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 نوسانگیری چیست؟
سهام در کوتاه  متیق راتییتغ توان ی. نوسان را ممیده حیبهتر است ابتدا نوسان را توض نوسانگیریدر مورد  حیاز توض قبل

از اقدام کرده و منظم سهام و فروش خرید  به روز کاری( 3)حداکثر کوتاه مدت  یکه در بازه زمان یمدت نام برد و افراد

آماتور و گر  معامله کی یدر بورس برا نوسانگیری ی. معموال درصدهاندیگو یم ریگکنند را نوسان یها استفاده م متینوسان ق

و باید در همین  باشد یم پس از کسر کارمزددرصد  ۱۰تا  ۵ نیب یا حرفهگر  معاملهدرصد و برای یک  3ای تا  حرفه نیمه

 .شود یرا متحمل نم یشتریب سکیوقت ر چیهدف ه نیبا ا یگذار هیسرما چیه .دمقدار سود از سهم خارج ش

است  ریخ پرسش نیپاسخ به ا کنند؟ نوسانگیریدر بازار سهام  توانند یگذاران م هیهمه سرما ایکه آ نجاستیا پرسش حال

 یدر تابلوخوانکافی به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت  ازین یمال یبازارها ریسا ایدر بازار سهام و  نوسانگیریچرا که 

از  یاریاوقات بس یاست گاه . ممکنستیکار ن نیقادر به انجام ا یگذار هیتوان گفت که هر سرما یدارد و م یو بازار خوان

کشد که متضرر  ینم یباشند اما طول نوسانگیریکوتاه مدت، به دنبال  یو طمع سودها هیگذاران با ورود به بازار سرما هیسرما

به دانش و تجربه و  نوسانگیریگفته شد  باالچرا که همانطور که در  دهند یخود را از دست م هیاز سرما یشوند و بخش یم

بنده و  یشوند. تجربه شخص یم انیاز افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل ز یاریدارد و چه بسا بس ازین یمهارت خاص

گذار ختم  هیسرما انیدر بلند مدت به ز نوسانگیریباشد که  یمطلب م نیهم دیمو زیگران بازار ن از معامله یاریصحبت با بس

 یادیشوند و عده ز یدر بازار منتفع م ینوع روش معامالت نیگذاران با استفاده از ا هیاز سرما یدرصد کم دیخواهد شد و شا

و بخش  شوند یم انی؛ متحمل ز شوند یو به صورت کوتاه مدت وارد سهم م یریگ گذاران که با هدف نوسان هیاز سرما

 .دهند یخود را از دست م هیاز سرما یادیز



و موج سوار ساز موج  ؛شوند که شامل یم میهستند به دو دسته تقس نوسانگیریبه دنبال  هیکه در بازار سرما یالبته افراد

صورت که ابتدا  نیبد ،باشند یسهم م ایصنعت  کیموج در  کیهستند که شروع کننده  یگذاران هیدسته اول سرما باشند. یم

و شروع به  دیکه سهم به اصطالح خشک شد، سهم را صف خر یو زمان کنند یم دیآرام آرام شروع به خر یسهم کیدر 

شوند  ی. با پخش اخبار مثبت، رفته رفته عوام بازار وارد سهم مکنند یم یاجتماع یها ها و شبکه تیپخش اخبار مثبت در سا

 یافراد کسان نیا عشوند و در واق یها وارد سهم ممرحله موج سوار نی. در امیپرحجم در سهم هست یدهایو شاهد صف خر

تا  ۱۵) معموال  ابدی یم شیسهم افزا متیق سهم هستند دیو به دنبال خر رسد یبه گوششان م یلیهستند که اخبار به هر دل

 گری. حال اگر بازشوند یشود و موج ) گروه اول ( از سهم خارج م یم ادیز زیدرصد ( و رفته رفته عرضه سهام شرکت ن ۲۰

که در مرحله آخر  یگذارانهیصورت سرما نیا ریدر غ میهست متیق شیسهم شود شاهد ادامه افزا ردمرحله وا نیدر ا دیجد

