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خدابنام

درصد از رشدهای قیمتی تنها بر  اساس  ورود پول و ۶۰که در بازار بورس ایران حداقل باید اذعان داشت
از رشد  سهام  بر اساس درصد ۴۰کمتر از کسب انتفاع اتفاق می افتد و  نقدینگی های هوشمند  جهت

ای ما در جهت یدهکه هر چه خربنابراین پر واضح است . اتفاق می افتدشرکتهارشد سودآوری 
همواره  از در نرم افزار .خریدهای پر قدرت تر بازار باشد احتمال موفقیت معامالتمان بیشتر خواهد شد 

ی و یا واچ وح حمایتطس,تجمیع  ,نگهداری یتوضعبین  سیگنالهای خرید و یا  سایر  سهم هائی که 
سهامی که دارای  رتبه  .  بایستی به رتبه تجمیع  سهم  توجه ویژه ای داشته باشید  دارند را لیست

تجمیع  مناسب  هستند  یعنی  دارای  خریداران  و بازیگران قدرتمندی هستند و این سهم ها   
.رشد هستند کاندیدهای مناسبتری برای

د کند و به سقفهای قیمتی خود تا زمانیکه  رشد ر داهای قیمتی قراریک  سهم  از  زمانی که در کف 
:بترتیب  وضعیتهای زیر را دارد برسد 

روند نزولی خود را پشت سر گذاشته و در حال کف  سازی می باشد یاداحتمال  زه سهم ب:  واچ  لیست 
.و در صورت ورود  نقدینگی و پولهای هوشمند  استعداد  رشد را دارد 

ن تری برای آنها یئاسهامی که در  کف  حمایتی قوی قرار دارند  و مقدار  کف قیمتی پ:  ح حمایتی  سطو
و متصور نیست  این سهام بخودی خود  رشد نخواهند کرد مگر آنکه  یا  دارای اخبار خوب بنیادی باشند

.و یا پول هوشمند به آن ورود نماید تکمیل کرده باشند نموداری و الیوتی خود را اصالحی یا الگوهای 

ند  چنانچه در حجم های خوبی معامله قرار دار )وضعیت قبلی (سهامی که در سطوح حمایتی : تجمیع 
.در وضعیت  تجمیع  قرار می گیرند بر روی آنها انجام بگیرد شوند و حجم های قابل توجه ای 

واقع  اولین  قدم  در تک ستاره در یا خرید سیگنال های خرید:  تک ستاره یا خریدسیگنال خرید
.رشد قیمت سهم  است که بر روی نمودار  قابل  تشخیص است  

سهم رشد  مسجل شدنپس از سیگنالهای خرید تک ستاره  در صورت : سیگنال خرید سه ستاره 
.سیگنال خرید سه ستاره صادر می شود 

دوسیگنال خرید سه ستاره در  ادامه رشد  سهم پس از سیگنالهای خرید : ستاره دوسیگنال خرید 
.ستاره صادر می شود 



این وضعیتها  آنچه که باعث می شود سهمی روند رشد  قوی را تجربه کند  داشتن رتبه تجمیع  تغییر در 
می تواند ادامه دار بودن )۴۰مثال کمتر از (ین  است  و داشتن  رتبه تجمیع  پائدر طول مسیر مناسب 

.روند  رشد  قیمتی سهم را تضمین نماید

:پول هوشمند را دنبال کنید  رتبه تجمیعبا 

میزان  قدرت خریداران  و  ورود پول هوشمند هرتبه تجمیع در قسمت رتبه بندی سهم  در واقع نشان دهندستون 
مند ترین خریداران  است  و  سهمی با رتبه تسهمی با رتبه  یک  دارای باالترین و قدر )رتبه تجمیع سه روزه(است

فروشندگان  سهم  است  و  به هیج وجه کاندید بودن  قدرتدارای  قدرت بسیار  کم خرید و قوی ۴۵۰تجمیع  
.نیست و نگهداریمناسبی برای خرید

می ۴۰۰همچنین  سهامی که در  سقف های  قیمتی  و  یا   در  مقاومتهای  قیمتی خود  دارای  رتبه های  باالی  
هم بایستی شوند  بدین معنی است که خریدران قدرتمند قبلی سهم  در حال  خالی کردن سهم هستند  و  شما  

.با  بررسی نمودار و شواهد  تصمیم گیری نمائیددر مورد خروج از سهم  

در حالیکه رتبه .است روز جاریفقط در مند ز  نشانگر  ورود پول هوشآیکن  ورود پول هوشمند  نیز در ستون امتیا
.تجمیع  میانگین سه روزه  ورود پول هوشمند به سهم است 

سهم هائی را خریداری نمائید  که  رتبه خرید  پایین تری مشابه  حتما  سعی نمائید  که شرایطسهام با در بین
.داشته باشند و  یا  دارای  عالمت ورود  پول  هوشمند  باشند 

