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بنام خدا

نکاتاستالزمتریدرسامانافزارنرمبهشمااعتمادازتشکرضمنعزیزمشتري

:برسانیمشماباستحضاربهره از نرم افزار بیشترین براي باالبردنرازیر

عمده معامله گران ناموفق بدنبال سیگنالهاي جادوئی واقعیت آنست که امروزه -1

هستند و در این  راه در هزار توي انواع پیشنهاد هاي و فوري و قطعی و رانتی 

چیزي که عمده معامله اما .کانالهاي تلگرامی سر در گم مانده اند سایتها وخرید

گران بدان احتیاج دارند ابزاري براي پایش مداوم بازار بر اساس واقعیتهاي خود 

ابزاري که بتوان با آن مرتبا .بازار است تا فرافکنی نظرات خود یا دیگران 

و راستی آزمائی گین و سبک و سنرا بازارو فرصتهاي معامالتیخریدهاي خود 

بنابراین از همین ابتدا باید .)تنها وارد قویترین روندها شد(نمائیدقدرت سنجی 

باید آنرا قبول کرد و به آن بدانید نظر بازار فصل الخطاب تمام نظرات است پس 

.احترام گذاشت

انتخاب سیگنالهاي خرید این نرم افزار بایستی توام با ارزیابی  و بررسی -2

همراه باشد و در نهایت انتخاب بهترین آنها سبک و سنگین کردن آنهاوپارامترها 

در غیر اینصورت انتخاب سرسري سیگنالهاي خرید نمی تواند براي شما مثمرثمر 

.باشد 
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سیگنالهايتعقیببهتنهاتریدرسامانافزارنرمازاستفادهاولروزسهدر-3

شمابرايافزارنرمکارشکلتا.بورزیداجتنابسهمخریدازوبپردازیدخرید

.شودآشنا

معامالتی شما و شخصیت سطح تا زمان اطمینان از مناسب بودن نرم افزار براي -4

. از خرید سهم اجتناب نمائید 

مجاز به فقطتریدرسامانخریدسیگنالهايتمامبینازمعامالتیروزهردر-5

سیگنالهاي خرید سامان تریدر تنها بهترین موقعیتهاي .هستید سهمکیانتخاب 

قرار نیست که همه آنها معامالت موفقی را براي شما قطعا بازار هستند و احتمالی 

تمام .رقم بزنند و بایستی در انتخاب بهترین سهم  دقت الزم را بکار ببرید

له گر  به سیگنالها و پارامترهاي مطرح شده در نرم افزار بخاطر آنست که معام

موجه ترین مطمئن ترین و قویترین و انتخاب احسن در انتخاب سهام خود برسد و 

نه آنکه  غیر مسئوالنه  هر سیگنال خریدي را سهم را براي خرید انتخاب کند 

.صرف آنکه نرم افزار اعالم کرده خریداري نماید 

میلیون 15از نرم افزار سرمایه بیش بازار و هنگام تسلط کامل به هرگز تا-6

.تومان را وارد بازار ننمائید
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سیستمهرباگريمعاملهپروسهازبخشیاشتباهمعامالتکهبدانیدباید-7

چههرونکنیدمقاومتاشتباهمعاملهبرابردرکهآنستمهماستمعامالتی

اشتباهمعامالتبهعنوانهیچبه.شویدخارجاشتباهمعاملهازکمزیانباسریعتر

)خریدمیانگینکردنکم(.نکنیداضافهبیشتريحجم

تلگرامیکانالعضوافزارنرمجدید آموزشینکاتازاطالعبراي-8

samantrader@و یا می توانید  به  آدرس وبالگ  .بشوید

http://samantrader.ir/blog/ مراجعه نمائید.