 .شوند یاز سهم خارج م انیز ییهم با شناسا تیو در نها انیاند، ز اخبار مثبت وارد سهم شده لیرشد سهم و صرفا به دل

 ؟توان نوسانگیری کرد یم چگونه

 کالیتکن لیتحل

 کالیتکن لیکنند تحل یگذاران از آن استفاده م هیاز سرما یاریکه امروزه بس هیدر بازار سرما نوسانگیری یها از روش یکی

کنند  یم یداریرا خر یکوتاه مدت سهم یزمان یها با استفاده از نمودارها در بازه روش نیگذاران در ا هیباشد. چرا که سرما یم

که معموال با  یتیحما یها سهم در محدوده دیگفت خر دیبه عنوان مثال بافروشند  یرا م نآ یمتیو پس از چند درصد رشد ق

 یتواند برا یم کالیتکن لیدر تحل زیاز نسبت ها ن یها باشد. البته برخ روش نیاز ا یکیتواند  یاقبال بازار مواجه است م

 .باشد یم AVERAGE TRUE RANGE کاتوریاند ایو  ATR نسبت ها نیاز ا یکیمناسب باشد که  نوسانگیری

 :حاکم بر بازار جو

شود حال ممکن است خبر در  یگروه م کیسهام  یخبر موجب رشد دست جمع کیشود که انتشار  یاوقا مشاهده م یگاه

 ییمناسب آن را فروخت و شناسا تیموقع کیو در  دیتوان همگام با خبر سهم را خر یم زیحالت ن نیباشد. در ا عهیحد شا

 .سود انجام داد

 ینهان اطالعات

 نیکه ممکن است ا دهیشرکت به دست شما رس تیاز وضع یاطالعات یشود که از جانب شخص یاوقات مشاهده م یگاه

خبر دست به دست  نیممکن است ا زیحالت ن نای در. باشد … ایرو و  شیپ هیسرما شیافزا ایسود شرکت و  شیخبر افزا

ساعت  انیو در پا دهیخبر سهم را خر دنیبچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رس

 .دیکن نوسانگیریو  دیسهم آن را بفروش یمتیبا رشد ق زیمعامالت ن

به تجربه و مهارت فراوان دارد. ممکن است  ازیباشد که ن یم یا دهیچیدر سهم کار دشوار و پ نوسانگیریگفت  دیکل با در

 نیمن ا دهیبه عق یکسب کرد ول یمقطع یهابتوان سود نوسانگیری یاز اصول مطرح شده برا یاوقات با برخ یگاه



 یها که دربند فرصت کنم یم هیتوص لیدل نیباشد. به هم شتریب یضررها یبرا یا تواند مقدمه یم یمقطع یسودها

به  دینکته را هم با نی. البته ادیرا در بازار توسط افراد مختلف نخور ینینچنیا یو گول وعده ها دیدر بازار نباش نوسانگیری

را در  یمناسب یبازده تواند یدر سهم م یخوانتابلو یها کیتکن یدر سهم با استفاده از برخ نوسانگیریکه  دیخاطر داشته باش

 گذار کند.  هیسرما بیکوتاه مدت نص

 ؟مینوسانگیری انتخاب کن یسهم مناسب را برا چگونه 

که به  یگذاران هیسرما شتریو ب دیآ یبه حساب م هیسخت در بازار سرما اریبس یکار نوسانگیری یسهم مناسب برا انتخاب

کنند. اما چگونه  یم انیسهم دچار اشتباه شده و ز دیهستند عمدتا در خر نوسانگیری یکردن سهام مناسب برا دایدنبال پ

 ییاز ابزارها یکیبه عنوان  کالیتکن لیکه تحل می. در بخش باال گفتمیانتخاب کن نوسانگیری یسهم مناسب را برا کی

که  میداد حیبا خط روند توض یگر معامله یها کی. در تکنکنند یاز آن استفاده م نوسانگیری یگذاران برا هیباشد که سرما یم