این وضعیتها  آنچه که باعث می شود سهمی روند رشد  قوی را تجربه کند  داشتن رتبه تجمیع  تغییر در 
می تواند ادامه دار بودن )۴۰مثال کمتر از (ین  است  و داشتن  رتبه تجمیع  پائدر طول مسیر مناسب 

.روند  رشد  قیمتی سهم را تضمین نماید

:پول هوشمند را دنبال کنید  رتبه تجمیعبا 

میزان  قدرت خریداران  و  ورود پول هوشمند هرتبه تجمیع در قسمت رتبه بندی سهم  در واقع نشان دهندستون 
مند ترین خریداران  است  و  سهمی با رتبه تسهمی با رتبه  یک  دارای باالترین و قدر )رتبه تجمیع سه روزه(است

فروشندگان  سهم  است  و  به هیج وجه کاندید بودن  قدرتدارای  قدرت بسیار  کم خرید و قوی ۴۵۰تجمیع  
.نیست و نگهداریمناسبی برای خرید

می ۴۰۰همچنین  سهامی که در  سقف های  قیمتی  و  یا   در  مقاومتهای  قیمتی خود  دارای  رتبه های  باالی  
هم بایستی شوند  بدین معنی است که خریدران قدرتمند قبلی سهم  در حال  خالی کردن سهم هستند  و  شما  

.با  بررسی نمودار و شواهد  تصمیم گیری نمائیددر مورد خروج از سهم  

در حالیکه رتبه .است روز جاریفقط در مند ز  نشانگر  ورود پول هوشآیکن  ورود پول هوشمند  نیز در ستون امتیا
.تجمیع  میانگین سه روزه  ورود پول هوشمند به سهم است 

سهم هائی را خریداری نمائید  که  رتبه خرید  پایین تری مشابه  حتما  سعی نمائید  که شرایطسهام با در بین
.داشته باشند و  یا  دارای  عالمت ورود  پول  هوشمند  باشند 

این وضعیتها  آنچه که باعث می شود سهمی روند رشد  قوی را تجربه کند  داشتن رتبه تجمیع  تغییر در 
می تواند ادامه دار بودن )۴۰مثال کمتر از (ین  است  و داشتن  رتبه تجمیع  پائدر طول مسیر مناسب 

.روند  رشد  قیمتی سهم را تضمین نماید

:پول هوشمند را دنبال کنید  رتبه تجمیعبا 

میزان  قدرت خریداران  و  ورود پول هوشمند هرتبه تجمیع در قسمت رتبه بندی سهم  در واقع نشان دهندستون 
مند ترین خریداران  است  و  سهمی با رتبه تسهمی با رتبه  یک  دارای باالترین و قدر )رتبه تجمیع سه روزه(است

فروشندگان  سهم  است  و  به هیج وجه کاندید بودن  قدرتدارای  قدرت بسیار  کم خرید و قوی ۴۵۰تجمیع  
.نیست و نگهداریمناسبی برای خرید

می ۴۰۰همچنین  سهامی که در  سقف های  قیمتی  و  یا   در  مقاومتهای  قیمتی خود  دارای  رتبه های  باالی  
هم بایستی شوند  بدین معنی است که خریدران قدرتمند قبلی سهم  در حال  خالی کردن سهم هستند  و  شما  

.با  بررسی نمودار و شواهد  تصمیم گیری نمائیددر مورد خروج از سهم  

در حالیکه رتبه .است روز جاریفقط در مند ز  نشانگر  ورود پول هوشآیکن  ورود پول هوشمند  نیز در ستون امتیا
.تجمیع  میانگین سه روزه  ورود پول هوشمند به سهم است 

سهم هائی را خریداری نمائید  که  رتبه خرید  پایین تری مشابه  حتما  سعی نمائید  که شرایطسهام با در بین
.داشته باشند و  یا  دارای  عالمت ورود  پول  هوشمند  باشند 



حداالمکان خودداری نمائیدخروج پول هوشمند هستند عالمت از خرید سهامی که دارای 

نزدیک بهم دارند  آنهایی که دارای عالمت  ورود پول هوشمند تجمیعکه رتبه هایدر مورد  سیگنالهای  خریدی 
.هستند  ارجحیت دارند  

وسطی دارند اما دارای  عالمت  خروج پول هوشمند هستند  را  خریداری  سیگنالهای خریدی که رتبه  تجمیع  مت
نکنید

می ۴۰۰رند  و  در  سقف های قیمتی دارای  رتبه های  تجمیع  بزرگتر از سهم هائی که  رشد های قیمتی باالئی دا
.شوند  نشاندهنده  خروج  بازیگران سهم  از سهم است  و می تواند آالرمی برای خروج بموقع از سهم باشد 

