ﮔﻔﺘﺎر دوم  -ﻣﺮداد ۹۸

ﺑﻨﺎم ﺧﺪا
در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﻣﺎن ﺗﺮﯾﺪر ﺑﺎ ﺳﻪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎ در ﻫﺮ روز ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺑﯿﻦ
ﺗﻤﺎم ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .و ﻧﻤﻮدار ﺳﻬﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ
در ﭼﻪ ﺑﺎزاری ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ و در ﭼﻪ ﺑﺎزار ی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﭼﻪ ﺑﺎزاری روی
رﺷﺪ ﺧﻮب ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ و در ﭼﻪ ﺑﺎزاری ﺗﻨﻬﺎ روی ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﯿﺮی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎز
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ در ﻧﺮم اﻓﺰار )وﯾﻨﺪوزی و اﻧﺪروﯾﺪ ( ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

-۱روش اول از ﻗﺴﻤﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی )وﯾﻨﺪوز و اﻧﺪروﯾﺪ( :
در اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﺎﻻی ﻟﯿﺴﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ در
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻬﺎﻣﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ دال ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزار را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ورود ﭘﻮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ,رﺗﺒﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ )ﮐﻤﺘﺮ از  (۴۰و ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ و رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ ی ﺑﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺳﻬﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺮ
ﺳﻬﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدار اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪن ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰٫۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ
ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻬﻢ ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪن ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺳﻬﻢ را ﻧﻮﯾﺪ دﻫﺪ .

 -۲روش دوم از ﻗﺴﻤﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺮﯾﺪ )ﻓﻘﻂ وﯾﻨﺪوز(:
در اﯾﻦ روش ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻗﺴﻤﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﻬﻤﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم را
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ اﺻﺮار ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺎﻻی ﻟﯿﺴﺖ
ﻫﺮ ﺳﻬﻤﯽ را ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد روز ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را دارد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ  .ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارای رﺗﺒﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
)ﮐﻤﺘﺮ از  ( ۴۰ﯾﻌﻨﯽ دارای ﺧﺮﯾﺪاران و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮی
ﺑﺮای رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

 -۳روش ﺳﻮم از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎ )وﯾﻨﺪوز و اﻧﺪروﯾﺪ(  :ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﯿﺮی
در اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻦ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ )ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ( در ﻗﺴﻤﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ) ﯾﺎ
ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺪروﯾﺪی ( در ﻓﺮم ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ) (۲از ﺑﺎﻻی ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارای
رﺗﺒﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .رﺗﺒﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮم ﻓﻘﻂ رﺗﺒﻪ ورود
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در روز ﺟﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﺎﻋﺖ  ۹و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ

ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ) (۳ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ را ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ  .ﻋﻤﻮﻣﺎ ده ردﯾﻒ اول اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزار ﻋﻤﺪﺗﺎ
دارای ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ روش ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺸﻤﺎ اﯾﺪه ﺑﺪﻫﺪ
.در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاری را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ روش ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ و ﺑﺰرگ
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﭼﺮا ﺣﺮﮐﺖ و رﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﻬﺎم اوﻻ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻨﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار وﯾﻨﺪوز

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺪروﯾﺪی

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ وﺑﻼگ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .
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