اگر  ایو  میرا در بازار کسب کن یکوتاه مدت خوب یها دسو میقادر م؛یبا خط روند را بشناس یساختار معامالت میاگر بتوان

 نی. بنابرامیریکوتاه مدت بگ یها در بازار نوسان میقادر یبه سادگ میدر بورس را بدان یتابلو خوان یها کیاز تکن یبرخ

کسب سود  یروش برا نیگذاران بهتر است به دنبال ا هیوجود ندارد و سرما هیدر بازار سرما نوسانگیری یروش برا نیبهتر

به  یموضوع کند. پس زمان نیبه ا یاریکمک بس تواندیم کالیتکن لیدر تحل یمعامالت یها کیدر بازار نباشند. البته تکن

 یهم برا کاتورهایاز اند یالبته برخ. دیشده باش یبازار حرفه ا نیدر ا یکه به اندازه کاف دیدر بورس باش نوسانگیریدنبال 

 .میکن یباشد که در مقاالت بعد در خصوص آن صحبت م یم فاهقابل است نوسانگیری

 ؟میکن نوسانگیریچگونه در سهم 

در خصوص  میمقاله قصد دار نیشود و در ا یگذاران محسوب م هیسرما یها تیاز فعال یکیدر بورس به عنوان  یریگنوسان

 هیدر بازار سرما یکسب سود و بازده یبرا یمختلف یها روش ی. به طور کلمیدر بورس صحبت کن نوسانگیری یفاکتورها

 یا هیکسب کند که شامل سود سرما یتواند به دو روش بازده یم هیسرماگذار در بازار  هیاساس سرما نیوجود دارد و بر هم

باشد معموال  یسهام در بازار م متیکه شامل نوسان ق یا هیباشد. کسب سود سرما یبا حضور در مجامع  م یو سود نقد

در بازار  زین گذاران هیعمده سرما ع،یکسب سود سر یبرا جانیه جادیآن و ا تیجذاب لیبه دل یباشد ول یم یروش دشوار تر

در  نوسانگیریمقاله در خصوص  نیدر ا میقصد دار لیدل نیهستند. به هم یکسب بازده یروش برا نیبه دنبال ا هیسرما

 .میآن صحبت کن یبورس و روش ها

خصوص  نیدر ا زین یادیمقاالت ز ایو  دیا دهیشن اریگذاران در بازار بس هیتوسط سرما نوسانگیریتا به حال در مورد  احتماال

. اما دیا دهیروش نرس نیبا استفاده از ا یکسب بازده یبرا یروش درست و منطق کیبه  زیتا به حال ن یول دیمطالعه کرده ا

 سکیکند؟؟ ر نوسانگیریتواند در بازار  یم یگذار به راحت هیسرما یفعل یها کیتکن وبا روش ها  ایکه آ نجاستیسوال ا

 یریگ جهینت کیمقاله به  نیدر ا میکه قصد دار گریسواالت د یبرخ ایاست و  زانیبه چه م نوسانگیریدر  یکسب بازده

 .میخصوص برس نیدر ا یکل



 آن یدر سهم و مشخصه ها نوسانگیری

خارج شده و  یکه منجر شود معامالت از حالت عاد یتیشود که هر نوع فعال یم فیتعر نگونهیدر بورس ا نوسانگیریکل  در

 نیشروع ا میشود بتوان یدر سهم وجود دارد که موجب م نوسانگیری یها کیتکن ی. برخمیسهم باش متیق راتییشاهد تغ

تواند با  یم یگذار هیباشد که هر سرما یدر بورس م یخوانتابلو یها کیو معموال در حوزه تکن میده صیحرکت را تشخ

 .گرفته و در معامالت خود استفاده کند ادیدر بورس آن را  یخوانتابلودرست آموزش 

 در بازار نوسانگیریها با هدف  مولفه یبرخ

در سهم وجود دارد. در  نوسانگیریشناخت  یبرا ییارهایو چه مع میکن نوسانگیریکه در سهم چگونه  نجاستیسوال ا حال