می را انتخاب کنید که  دارای  رتبه  تجمیع پائین تری که امتیازهای باالئی دارند  سهیداز بین سیگنالهای خری
سهم پاسا  علیرغم اینکه  امتیاز کمتری دارد و سیگنال خرید دوستاره است . است به شکل زیر دقت نمائید 

و سایر سیگنالهای خرید سه ستاره  بواسطه .ست مناسبترین گزینه  ا۱۹بواسطه داشتن رتبه تجمیع  پائین 
یا حداقل اینکه که نمی توانند  رشد شارپی را داشته .نداشتن رتبه مناسب  تجمیع گزینه های مناسبی  نیستند 

.باشند 

را نشان می ۴۲۵رتبه تجمیع سهم  مقدار  ۲۰۱۹۰۱۱۶یخ  در شکل زیر  سهم  چکارن را  مشاهده  کنید که در تار
ال خرید آن نیز بواسطه رتبه باالی  تجمیع  معتبر سیگندهد  که  حاکی از خروج  بازیگران سهم  از سهم  بود و 

.پس از آن نیز  سهم روند  افت خود را شروع کرد نبود  و  

حداالمکان خودداری نمائیدخروج پول هوشمند هستند عالمت از خرید سهامی که دارای 
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.پس از آن نیز  سهم روند  افت خود را شروع کرد نبود  و  

حداالمکان خودداری نمائیدخروج پول هوشمند هستند عالمت از خرید سهامی که دارای 

نزدیک بهم دارند  آنهایی که دارای عالمت  ورود پول هوشمند تجمیعکه رتبه هایدر مورد  سیگنالهای  خریدی 
.هستند  ارجحیت دارند  
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در نقطه  مقابل به ریز معامالت  سهم  سشرق توجه نمائید  در طول مسیر  رتبه  تجمیع  همواره  مقدار بسیار خوبی 
را داشته است و سهم هم  به رشد خودش  ادامه  داده است و فرصتهای ورود  زیادی را به معامله گرانی که از رتبه 

.تجمیع سهم خبر داشتند را میداد

در نقطه  مقابل به ریز معامالت  سهم  سشرق توجه نمائید  در طول مسیر  رتبه  تجمیع  همواره  مقدار بسیار خوبی 
را داشته است و سهم هم  به رشد خودش  ادامه  داده است و فرصتهای ورود  زیادی را به معامله گرانی که از رتبه 

.تجمیع سهم خبر داشتند را میداد

در نقطه  مقابل به ریز معامالت  سهم  سشرق توجه نمائید  در طول مسیر  رتبه  تجمیع  همواره  مقدار بسیار خوبی 
را داشته است و سهم هم  به رشد خودش  ادامه  داده است و فرصتهای ورود  زیادی را به معامله گرانی که از رتبه 

.تجمیع سهم خبر داشتند را میداد



:روشهای خرید سهم در سامان تریدر 

گران قابل ان تریدر وجود دارد  که  بسته  به روحیات معاملهوش  کلی  برای خرید  سهم  در سامبطور  کلی  سه ر
.استفاده است  

وابط  مطرح شده  در  راهنمای نرم افزار انتخاب  سهم از  قسمت رتبه بندی  طبق   ض:  روش  اول  

انتخاب  سهم  از  قسمت لیست خرید نرم افزار  :  روش دوم 

حائز نماید شما می خرید را  مناسب در  زمانهائی که  در  قسمت رتبه بندی  سهمی نتوانست  حداقل پارامترهای 
ری هستند را تعداد  روز  کمتر و بازدهی  باالتای توانید به لیست خرید مراجعه نمائید و از  باال  سهم هائی که دار 

.ز اهمیت  استحائروشسه خریداری نمائید  بدیهی  است  که رتبه تجمیع  سهم  نیز  در هر 

:روش سوم

در فرم نمایش داده شده کلیک نمائید و )بهترین خریدها(در این روش می توانید  بر روی آیکن  شماره  یک 
رتبه اشاره شده در این فرم  فقط  رتبه  .از باالی  لیست  سهامی که دارای  رتبه  کمتری هستند را انتخاب نمائید )۲(

به  بعد می توانید با کلیک کردن بر روی دکمه بروزرسانی۹٫۱۵ورود نقدینگی در روز جاری می باشد و از ساعت  
عمدتا دارای  صف خرید هستند بنابراین ان بازار یاپاین لیست در . روز نمائید  را بهان خریدتریلیست به)۳(

نمائید قطعا این روش  هم می تواند برای اری را  قبل از آنکه صف خرید شوند خریدمناسب شما می توانید سهام 
.ی  میانمدتی  بشما ایده بدهد برای خرید هانوسانگیری مناسب باشد و هم 
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