5

نقشه راه

پایبندي به یک سیستم معامالتی مهمترین رمز موفقیت دائمی در بازار از آنجائیکه 

توجه شما را به استفاده حداکثري از این نرم افزار يبراسهام می باشد از اینرو  

:جلب می نمائیمات ذیل نک

کامال ي یا فروش در این نرم افزار نگهدار,سهام از قبیل خرید به وضعیت-الف 

همواره بخاطر داشته باشید مجموعه اي از سیگنالهاي خرید .مقید و پایبند باشید 

در ,همیشه درست وجود ندارد اما مجموعه ایی  از  تصمیمات درست و منطقی 

و یا معامله نکردن در ) فعال شدن حدضرر(سهمداري یا فروش هخرید نگجهت 

.می تواند موفقیت شما را تضمین کند مقاطعی از بازار 

وضعیت سبد سهام  ضمن بررسی رم افزار پس از بروزرسانی جدید نروزههر- ب

را ذکر شده در فصل رتبه بنديهاي ی با وضعیت یهاسایر سهامنمودار ,خود

مناسب بودن (.مائیدنسب بودن سهم مناسب را خریداري ابررسی و در صورت من

سهم را توسط بررسی مولفه هاي تکنیکی که در فصل رتبه بندي بیان می شود را 

بخشی از وظیفه شما بعنوان یک معامله گر بررسی و امکان سنجی )تشخیص دهید 

گر شما بعنوان یک معامله .مداوم و روزانه  وضعیت سهام توسط نرم افزار است 

و و فرافکنی (بجاي پرسیدن نظرات مثبت دیگران در مورد سهم خودناگزیرید 
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شم ,)و ترسیم هدفهاي قیمتی بسیار باال در مورد سهمنظرات مثبت جمع آوري 

و از طریق پارامترهاي مطرح شده در نرم افزار(بازارخوانی خود را تقویت کنید

بازار نهایت درنچه که درآشما باید بدانید که هیچکس از .)تجربیات قبلی شما

اتفاق می افتد خبر ندارد و بجاي وابسته کردن معامالت خود به نظر دیگران 

تا رفتار دهید و بقولی باید اجازه.بایستی بر اساس پیامهاي خود بازار عمل نمائید

.مناسب به سهم را بشما نشان دهد و یا خروجبازار زمان ورود

سیگنال خرید توسط نرم افزار اعالم می گردد ها در هر روز معامالتی  قریب به ده

است اما هدر فصل رتبه بندي عنوان شدپارامترهاي مهم انتخاب سهم اگرچه که

وظیفه شما بعنوان یک معامله گر نیز پیدا کردن  دالئل مثبته متعدد  براي خرید 

بلکه خریداري کنید یسهم می باشد و  قرار نیست که شما هر روزه سهمیک 

.اري نمائیدذسرمایه گي معامالتی موقعیتهاروي بهترین تنها بایستی 

الیوت مد نظر می کلی موج شماري کانالهاي حرکتی و از لحاظ چک کردن نمودار (

.)تکنیکال نیستمتفرقهو نیازي به استفاده از  مباحث باشد
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آشنایی  با اصول و مفاهیم اولیه: اولفصل

بدست آوردن  سهم هاي بازار و م رصد مداوم تماراحی سامان تریدر طهدف  از 

بهترین نقاط ورود به سهم و خروج از سهم با توجه به جمیع  مستعد ترین سهام و 

از شایعات و فارغ (حجم معامالت سهم می باشد رفتار بازار واطالعات تکنیکال  و

وامتیاز تکنیکال همچون رایپارامترهایبه همین منظور )تعصب و هیجانات بازار 

را ارائه می دهد . ... رتبه تجمیع و افزایش قابل توجه حجم  ورود پول هوشمند  

تا معامله گران  با  اطالعات کاملی  به خرید سهم مبادرت ورزند و بدین طریق 

هوش باتمامی موارد ذکر شده بایستی قطعا . اهش دهندریسک معامالتشان را ک

.شود و بازدهی ترکیب شود تا داراي بهترین نتیجهو تجربه کاربر 
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اولین قدم در جهت آشنایی با نرم افزار سامان تریدر آشنایی با یکسري از مفاهیم 

در نرم افزار ابداعات این نرم افزار می باشد و و که جزمی باشدکلیدي اولیه 

در ادامه به تشریح این مفاهیم می . قرار گرفته استمکررمورد استفاده

.پردازیم

:)روند بازاریاکلروند شاخص(کلفاز شاخص

در آن بازارکه بیشترین صعودبر روي نمودارکلشاخص ازحرکت ايهدمحدو

ترین نزول شو محدوده اي که بیفاز مثبت نامیده می شودافتدمحدوده اتفاق می

روند بنوعی شبیه اتفاق می افتد فاز منفی اطالق می گردددر آن خنثییا بازار 

با مثبت (.عمل می نماید از روند سختگیرانه ترفاز,و پایان شروعاست ولی در 

)و منفی شدن روزانه عدد  شاخص کل اشتباه نشود
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را نمایش در نرم افزار فاز شاخص کلموقعیتنشاندهندهآیکون شکل زیر 