 .میده حیتوض یدر سهم را اندک نوسانگیری یها از نشانه یبرخ میقصد دار ریبخش ز

  حجم مشخص کیدر  ینیچ سفارش

از سهم  یاوقات در برخ یگاه ینیباشد. چ یدر سهم م نوسانگیری یاز نشانه ها یکیتواند  یدر سهم م یسفارش گذار نوع

. به عنوان مثال میتر هست نییبا حجم باال در محدوده پا یشوند شاهد سفارش ها یمعامله م %۲که در محدوده + ییها

را  ییتومان حجم سفارشات باال ۱۰۱در بخش تقاضا در محدوده  یباشد ول یتومان در حال معامله م ۱۰۲سهم در محدوده 

سهام  دیخر یگذاران برا هیدر سرما زهیانگ جادیا لیسفارش به دل نیکه ا دهدیخود نشان م یبه خود نی. امیکنیمشاهده م

به عنوان مثال  داردهم وجود  هیقض نیباشد. البته حالت عکس ا یدر سهم م یتیاردر حما یشده و در واقع به نوع جادیا

سفارش فروش با حجم  یتومان ۹۵در محدوده  یباشد ول یتومان در حال معامله م ۹۷ متیو در ق %3-سهم در محدوده 

عرضه  لیدل نیشود و به هم یبه سهم داده نم یمتیکه فعال اجازه رشد ق دهد ینشان م نیقرار داده شده است . ا ییباال

 .کند یسهم را دچار مشکل م یمتیو روند ق ابدی یم شیسهم افزا یبرا

  سهم متیکاهش ق ایو  شیدر سهام با هدف افزا عهیشا جادیا

گذاران قصد سفته  هیکه سرما یباشد. هنگام یم یدر سهم شود سفته باز نوسانگیریموجب  تواندیکه م ییها مولفه گرید از

 یروزها یسهم در ط دی( ابتدا به خردیبخوان نکیرا در ل یرا دارند ) مقاله کامل در خصوص سفته باز یدر سهم یباز

موجود در سهم را جمع کنند و سپس با انتشار اخبار مثبت  یشناور اصطالحکنند تا به  یمختلف اقدام م یمختلف و با کدها

کنند و بعد از رشد  یسهم م دنیبه خر بیرا ترغ گریگذاران د هیسرما یاجتماع یشبکه ها هیها و کانال ها و کل تیدر سا

 یمتضرر م زیالتر نبا یها متیدر ق دارانیو خر کنندیسود م ییچند روز اقدام به فروش سهم و شناسا یسهم در ط یمتیق

 دیسهم و خر متیدر سهم با هدف کاهش ق یگذاران با انتشار اخبار منف هیاز سرما یبرخ هیدر حالت عکس قض ایشوند و 

کنند و  یخود را در بازار جمع آور ازیتا سهم مورد ن کنندیدر خصوص سهام شرکت م یمنف یاقدام به انتشار خبرها شتریب

 .دهند شیسهام شرکت را افزا متیبعد از آن ق

 



 یصور معامالت

ها انجام شده  یبا حقوق یقیها و حق یها، حقوق یقیحق نیمعامالت دو طرفه ب یکه در نماد دیمشاهده کرده باش اریبس دیشا

کد  کیمعامالت در جهت فروش سهم به  نیاوقات ا یشود. گاه یانجام م یمختلف یکار با هدف ها نیباشد که معموال ا

 یگاه ایباشد و  یسهم م متیق شیسهم و سپس افزا ییجا به جا دفاوقات هم با ه ی. گاهباشدیم یبا کد شخص یحقوق

 .باشد یحجم معامالت م شیها در جهت افزا ییجا به جا نیاوقات هم ا

 در سهم نوسانگیری

از  یشود که برخ یگفته شده انجام م یاز سهم ها با استفاده از روش ها یاریگفت که معامالت در بس توانیکل م در

 یاز آن استفاده کنند ول توانندیآن بوده و م صیدر بورس قادر به تشخ یتابلو خوان یگذاران با استفاده از فرمول ها هیسرما

