **** هيچوقت ضرر سهمي را با خريد هيجاني سهم هيجاني ديگر جبران نكنيد:نكته مهم :****

 برگشت راه تنها .كنيد جبران ضررتون!!!  هيجاني سهم روي!!!  هيجاني خريد با شارپ بصورت نخواين ميكنيد ضرر هك سهم يك

 )سهم يك مناسب قيمت در ورود آماده و خروج يا سهم همون در نماند يا (شماست صبر شما ضرر

 

 ****نقاط حمايت و مقاومت:****

 . باشه داشته فاصله مقاومت اولين با% 5 حداقل ميخرين كه قيمتي در را سهم

ايت دارد ) حم600 ".اگر سهم در عدد حد رواني،(مثالتوضيح داده شد) "بسيار مفيد است(قبالاستفاده از تكنيك عدد حد رواني 

 خريد كرد.(در خروج ها نيز يك پله زودتر خارج شد). پله ) يك620در  "(مثال600پله زودتر ، قبل رسيدن به  1بايد 

% پله بخر با قرار 40% به عدد رواني رسيد،20تا  15ول% پله بخر.اگر سهم در نز20% به عدد رواني رسيد،10تا  8اگر سهم در نزول،

 ، نقطه خروج قرار بدهيد.600% زير حد رواني عدد 6خريد كرديد، تا  620% پايينتر از نقطه حد رواني.مثال:6دادن حد ضرر

ز اصالح در بازگشت اپله زودتر خارج شويد.نقطه صحيح بخريد(در روند نزولي و حد رواني، 2نكته: در خروج ها، براي كاهش طمع، 

 % سود،خارج شويد در صعود و رسيدن به حد رواني، خارج شويد)20تا  15(و در خروج هم طمع نكنيد.و در صعود سهم با شرايط)

تومان معامله ميشود، حاال اين سهم  245ودر بازگشايي مجدد،با  تعديل بسته ميشودتومان،جهت  198:سهم فالن در نقطه مثال

 اين سهم چه قيمت هايي خواهند بود. نقطه حمايت،اولين و دومين قرار مي گيردروند نزولي در 
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 تومان). 198دومين نقطه ، همان نقطه اي براي تعديل بسته شد(يعني -2                      200اولين نقطه حد رواني -1

 :مهم نكته

 و كرد بازي روز چند مقاومت گوش بيخ بعد روزهاي اگر ميخاد اصالح درصد 8 حداقل معتبر هك كرد برخورد مقاومتاگه سهمي به 

 د.كنن خارج نوسانگيرا مقاومت كردن رد واسه ميخان فقط هست سهم پشت پول مطمئنا داشت درصد 4 از كمتر اصالح

 نكته مهم:

زير قيمت عرضه شركتي پس از افزايش سرمايه يا تقسيم سود يا... به  "سهم به زير قيمت عرضه اوليه،رسيد حمايت دارد.مثال

 اوليه رسيد،خريد واجب ميشود.

 

 ****نكته مهم:مطلب مهم در مورد بازگشايي مجدد:****

 ميگه اصول يعني اين واجبه خروج بود هم مليوني 100 خريد صف اگه حتي واجبه خروج شد بازگشايي% 30 باالي هك سهمي-1

 .بشي خارج بايد ميگه اصول ميشه مثبت هم فردا مطمعني حتي

 بازم ، مثبت گروه+  منفي شاخص///  دار نگه رو ،سهم مثبت گروه+  مثبت شاخص: هميشه ها بازگشايي تو كلي استراتژي اين-2

 باالي داره حالت 3 منفي گروه+  منفي شاخص///  50-50 نگهدار رو سهم ،بازم منفي گروه+  مثبت شاخص///  نگهدار رو سهم

 ريسك كامل نگهداري بود مثبت درصد 10 زير بود منفي اگه//  خارج نصف بشه باز درصد 30 تا 10 بين/ كامل خروج بشه باز% 30

 درصد. 50 باال

 

 ****نكته خيلي مهم در مورد تعديل سهم:****

 مثبت تعديل هم اون. داشت خواهد راه در تعديل يه يدباش مطمئن. سبزه همش كه ديديد رو سهمي يك معامالت سابقه وقتي

  .خوب خيلي

 