میدهد 

به معنی فاز زفاز مثبت و بازار صعودي است و رنگ قرمهرنگ  سبز  نشاندهند

.منفی و بازار نزولی است 

در واقع روند بازار نزولی )بازار نزولی(ی که فاز شاخص کل منفی باشد یدر زمانها

با دقت و بایستی و روند نزولی خواهند داشت سهام اکثریت یا خنثی است و

.یدئنمازیادي سهام را انتخاب بسیار وسواس 
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در .درصد از سرمایه خود را وارد بازار نمائید 60حداکثر ,هاه در این دور

)بازار صعودي(در واقع روند بازار صعودي است هنگامیکه فاز شاخص مثبت است

.رمایه خود را وارد بازار نمائید درصد از س80می توانید تا و

یکی از ابتکار عمل هاي شما در این نرم افزار مترصد بودن براي زمانی است که 

عبور مکان (به سمت  صعودي  بودن حرکت می کنداز سمت بازارهاي نزولی بازار 

و شما می توانید  مابقی نقدینگی هاي )نما از خط وسط به سمت محدوده سبز رنگ

در را "توپار"شاید بتوان قانون . در صد وارد بازار نمائید  80خود را تا سقف 

صد از زمانهاي در20در صد از سودهاي  شما در  80این باره صادق دانست که 

.تد و آن زمانها قطعا در زمان بازارهاي صعودي  خواهد بود فبازار اتفاق می ا

موقعیت نماي بازار از خط وسط گذشته و به محدوده قرمز رنگ وارد شودرگاه ه

سهامی به  معنی پایان بازارهاي صعودي است در این حالت اکیدا توصیه میشود که 

خیره سود ذو را فروخته )400رتبه  تجمیع باالي  (که پتانسیل رشد ندارند 

عموما  درپایان صعود خود قرار گرفته وسهامی که رشدهاي زیادي کردند نمائید 

و میزان سرمایه خود در بازار را به زیر .اند و بایستی از پورتفوي خود خارج کنید 

بازار  بارها و بارها خودش را در قالب .در صد کل سرمایه خود  برسانید 60
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در  پیش کهید هیچگاه سعی نکنبنابراین فازهاي صعودي و نزولی تکرار می کند 

و زیانبار دچار خطاهاي فاحش چرا که .ستی  کنید آن پیشدآتیبینی  وضعیت

.خواهید شد 

فاز بازار تاثیر بسیار زیادي در تصمیم گیریهاي معامله گران همانطور که گفته شد

و با عوض شدن فاز بازار شما بایستی تصمیمات مهمی را در مورد سبد . دارد 

که در حال حاضر  رو به اتمام (سهامی که در فاز صعودي عموما سهامتان بگیرید

رشدهاي خوبی کرده اند با عوض شدن فاز بازار  تشکیل مقاومت می دهند ) است

در هنگام عوض شدن فاز .و شروع به نزول می کنند و بایستی از آنها خارج شد 

و در شود ثبیتباید از خرید سهام جدید خودداري نمائید تا بازار تبه منفی بازار

نهایت بازیگرهاي جدید خود را مشخص کند و پس از آن اقدام به خرید سهام 

متفاوت با مثبت و منفی شدن روزانه شاخص کل بازار فاز بازار.(جدید نمائید 

)است

رتبه به منفیو بعنوان یک اصل  کلی سهامی که در حین عوض شدن فاز بازار

می رسد کاندیدهاي مناسبتري براي خارج کردن آنها از 400تجمیع آنها به باالي 

.سبد سهام تان می باشند 
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:)ترتیب نمایش(سهم  امتیاز

را براي تکنیکالی بهترین موقعیتکه ی هائمسهفزار انرم طبق فرمولی پیچیده 

ویا در الیوت  امواج 3یا 1اصلی موجهايابتداي در خرید دارند از جمله اینکه

قبلی یو یا شکست سقف قیمتبعد از اصالح قیمتی صعوديروند  ادامهحال 

را شناسایی و با آنها صورت گرفته يو تجمیع مناسب حجم معامالتی بر روهستند

بیشتر باشد 2000عدد هرچه امتیاز سهم از .می دهدامتیاز 2000امتیاز باالي 

.دارد را بهتري  موقعیت تکنیکالی 

عرض  صفحه امتیاز محدودیتدر نرم افزار اندروید سامان تریدر بعلت اگر چه که 

سهم نمایش داده نمی شود اما در قسمت رتبه بندي سهم ها به ترتیب امتیاز از 

یعنی سهم هائی که در ردیف .مرتب شده اند به پایین بیشتر به کمتر  از باال 

.و اولویت خرید بیشتري دارندقرار دارند  داراي امتیاز بیشتري هستندباالتري
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:رتبه تجمیع