 تیوضع صیکنند و قادر به تشخ یبازار معامله م نیبا دانش اندک در ا صرفارود که  یم یدود آن به چشم کسان تیدر نها

 .ندیآ یبه حساب م زین یبازندگان اصل زیگذارن ن هیسرما نیداده شده نخواهند بود و ا حیتوض یها

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 مرحله اصلی نوسانگیری: 7

 

 

 



 نکته های کاربردی:

سهامی هستندکه در نقطه ایستا )فاز استراحت( قرار معموال سهامی که در نوسانگیری روزانه انتخاب می شوند، : 1نکته 

باشند. پس نگهداری این سهام جهت کسب سود بیشتر پر ریسک و  در یک حد متعادلی در نوسان میگونه سهام  و ایندارند 

  باشد. غیرمنطقی می

مولی رو عمل کنند و از ف که قصد نوسانگیری دارند، قبل از خرید سهم باید به قیمت فروش آن توجه یسهامداران :2نکته 

 تبعیت کنند تا زیانی متحمل نشوند. برای آغاز نوسانگیری نیاز به انتخاب سهام داریم. دهم، که در ادامه آموزش می

)خرید تلفنی و آفالین جهت این کار برای نوسانگیری حرفه ای نیاز به استفاده از حساب آنالین بورسی داریم  :3نکته 

عامالت حتما باید به صورت آنالین انجام شوند زیرا برای کسب نوسان از قیمت مجاز روز سهم، و ممناسب نمی باشد( 

از خرید آن در قیمت  ریال بهتر 100کمترین درصدها نیز از اهمیت باالیی برخوردارند، یعنی خرید سهم به قیمت مثال 

ای باید تمام حواس  شوند. یک نوسانگیر حرفه می االییهای ناچیز باعث کسب سود یا زیان ب باشد و این ریال ریال می 101

 داشته نظر زیر یدا  کرده انتخاب که را سهامی تنها که کنید سعی یعنی و فکر خود را در خرید و فروش به موقع به کار گیرد.

 . باشید

استفاده از کامپیوتر حتما ترجیحا از لپ تاپ با شارژ باتری مناسب جهت نوسانگیری استفاده کنید و یا در صورت : 4نکته 

 وسیله جانبی مانند گوشی هوشمند در اختیار داشته باشید تا در صورت قطعی برق از روند کار عقب نمانید.

 .ای نوسانگیری هر سهمی اقدام نکنیدو بر ب کنید که با بازی آن آشنا هستیدسهمی را جهت نوسانگیری انتخا :5نکته 

 ترند. نوسانگیری مناسبهای سبک با کندل بزرگ جهت  سهم

را شناسایی کنید و و موجی که در آن هستید پیش از ورود به هر پوزیشنی با استفاده از امواج الیوت، روند سهم : 6نکته 

 شروع به نوسانگیری کنید.بسته به نوع ترید خود )ترند تریدر، کانتر ترند تریدر( 

سطح حمایت معتبر سهم را شناسایی  Advanced GETپیش از شروع به نوسانگیری با استفاده از نرم افزار : 7نکته 

 کنید.

های دیگر  یا روشپرایس اکشن  های؛ ایچیموکو، به یکی از سیستماقل حدبه تابلوخوانی و کنم تا  پیشنهاد می :8نکته 

 تسلط ندارید شروع به نوسانگیری نکنید.



های بسیار پر ریسک دوری کنید و سهامی را انتخاب کنید که بنیاد خوبی داشته باشند که  کنم از سهم پیشنهاد می :9نکته 

 در آن سهم گیر کردید روند سهم در میانمدت صعودی باشد تا بتوانید بدون زیان از سهم خارج شوید.اتفاقی اگر 

 در طی روزهای عرضه اولیه که سرورها ممکن است دچار اختالل شوند از نوسانگیری خودداری نمایید. :10نکته 

 را گیریننوسا ، همقدم این با پس ،سهم قیمت ریالی کاهش یا افزایش از استفاده ، ها فرصت از استفاده یعنی نوسانگیری