 شكست معامله گران:**** ي عمده دليل ****سه

  .كرد تقسيم عمده ي دسته سه به را ها آن توان مي كه دارند وجود گران معامله اغلب موفقيت عدم براي متعددي داليل

 الزم: هاي مهارت نداشتن) الف
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 به محيط اين ظاهر. است متفاوت ديگري محيط هر با گري معامله محيط كه نيستند آگاه معموالً شوند، مي بازار وارد كه افرادي

 مدت در پول زيادي مقادير كسب امكان كه رسد مي نظر به همچنين. است آسان آن در كردن كار رسد مي نظر به كه ست ا اي گونه

 در پول بازار در بتواند مناسب هاي مهارت داشتن بدون شخصي كه دارد وجود امكان اين مسلماً. ...دارد وجود آن در كوتاه زماني

 كه گذاشت خواهد آن  روي جيب از هم مقداري و داد خواهد پس بازار به را آن ي همه دوباره ادامه در شك بدون ولي بياورد

 . ...بود نخواهد ترس نهايت در و روحي صدمات درد، نااميدي، ي زنجيره همان جز چيزي آن ماحصل

 كننده: محدود عقايد) ب

 ممكن چند هر و هستند بازار در موفقيتشان با مشاجره حال در مدام كه دارند خود ذهن در باورها از كلكسيوني گران معامله اغلب

 تأثيري در ها آن اهميت توان نمي حال هر به اما. اند غافل ها آن اكثر از اما باشند، آگاه محسوس طور به ها آن از برخي وجود از است

 بازار مسائل از خوبي گر تحليل هم چقدر هر شما كه بدانيد بايد اما. ... گرفت ناديده را گذاشت خواهد بازار در ها آن رفتار بر كه

 به باشند، داشته خود كنترل تحت را شما ذهن باورها اين و كنيد رها باورها اين اثرات از را خود نتوانيد كه اندازه هر به باشيد،

 . ...بزنيد را موفقيت قيد بايد اندازه همان

 نظم: نداشتن) ج

 پس شماست، هاي مهارت از فراتر ،)خودتان به زدن  آسيب بدون( محيط يك خاص شرايط به مناسب العمل عكس دادن نشان اگر

 منافع حافظ نحو بهترين به چگونه كه ايد نگرفته ياد كامالً كه وقتي تا كه كنيد ايجاد را هايي محدوديت و قواعد تا است نياز حتماً

 . ...باشند شما راهنماي باشيد، خود

 

 *مطالب متفرقه مفيد بورسي:*

 اثر بر اگر حاال نميشه وارد كادر اين تو سهمي الكي داره رشد جاي درصد 20 كم كم يعني هست تقاضا برترين جز سهمي وقتي-1

 اون چون دارد خودشو ارزندگي سهم اين=  حفاري مثل شود ريزش باعث كوچك مقاومت يك شايد حتي يا و جنگ مثل شرايطي

 .گيرد صورت خريد پس ميباشد سهم در خبر

 .باشه داشته خوب خبر "حتما و گوشش تو بزن شد باز% 30زير كه سهمي،شود كچ افزايشها بيشترين جدول 12 تا 11 ساعت-2

 هك اونايي و ساز شاخص سهم.داره باال پتانسيل از نشون اهاين كنيد يادداشت رو است تقاصا برترين كادر تو هك هايي سهم-3

 تعداد دايره مينويسم روز هر كه سهامي از استفاده با دارم كه من.يدننويس است تا 50 زير شون ماه 1 معامالت تعداد ميانگين

 حقوقي خريد با ميدم مطابقت بعد و هفت زير اي بر پي با ميدم مطابقت ميارم تقاضا بيشترين مثال... ميكنم كوچيكتر روز هر سهمو

 دمينويسي هك هايي سهم باشه ونيادت فقط-ميشه كمتر هي سهام تعداد اينطور.  داشته حقوقي خريد كه روزايي تعداد بعد و

 .يدكن حذف بود اگه/  نباشه تا 100 از كمتر اخيرشون روز 10 معامالت  دتعدا ميانگين

http://abcbourse.ir/


 صف مجدد هفته سه از كمتر مدت ظرف بوده،مجدد اول مورد ده جز تقاضا برترين باالترين كادر جز روز2حداقل هك سهمي-4