نرم افزار است  که نشاندهنده  میزان ورود و قدرتمند یکی از پارامترهاي مهم  

در پولهاي هوشمند و  قدرت خریداران است  و شما همواره بایستی سعی کنید 

سهمی با رتبه تجمیع  .  سهام  با  رتبه تجمیع  کمتر را خریداري نمائیدشرایط مشابه

یک  به معنی آنست که داراي  بیشترین قدرت خریداران  و ورود پولهاي هوشمند  

است  به همین ترتیب  سهام  با  رتبه هاي  بعدي  داراي  قدرت  خرید  کمتري 

زیاد فروشندگان است و به داراي  قدرت 450و سهمی با رتبه تجمیع  .هستند 

.هیچ وجه مناسب خرید یا نگهداري نیست

:ضریب حجم 

بر تاملضریب حجم واحدي است براي اندازه گیري میزان حجم معامله شده قابل 
.تحرکات خاص بر روي سهم استآغازاز روي یک سهم که نشان

یک سهم که شدهمیزان حجم معامله حداقل ضریب حجمی با مقدار یک یعنی 
خاص بر روي سهم استجدیدوتحرکاتنشانگر

.
عموما بهتر آن است که این ضریب یک یا بزرگتر از یک باشد تا نشاندهنده تحرك 
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ضریب حجم کمتر از یک در رشد یک سهم نشان از . نسبتا قوي در سهم باشد 
از عدم تمایل بازار به افتعدم تمایل بازار به رشد بیشتر و در روند افت سهم

.بیشتر سهم می باشد

باال رفتن این ضریب عالمت ) رتبه تجمیع مناسب (در هنگام ورود پول هوشمند 
) 400رتبه تجمیع باالي (و در هنگام خروج پول هوشمند مثبت براي سهم است

باال رفتن این ضریب عالمت منفی براي سهم است

ه دار تلقی می شوند که همزمان با رتبه تجمیع قوي و اداماساسا روندهایی 
.را تجربه کندمناسب این ضریب نیز عموما مقدارهاي بیشتر از یک

و همچنین در هنگام نزول سهم اگر این ضریب به زیر یک برود بعنوان عالمت 
حجم مناسب در جهت .(مثبت تلقی میشود و نزول سهم را نمی توان جدي گرفت 

.)ه استنزول اتفاق نیفتاد

سهم پارامتر بسیار مهمی در انتخاب سهم می عضریب حجم نیز در کنار رتبه تجمی
باشد همواره بایستی از بین سیگنالهاي خریدي که رتبه تجمیع مناسبی دارند سهم 

.هائی را انتخاب نمائید که ضریب حجم باالتر و یا مناسبی دارند 

بعنوان سوخت حرکتی سهم یاد می همانطور که پیشتر هم ذکر شد از حجم معامالت 
ادامه دار خواهد بود که این در صورتی رشد یک سهم شروع یا, بعبارتی . گردد 

)ضریب حجم هاي بزرگتر از یک. (رشد توام با حجم خوردن مناسبی باشد

ضریب حجم با مقدار یک و یا بیشتر نشاندهنده ادامه دار بودن رشد یک سهم 
ضریب حجم بیشتر باشد نشاندهنده قوي تر بودن این خواهد بود و هرچه مقدار 

)در صورت رتبه تجمیع مناسب(حرکت است

نیز هر ) 400رتبه تجمیع باالي (در هنگام خروج پول هوشمند و یا نزول یک سهم 
منفی براي سهم و نشان ادامه چه ضریب حجم مقدار بیشتري داشته باشد عالمت

.دار بودن روند نزولی سهم است
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بنابراین سیگنالهاي خریدي که ضریب حجم آنها کمتر از عدد یک باشند اعتبار کافی 
ندارند و عموما باید از بین سیگنالهاي خرید آنهائی را انتخاب کنید را براي خرید