 :کنیم می آغاز

 حساب بهنوسان را معرفی خواهم کرد( های پُر  )در فایلی جداگانه سهم سهم انتخاب از پس ای حرفه نوسانگیری شروع برای

 اینکه علم به با . شود می انجام بورس کاری صبح دقیقه 8:54 ساعت در کار این و شوید می وارد خود آنالین معامالت

 پس. کنید ثبت و مشاهده 8:31 ساعت از توانید می را ها سفارش روند ولی شود می آغاز صبح 9:00 ساعت در معامالت

 فروش و خرید جدول به سپس . کنیم می انتخاب را نظر مورد سهم و شده خود آنالین حساب وارد صبح8:54  ساعت در

 مشاهده را سهم تقاضای و عرضه جدول ، سهم هر انتخاب از پس ، آنالین های حساب تمام در . کنیم می توجه سهم

 . است مشاهده قابل همیشه ، باال سفارش 3 تقاضا بخش در و باال سفارش 3 عرضه بخش دربر روی تابلو  . کنیم می

 : زیر شکل مانند

 

 سهم تقاضای و عرضه جدول :الف شکل

 کنید می مشاهده را سهم آن به مربوط تقاضای و عرضه جدول نمودار ، آنالین معامالتی حساب در سهم هر انتخاب از پس

 را نوسانگیری فروش و خرید روش ، مقدمه این به توجه با اکنون . نمایید پیگیری را معامالت چگونگی و حجم توانید می و

 : کنیم می دنبال مثال یک با

 تومان میلیون 1 : سهم خرید جهت سرمایه 

 ب()شکل  ورنابا نماد  ( رنا)هلدینگ  گذاری سرمایه : سهم نام 

 (ریال 1271 :  مثال ) دیروز شدن بسته قیمت / معامالت آغاز از قبل سهم قیمت 



 ریال 1207 : امروز قیمت کاهش حداقل  

 ریال 1335 : امروز قیمت افزایش حداکثر  

 

 

 

 تابلوی سهم  :ب شکل

 

 

 لیست نوسان قیمت مجاز روازنه سهم  :ج شکل

 



 

 چارت سهم   :د شکل

 سرعت به معامالت زمان در بتوانیم تا نماییم یادداشت و محاسبه بایست  م بازار معامالت شروع از قبل را موارد این اکنون

 :کنیم عمل

 :سهم خرید جهت نیاز مورد محاسبات

 = درصد 1 + ریال 1220 الی ریال 1220 = درصد 1 + الی سهم نزول حداکثر قیمت از : اول مرحله خرید قیمت .1 

 ریال1233

 طی تواند می سهم که حداکثری قیمت ، ریال 1271 گذشته روز در ورنا سهم قیمت : باال در مثال فرض با : توضیح

 بازار معامالت شروع در را ورنا سهم خرید محدوده فرض، این با پس .باشد می ریال 1207 یابد کاهش امروز معامالت

 را سهم ، سهامدار که است معنی این به و باشد درصد 1 + سهم پایین حداکثر محدوده در باید قیمت این. کنیم می محاسبه

 .دهیم می توضیح ادامه در را خرید روش .کند خریداری فروشنده از قیمت این محدوده در

 محدوده این . کنیم می خریداری دوم محدوده در ، کنیم خریداری اول مرحله قیمت محدوده در را سهم نتوانیم چنانچه .2

 : گذشته روز در ورنا سهم قیمت فرض با و باشد می درصد 2 + سهم پایین حداکثر خرید قیمت



 درصد 2 + ریال 1207 = ریال 1207 یابد کاهش امروز معامالت در تواند می سهم که پایینی حداکثر و ریال1271

 = ریال 1233

 .نماید خریداری را سهم تواند می دوم مرحله در شده محاسبه قیمت تا سهامدار : توضیح

 را سهم مرحله این در تا کنیم سعی بایست می نماییم خریداری قبل مرحله دو در دلیلی هر به را سهم نتوانیم چنانچه .3