 خواهد شد. خريد

 است. كرده شروع يعزيم حركتي گروه اين شوند  خريد صف هم با سغرب+  سفارس هرگاه:  نكته-5

 توانايي سهم قطعا باشند نشده سهم از خروج و فروش به موفق دارند فروش به شديد اصرار كه هايي فروشنده اگر:سازي كف-6

 خروج از نشان نزولي روند انتهاي در باال معامالت حجم ، است ساده بسيار تشخيص روش.  داشت نخواهد را قيمت افزايش

 در و است سهم ميليون يك متوسط بطور آن روزانه معامالت كه سهامي مثال بطور. است جديد داران سهام ورود و ها فروشنده

 اگر.  دارد را خنثي بصورت روند ادامه احتمال يا و ريزش احتمال هنوز است نشده معامله سهم 5000 از بيش نزولي روند انتهاي

 ورود سيگنال ما به كه هايي فاكتور از يكي بنابراين.  هست نزولي روند به بازگشت و سريع افت احتمال كند رشد به شروع هم

 كه بگيرد انجام زماني اصالح يك از پس اتفاق اين است ممكن.  باشد مي قيمت ترين پايين در معامالت باالي حجم كند مي صادر

 موضوع اين مورد در. باشد مي باال معامالت حجم زماني اصالح انتهاي در ورود براي ها سيگنال ترين قويي از و است مشهود بيشتر

 . نباشد حقوقي داران سهام بين سهام جابجايي اثر بر معامالت حجم كه بگيريد نظر در را مسئله يك بايد

 اي نشانه و ميشود گفته سقف سروشانه الگوي الگو، اين به. ميشود ظاهر زير بصورت شكلي گاهي صعودي روند يك انتهاي در-7

 نزولي روند يك در الگو اين برعكس چنانچه. شود شكسته گردن خط كه ميشود تكميل زماني الگو. است صعودي روند اتمام از

 شدن شكسته از بعد شانه و سر الگوي در. است نزولي روند اتمام از اي نشانه و ميشود ناميده كف سروشانه الگوي بگيرد شكل

 .باشد مي شدن شكسته محل از گردن خط تا سر فاصله اندازه به هدف گردن، خط

  

 .ميشه فروش صف سهم همون فرداش:شد خريد صف آي،حاال اگه كسي گفت: كنه نزول بايديعني  زده قلو2 سقف سهم وقتي -8

 كه تصوري.  بهتر پايينتر چه هر كه است اين ميكند مشغول خود به را خريداري هر ذهن خريد هنگام در كه اي مسئله اولين-9

 قيمت خريد از بعد داريد انتظار ميرويد شركت يك سهام خريد سراغ به شما وقتي.  است اشتباه و غلط كامال ميكنم تاكيد كامال

 سعي همواره.  ميكنيد تباه را خود آرزوي قيمت زير خريد با داريد شما خود كه حالي در.  بسازد سود شما براي و رفته باال سهام

 از شما كار اين با.  ديروز پاياني قيمت همان يعني.  نباشد پايينتر) 0( مرز از ميدهيد پيشنهاد كه قيمتي صعودي روند در كنيد

 در هم پاياني قيمت و شده سهم حمايت نقطه به تبديل شما خريد نقطه كه ميدهيد اجازه و ايد كرده حمايت ايد خريده كه سهامي

 ضربه پاياني قيمت به واقع در دهيد انجام خريد) 0( نقطه قيمت زير شما اگر كه است حالي در اين.  باشد مثبت به رو نهايت
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 شما شيوه از كه است افرادي از دسته آن كرامت و زحمت بخاطر شود بسته مثبت پاياني قيمت نهايت در هم اگر و. ايد زده مهلكي

 .اند رسانده سود هم شما به كار اين با و اند نكرده استفاده

 :تبعي اوراق-10

 اگه كه اين يعني-چي؟ عنيي-سهامه بيمه اهاين يدببين-دبخري بايد فوالد سهم تعداد همون به دبخري فوالد تبعي اوراق اگه مثال

 تبعي اوراق هكرما االن مثال-شده بيمه سهامت اوراق همون خاص شرايط به توجه با دبخري اهازين هم اندازش به دبخري سهمو

 موقع اون من سهم گه مي عمده سهمادار يعني-تومنه 1040 قيمت به ارديبهشت 11 تاريخش سررسيد گفتن كه هست كرماشا