.که ضمن مناسب بودن رتبه تجمیع آنها ضریب حجم بیشتري داشته باشند

د یا فروش قفل شود و حجم مناسبی در زمانهائی که سهم در صف خری:تبصره یک 
سهم باشد و حجم معامالت معامله نشود ضریب حجم نمی تواند بیانگر واقعیت 

.مقدار کمتر از یک را دارداحتماال



16

رتبه بندي: دومفصل

و کلیدي پارامترهايبر اساس رتبه بندي سهام  نمایشامکان در این قسمت 

و می نگهداري یا فروش می باشد ,هر سهم از لحاظ خریدچرخه اعالم وضعیت 

رادر انتخاب سهم مورد نظر خود بهترین گزینه ها قسمتتوانید با استفاده از این 

.خواهیم پرداختاین قسمت امه به تفسیر در اد. شناسایی کنید

همانطور که پیش تر هم گفته شد بخشی از وظیفه شما بعنوان یک معامله گر 

.بررسی و امکان سنجی مداوم و روزانه  وضعیت سهام توسط نرم افزار است 

در هر روز معامالتی  قریب به دهها سیگنال خرید توسط نرم افزار اعالم می گردد 

اگرچه که  توصیه نرم افزار خرید سهام با باالترین امتیاز است اما وظیفه شما 

ثبته متعدد  براي خرید یک سهم می بعنوان یک معامله گر نیز پیدا کردن  دالئل م

تنها خریداري کنید بلکه بایستی رایباشد و  قرار نیست که شما هر روزه سهم
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در هر روز از بین تمام .سرمایه گذاري نمائیدي معامالتیموقعیتهاروي بهترین 

.هستیدیک سهم مجاز به انتخاب سیگنالهاي خرید نرم افزار فقط 

کنیمرچرخه سهم را تکراپروسه در ادامه الزم است تا یکبار دیگر 

در نرم افزار سامان تریدر هر سهم داراي سه چرخه مداوم کلی است چرخه خرید 

چرخه خرید سهم از سیگنال خرید تک ستاره .  چرخه نگهداري و چرخه فروش

شروع می گردد با سیگنالهاي خرید سه ستاره قطعی تر می گردد وبا سیگنالهاي 

خرید چرخه هاي خرید دو ستاره ادامه پیدا می کند در بین این چرخه هاي

چرخه فروش سهم آغاز ,نگهداري قرار دارند و در نهایت با سیگنال فروش سهم 

.می گردد

سیگنالهاي خریدي که سریعا به سیگنال فروش تبدیل می شوند در واقع حالت 

.سیگنال خرید محسوب می شوند ) FAILED(نقض شدن

در واقع نزدیک به .به هیچ وجه نباید سهمی را در چرخه فروش خریداري نمائید

می برند و جدرصد از فعاالن بازار از مصائب خریدهاي خارج از چرخه خرید رن90

دچار زیانهاي بزرگی می شوند آنها یا سهم را در چرخه فروش می خرند و یا در 

باقی می مانند و به زیانهاي )شکست خورده(شدهFAILEDچرخه هاي خرید 

.خود اجازه رشد می دهند
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)هاي تکنیکیمولفه(خرید  یک  سهم پارامترهاي زیر را مد نظر داشته باشیدبراي

:

بازارهاي صعودي و نزولیدقیق تعیین -1

در بازارهاي نزولی شانس معامالت موفق بشدت کاهش پیدا می کند و عموما باید 
از خرید سهام با . روي سهم هاي  با ارزش بازار کوچک تا متوسط تمرکز نمائید 

نزولی بشدت اجتناب نمائید و بعنوان ارهايارزش بازار بزرگ وخیلی بزرگ در باز
یک اصل کلی همواره  در نظر داشته باشید که سهام با ارزش بازار بزرگ و خیلی 

معامله گرانبزرگ  و هايو تنها براي سرمایه.اه اولویت خرید ندارند گبزرگ هیچ
نزولی شانس هايدر بازارته شد همانطور که گف.ریسک گریز مناسب هستند 

وسواس بیشتري دقت و د  با یامالت موفق بشدت کاهش می یابد بنابراین باعم
.سهام را انتخاب نمائید

.

