ﺑﻬﻤﻦ ۹۷

ﺑﻨﺎم ﺧﺪا
ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اﯾﺮان ﺣﺪاﻗﻞ  ۶۰درﺻﺪ از رﺷﺪﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ورود ﭘﻮل و
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻧﺘﻔﺎع اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از  ۴۰درﺻﺪ از رﺷﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس
رﺷﺪ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻣﺎ در ﺟﻬﺖ
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﭘﺮ ﻗﺪرت ﺗﺮ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﻮاره از
ﺑﯿﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻬﻢ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری  ,ﺗﺠﻤﯿﻊ  ,ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﯾﺎ واچ
ﻟﯿﺴﺖ را دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  .ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارای رﺗﺒﻪ
ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ دارای ﺧﺮﯾﺪاران و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺎ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﯾﮏ ﺳﻬﻢ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻒ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻗﺮار دارد

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻘﻔﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮد

ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ وﺿﻌﯿﺘﻬﺎی زﯾﺮ را دارد :
واچ ﻟﯿﺴﺖ  :ﺳﻬﻢ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺣﺎل ﮐﻒ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و در ﺻﻮرت ورود ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﭘﻮﻟﻬﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻌﺪاد رﺷﺪ را دارد .
ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ  :ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﻒ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﻮی ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﻘﺪار ﮐﻒ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد رﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﯾﺎ دارای اﺧﺒﺎر ﺧﻮب ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﯾﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﻧﻤﻮداری و اﻟﯿﻮﺗﯽ ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﻮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ آن ورود ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺗﺠﻤﯿﻊ  :ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ )وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ( ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺠﻢ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺠﻢ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﮏ ﺳﺘﺎره  :ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﮏ ﺳﺘﺎره در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در
رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ .
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻪ ﺳﺘﺎره  :ﭘﺲ از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﮏ ﺳﺘﺎره در ﺻﻮرت ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪن رﺷﺪ ﺳﻬﻢ
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ دو ﺳﺘﺎره  :ﭘﺲ از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻪ ﺳﺘﺎره در اداﻣﻪ رﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ دو
ﺳﺘﺎره ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .

در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺘﻬﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻬﻤﯽ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻗﻮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ داﺷﺘﻦ رﺗﺒﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ و داﺷﺘﻦ رﺗﺒﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭘﺎﺋﯿﻦ )ﻣﺜﻼ ﮐﻤﺘﺮ از  (۴۰ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ دار ﺑﻮدن
روﻧﺪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﻬﻢ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭘﻮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ :
ﺳﺘﻮن رﺗﺒﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ در ﻗﺴﻤﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﻬﻢ در واﻗﻊ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪاران و ورود ﭘﻮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﺳﺖ )رﺗﺒﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﻪ روزه( ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﯾﮏ دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاران اﺳﺖ و ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ
ﺗﺠﻤﯿﻊ  ۴۵۰دارای ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﻗﻮی ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﺞ وﺟﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﯿﺴﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﯾﺎ در ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮد دارای رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۴۰۰ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪران ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﻬﻢ در ﺣﺎل ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺳﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
در ﻣﻮرد ﺧﺮوج از ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدار و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .
آﯾﮑﻦ ورود ﭘﻮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﺳﺘﻮن اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ورود ﭘﻮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﻘﻂ در روز ﺟﺎری اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رﺗﺒﻪ
ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻪ روزه ورود ﭘﻮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ اﺳﺖ .

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

از ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارای ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺮوج ﭘﻮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪاﻻﻣﮑﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
در ﻣﻮرد ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪی ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻬﻢ دارﻧﺪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻋﻼﻣﺖ ورود ﭘﻮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ارﺟﺤﯿﺖ دارﻧﺪ .
ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪی ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ دارای ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺮوج ﭘﻮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺳﻬﻢ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻﺋﯽ دا رﻧﺪ و در ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ دارای رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ۴۰۰ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺧﺮوج ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﻬﻢ از ﺳﻬﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻻرﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺑﻤﻮﻗﻊ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ .

از ﺑﯿﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪی ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎﻻﺋﯽ دارﻧﺪ ﺳﻬﻤﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دارای رﺗﺒﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮی
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ  .ﺳﻬﻢ ﭘﺎﺳﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻤﺘﺮی دارد و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ دوﺳﺘﺎره اﺳﺖ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ داﺷﺘﻦ رﺗﺒﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭘﺎﺋﯿﻦ  ۱۹ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻪ ﺳﺘﺎره ﺑﻮاﺳﻄﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ رﺗﺒﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﺷﺎرﭘﯽ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .

در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺳﻬﻢ ﭼﮑﺎرن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰۱۹۰۱۱۶رﺗﺒﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﻬﻢ ﻣﻘﺪار  ۴۲۵را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺧﺮوج ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﻬﻢ از ﺳﻬﻢ ﺑﻮد و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻮاﺳﻄﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻧﺒﻮد و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ روﻧﺪ اﻓﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد .

در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ رﯾﺰ ﻣﻌﺎﻣﻼت 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 :

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ روش ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﻢ در ﺳﺎﻣﺎن ﺗﺮﯾﺪر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روﺣﯿﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .
روش اول  :اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻬﻢ از ﻗﺴﻤﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار

روش دوم  :اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻬﻢ از ﻗﺴﻤﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار
در زﻣﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﻬﻤﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮﯾﺪ را ﺣﺎﺋﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و از ﺑﺎﻻ ﺳﻬﻢ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﻌﺪاد روز ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﻬﻢ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮﺳﻪ روش ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

روش ﺳﻮم:
در اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻦ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ )ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ( ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و در ﻓﺮم ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه
) (۲از ﺑﺎﻻی ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارای رﺗﺒﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .رﺗﺒﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮم ﻓﻘﻂ رﺗﺒﻪ
ورود ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در روز ﺟﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﺎﻋﺖ  ۹٫۱۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ
) (۳ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ را ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ  .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 ﻫﺎ ی ﻣﯿﺎﻧﻤﺪﺗﯽ ﺑﺸﻤﺎ اﯾﺪه ﺑﺪﻫﺪ .

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ وﺑﻼگ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .
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