 شه مطمئن جزء دارسهام كه ابزارين اينا!خودت واسه بود بيشتر اگر ميدارم بر ازت 1040 من به بده كه بود كمتر اگه تومنه 1040

 و كنه عجم سهمو فروش صف بياد اينكه جاي به عمده دارماسه شه مي محسوب حمايت نوع يه و نترسه و نداره حباب سهم كه

 .ارزشمنده سهم كه فهمونه مي شما به اينا با كنه خرج پول همه اون

 .يدبفروش را 80 باالي. يدبخر را 40 زير RSI ميگويد تكنيكال-11

 اصال دميكني نگاه معامالتشو وقتي اما خورده كنارش سبز فلش همه دميكني نگاه حقوقيش سهامداران وقتيسهم رو  يك-12

 است. شده سرمايه افزايش ثبت روز اون  و داده سرمايه افزايش شركتيعني :؟؟؟ چي يعني اين نداشته شورف و خريد حقوقي

 سهم اين بازار افت هنگام در ميكندو افت سهم اين بازار رشد درهنگام دارد منفي بتا سهمي وقتي:منفي بتاي:بازار فرمولهاي-13

 .ميكند رشد

 .ميشوند منفي بازار افت با و شده ،مثبت بازار رشد با دارند مثبت بتاي كه هايي سهم و هست منفي بتاي عكس:مثبت بتاي

 يد.بپرهيز بد گروه تو خوب سهام خريدن از يعنيسبزه مزبله:-14

 برابر سه يا برابر دو تا كنه مي ترش بار پر مياد داره وجود خريدي صف اگر اولنزولي شدن سهم با حركات حقوقي در معامالت:-15

 معامله اول ثانيه تو بعد بشه غيب صف از دوميليون يا يك ميشه باعث كه ميزنه خريد لغو معامالت شروع به مونده ثانيه چند بعد

 ميده مهلت بعد ميده را خريد صف درصد 90 تا 80 ذاره مي حقيقي خريد صف از كمتر كمي يا برابر فروش دستور) اول دقايق يا(

 رنج باره سه و دوباره ده مي مهلت مقدار يه كشه مي مختصر منفي رنج كنه مي حمله دوباره بعد كنند لغو را خريداشون عده يه

 سوم و كنه مي خراب را قيمت داره نفر يك كه فهميد شه مي هم فروش دوم و اول سطر زياد قيمت اختالف از كشه مي منفي

 شه مي هم شده انحام معامالت حجم به نسبت شده انجام معامالت تعداد و معامله از قبل صف حجم و ها خريد تعداد از اينكه

 شده منفي به ازمثبت سهم قيمت از كه معامالتي برابر چندين تا دو كامل منفي تو شده انجام معامالت تعداد اينكه چهارم و فهميد

 قيمت اگر مثالً. كنند مي اعمال خريداران و كنندگان عرضه كه نيروهايي برآيند با است معادل ،جهتي هر در قيمت حركت-16

 مگر است؛ معني بي كامالً افتاد مي اتفاقي همچنين نبايست كه كنيد فكر شما اينكه بيايد، تر پايين اش تاريخي قيمت كف از سهمي
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 مورد در بايد كه چيزي. شديد مي قيمت رفتن تر پايين از مانع باالتر، قيمتي در مناسب حجم با خريد با شخصاً خودتان آنكه

 كه اند بوده باور اين بر فروشنده عده يك حتماً كه است آن كنيد دقت آن به) قيمت تاريخي كف( حمايت سطح اين شدن شكسته

 براي فرصتي هم را) آن از تر پايين و( قيمت تاريخي كف حتي كه طوري به است، باالتر ها آن نظر مد مناسب قيمت از فعلي، قيمت

 . ...نداشتند فروش براي دليلي صورت  اين غير در كه چرا اند، دانسته فروش

 ****چند ضرب المثل مفيد:**** 

 .شوي نمي برنده باختن بدون: روسي مثل

 . است فكر بدون كردن عمل شكستي هر علت:مكنزي الكس 

 .است برخاستن دوباره مهم بخوريد، زمين اگر نيست مهم:  لمباردي وينسنت 

 .نشينند مي فرصت منتظر ضعفا و ترسوها آفرينند مي فرصت شجاع مردان:گوته 
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