وضعیت سود سازي مناسب شرکتهاي بورسی-2

شرکتهائی که سود سازي مناسبی دارند در نرم افزار سامان تریدر با عالمت چک 
تقریبا در تمام دوره هاي بازار )در کنار نام نماد(.مشخص می گردندمارك دار 
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برابر سهام فاقد دوار بیش از شانس معامالت موفق  در سهام هاي چک مارك د
چک مارك می باشد بنابراین حداالمکان سعی نمائید در شرائط مشابه سهام هاي 

البته این به این معنی نیست که صرف چک (.چک مارك دار را انتخاب نمائید 
مارك دار بودن یک سهم براي خرید کفایت می کند بلکه بقیه پارامترها نیز بایستی 

)در نظر گرفته شوند

)قسمت رتبه بندي( رتبه تجمیع سهم-3

رتبه تجمیع سهم  نشان دهنده  میزان ورود پولهاي هوشمند و خریداران پرقدرت 
همواره باید سعی نمائید وارد  سهامی شوید است در  سه روز گذشتهسهم به 

که رتبه تجمیع آنها  پائین  است سهمی با رتبه تجمیع یک  به معنی  بیشترین 
.و هدفدار است میزان ورود پول هوشمند و خریدران قدرتمند

)امتیاز تکنیکال سهام(یین برتري تکنیکال عت-4

تمام در هر روز معامالتی نرم افزار سامان تریدر چندین نوبت موقعیت تکنیکال 
و حجم معامالت بهترین موقعیتهاي تکنیکال سهام بازار را بررسی و بر اساس 

امتیاز تکنیکال است که سهامی که انجام گرفته امتیاز بندي می نماید بدیهی 
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شانس )اي باالتري قرار دارند ردیف هقسمت رتبه بندي دردر(باالتري دارند
همانطور که پیش تر ذکر شد در قسمت رتبه بندي سهام .. موفقیت باالتري دارند

.ین به ترتیب امتیاز تکنیکال مرتب شده اند ئها از باال  به پا

سیگنالهاي خرید ستاره دار-5

اگر بدرستی و سیگنالهاي خرید سه ستاره داراي باالترین اولویت خریدهستند و
با رعایت تمام پارامترهاي مناسب انتخاب شوند داراي باالترین  سطح بازدهی 

این بدین معنی نیست که هر سیگنال خرید سه ستاره اي بایستی (هستند
.)خریداري شود

سیگنالهاي خرید سه ستاره با توجه به اهمیت تا سه روز بعد از سیگنال بصورت 
داده می شوند تا در صورت داشتن پارامترهاي مثبت سه ستاره آبی رنگ نمایش 

.بتوانید براي خرید تصمیم گیري نمائید 

سیگنالهاي خرید دوستاره عموما براي اضافه کردن به حجم خریدهاي قبلی  از
براي خریدهاي جدید هم میتوان درصورت داشتن اطمینان اما.استفاده نمائید 

.استفاده کرد

بعلت نزدیکی  به سطح حمایتی  کم ریسک ترین سیگنالهاي خرید تک ستاره 
.سیگنالها هستند 

این سیگنالها در واقع همان سیگنالهاي سه : سیگنال خرید در تایم فریم ساعتی 
.کوتاه مدت تري دارند ستاره اما در تایم فریم ساعتی هستند و بازده
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هستند که اولیهاول وقتی داراي اعتباربدیهی است که سیگنالهاي خرید در درجه
بطور مثال  سیگنالهاي خریدي که رتبه . رتبه تجمیع آنها  در محدوده مجازباشد

چرا که خریداران از درجه اعتبار ساقط استاست  400تجمیع آنها باالي 
و درست است که سهم ازلحاظ تکنیکالی موقعیت .قدرتمندي پشت سهم  نیستند 

بواسطه عدم پشتوانه پول هوشمند احتمال شکست خوردن خرید دارد اما
.سیگنال خرید باالست 

تعیین ارزش بازار بروز سهام-6

هرگز رشد . رزش بازار یک شرکت نیز نقش قابل توجهی در انتخاب سهم دارد ا
و از ریسک خرید آنها .سهام با ارزش بازار بزرگ را در بازارهاي نزولی باور نکنید 

رشد سهام با ارزش بازار بزرگ به کندي . بازارهاي نزولی اجتناب نمائید در 
و ) باالتر از یک میلیارد تومان (صورت می پذیرد و مناسب براي سرمایه هاي بزرگ 

بازارهاي صعودي و اواسطتنها در شروع. اران ریسک گریز می باشد ذسرمایه گ
.دوار باشیدامیمی توانید به رشد سهام با ارزش بازار بزرگ
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تقاضا دو برابر عرضه-رشد قابل توجه حجم -پول هوشمند-7

و یا ورود سهمحرکت صعودي سهام عمدتا با یک رشد قابل توجه در حجم معامالت
آغاز )رتبه تجمیع سه روزه(پول هوشمند همراه با کاهش قابل توجه رتبه تجمیع

نشانه توجه معنا پارامترها و این )اصالحیپس از اتمام روند نزولی یا (می گردد 
و وجود تقاضا دو برابر عرضه نیز )  فیلتر اولیه(دار بازار به سهم مربوطه می باشد

در.باشد پس از فیلتر اولیهمی تواند فیلتر مجددي  براي انتخاب سهم مناسب
.ست داده شده اادامه فرم راهنماي عالئم بکار رفته در سامان تریدر نمایش 
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:سهم ي انواع وضعیتها

)چرخه خرید سهمشروع(سیگنال خرید براي خرید سهم: خرید

تمسقرددوشیمداهنشیپتساکسیرمکامادیرخلانگیسنامه:کسیرمک

دیرخزامهمياهرتماراپریاسنتفرگرظنرداباردوخياهدیرخهدمعيدنبهبتر

.دیئامنباختناکسیرمکياه

حتما نمودار سهم انتخابی بایستی توسط معامله گر بررسی شودتاکید می گردد که

براي مشاهده نمودار سهم  بر روي نام نماد  کلیک نمائید پس از چند ثانیه نمودار 

.جدیدي بشما نمایش داده می شود سهم در فرم 
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)توصیه به نگهداري سهم (نگهداري سهم: نگهداري

سهام با امتیاز باال و رتبه تجمیع مناسب و نمودار مناسب در صورت صالحدید 

.معامله گر با وضعیت نگهداري هم میتوانند  خریداري شوند 

سهام پر تقاضا در قسمت بهترین خریدهاي نرم افزار عموما  ده ردیف  اول  

هستند و اقبال صف خرید شدن آنها باال است در این قسمت می توانید سهام با 

.خریداري کنیدوضعیت نگهداري را هم 

افت کمتر قیمت سهامی که در نقاط قوي حمایتی قرار می گیرند و  : سطح حمایتی 

.متصور نیست براي آنها 

یتی قرار می گیرند و معامالت با حجم باال بر روي اسهامی که در سطوح حم: تجمیع

آنها صورت می گیرد در وضعیت تجمیع قرار می گیرند و می توانید با بررسی هاي 

.سهم مناسب را خریداري نمایید بیشتر  

سهم قطعی فروش :فروش 
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سهم درصد 90احتمال و با .گرددبا سیگنال فروش سهم وارد چرخه فروش می 

در نظر داشته باشید که سهم هائی که سیگنال .روند نزولی را در پیش می گیرد  

وارد چرخه فروش .شود و در وضعیت فروش باقی می ماننددر می افروش آنها ص

.کردو یا خرید خود شده اند و به هیچ وجه نباید آنها را نگهداري 

باشد اما فروش و ی یگنال منفی براي سهم مساین وضعیت : واگرائی منفی 

و نرم .داري سهم بر اساس شرائط بازار و سهم به کاربر واگذار شده است هنگ

بعنوان پیشنهاد می توانید .را  اعالم می نمایدRSIافزار تنها وقوع واگرائی منفی 

در صورت باال رفتن  رتبه تجمیع  و مالك قرار دهیدرا وضعیت سهم در روز بعد 

.می توانید براي فروش اقدام نمائید400به باالي 

این وضعیت شامل سهامی می شود که در انتهاي روند نزولی خود : واچ لیست 

قراردارند و می توانند  در صورت وقوع رشد قابل توجه حجم و سایر نشانه هاي 

عالمتهاي جمع آوري سهم بدیهی است خرید یک سهم قبل از .رشد تحت نظر باشند 

سهام ریسک هاي خاص خود را دارد و خیلی ازبصورت گسترده توسط معامله گران 

.به وضعیت سیگنال خرید نمی رسند علیرغم قرار گرفتن در وضعیت واچ لیست 
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:تذکر یک 

در  رانید حتی آنهاقیمت خرید سهام  در سهام انتخابی اهمیتی ندارد و می توا

معموال تا قويعمده سیگنالهاي خرید. سقف قیمتی همانروز نیز خریداري نمائید 

صف خرید خواهند شد و سرعت عمل شما در تصمیم گیري صبح11قبل از ساعت 

.ما خواهد شدشبموقع مانع از صف نشینی 

:تذکر دو

به امتیاز سهم توجه نمائید چرا که )  تکنیکالی(بجاي توجه به اهداف قیمتی سهم 

و سهامی که امتیاز امتیاز یک سهم بازتاب کاملی از نظر بازار در مورد سهم است 

خود را تکنیکالیعموما اهداف قیمتی)چرخه هاي خرید قوي(هاي باالئی دارند

.پشت سر می گذارند

یدخرصفدام:تذکر سه 

معامالتدرخللینبایستیافزارنرمبنديرتبهقسمتدرخریدصفستونوجود

هستندخریدصفدارايکهخریديسیگنالهايکهمعنیاینبهکندواردشما

سیگنالهائیونمائیدصرفنظرخریدکمشانسبعلتآنهاخریدازکهشودمیباعث

دربرودبینازخریدصفنداشتنبواسطهشمارغبتندارندخریدصفکههم
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اززمانگذشتباوندارندخریدصفابتدادرخریدسیگنالهايازخیلیحالیکه

دامایندرباشیدمراقببنابراینشوندمیخریدصفدارايبازاراولیهساعات

صفدرداشتخریدصفاگروکنیدانتخاباقتداربارامناسبسهم.نیفتید

.کنیدخریدمیتوانیدبراحتیکهنداشتصفاگرهموکنیدشرکتخرید

می توانید براي فیلتر کردن  سیگنالهاي خرید بر روي آیکون  قسمت رتبه بندي در

.فیلتر  کلیک نمائید و مطابق آیتم هاي موجود  سهام را فیلتر نمائید
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انگشت را همچنین  براي ثبت آالرم می توانید  بر روي ردیف  سهم دلخواه 

پس از آن فرم جدیدي  نمایش می یابد  که در آن می توانید ) ثانیه2(نگهدارید 

ها در آالرم.آالرم ثبت نمائید س پارامترهاي مشخص شده براي سهم بر اسا

شکل زیر نمائی از فرم ثبت .د ننمایش می یاب"رخدادها "در قسمت صورت وقوع 

.آالرم می باشد 
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هائی که  در  قسمت رتبه بندي و بهترین خریدها براي سهام ثبت آالرم: رخدادها  

می نمائید در صورت وقوع  هم  در نوتیفیکشن موبایل درج می شوند و هم در 

.  قسمت رخدادها با ذکر تاریخ و ساعت درج و نمایش می یابند  
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بهترین خریدها : سومفصل 

بهترین قسمتیکی دیگر از روشهاي خرید سهم در سامان تریدر استفاده از 

می توانید بهترین خریدهاي بازار را از لحاظ  در این قسمت خرید ها می باشد که 

هدردماهسامومع.بررسی  نمائیددر روز جاري معامالتیورود پولهاي  هوشمند 

فصرازابلواهقیقدتسیبرددنشابهتشادیبوخياهرتماراپهکلوافیدر

دننکیمادیپهارلوافیدرهدهبرازابنامزردهکیماهسریاسودنوشیمدیرخ

.دنوشیمدیرخفصامومعبوخمجحبیرضنتشادطرشب

در روز جاري در این قسمت رتبه خرید فقط  بر اساس  میزان ورود پول هوشمند 

محاسبه می شود و می توانید از باالي لیست سهام با پارامترهاي مثبت معامالتی 

.بیشتر و نمودار  بهتر را خریداري نمائید 
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قیمت پایانی (نرم افزار سهامی که در رنج مثبت تابلو معامله می شوند همچنین در 

با پس زمینه  تیره تر نمایش )  امروز باالتر از قیمت پایانی روز گذشته قرار دارد 

داده می شوند بدیهی است که سهامی که در رنج مثبت تابلو معامله می شوند از 

بطور .براي رشد برخوردار هستند و بایستی در اولویت قرار بگیرنداقبال بیشتر

مثال در شکل زیر  سهم ثبهساز یا ثامید در رنج مثبت تابلو معامله می شوند  و با 

.رنگ زمینه تیره تر نمایش داده شده اند 
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پایان

33

پایان

33

پایان