 3 + ریال 1207 = درصد 3 + سهم گذشته روز شدن بسته قیمت = مرحله این در سهم خرید قیمت . کنیم خریداری

 ریال 1246 = درصد

 . نماید خریداری را سهم تواند می ریال 1246 قیمت تا سهامدارحداکثر : توضیح

 خریداری نوسانگیری جهت را ورنا سهام ، تومان میلیون 1 مبلغ به دارد قصد سهامداری که زدیم مثال باال در : کلی توضیح

 . نماید

 درصد 5 یا رشد درصد 5 توانند می معامالتی روز طی سهام اینکه علم با و باشد می ریال 1271 سهم گذشته روز قیمت

 در که مفروضاتی با . شد محاسبه ریال 1335 سهم رشد حداکثر و ریال 1207 سهم نزول حداکثر ، باشند داشته نزول

 باال

 مثال در( را خود نظر مورد سهم و شویم می آنالین وارد ، بورس معامالت رسمی شروع از قبل 8:54 ساعت در ، شد تعیین

 به باید اکنون . شود می مشاهده سهم تقاضای و عرضه ) باال در ( الف شکل مانند جدولی سپس . کنیم می مشاهده )ورنا

 قیمت به ) تومان میلیون 1 مثال در ( نماییم خریداری داریم قصد که ای سرمایه میزان به و کنیم نگاه فروشنده جدول

 سهم نزول حداکثر قیمت در را ورنا سهام تومان میلیون 1 مبلغ :زیر صورت به . کنیم می وارد خرید حجم 1 محدوده

 .کنیم می وارد ریال 1207

 را 8:31 ساعت از قیمت نمودن وارد امکان سهامداران ولی شود می آغاز صبح 9:00 ساعت در روزانه معامالت : 5 نکته

 باشد داشته وجود شما خرید پیشنهادی قیمت در ای فروشنده اگر اکنون. شود می انجام 9:00 ساعت در معامالت ولی دارند

 8:44 ساعت تا چنانچه ولی کنید خریداری اید نموده وارد که را خود دلخواه حجم توانید می شما صبح 9:00 ساعت در ،

 کند می عرضه را سهم باالتری قیمت در فروشنده و ندارد وجود شما پیشنهادی قیمت در ای فروشنده هیچ که کنید مشاهده



 قیمت توانید می نیز شما ) ریال 1233 = درصد 1 + الی پایین حداکثر قیمت ( است اول خرید محدوده تا قیمت این و

 :مثال طور به. دهید قرار تر پایین ریال 1 ولی کنید تنظیم فروشنده با را خود

 فروش قصد ریال 1233 در فروشنده و است بوده ریال 1233 الی ریال 1207 از : اول مرحله در شده محاسبه قیمت

 در شما که کند مشاهده فروشنده اگر که دلیل این به . دهید قرار ریال 1229 قیمت در را خود سفارش نیز شما پس ، دارند

 و باشد می روانشناسی امر یک این و ببرد باالتر را خود قیمت تا کند می سعی ، دارید خرید قصد ایشان پیشنهادی قیمت

 به نیست، فروشنده اول محدوده در سهامدار که نمودید مشاهده 8:44 ساعت تا چنانچه .نمایید عمل آن به است بهتر

 چنانچه . کنید توجه خرید حجم به اکنون ، باشد فروشنده دوم محدوده قیمت در فروشنده اگر . کنید دقت فروشنده قیمت

 ساعت تا ولی کنید آماده را خود سفارش فورا است بهتر ، باشد فروشنده پیشنهادی قیمت در و باشد باال سهم خرید حجم

 تا باشد خریدار آخرین قیمت از بیشتر ریال 2 که باشد صورت این به نیز سفارش .نکنید ارسال را سفارش صبح 9:00

 قیمت به ، نباشد فروشنده نیز دوم مرحله قیمت در فروشنده 8:44 ساعت تا چنانچه پایان در و کنید خرید فورا بتوانید

 فروش و خرید حجم به دوباره اکنون ، دارد فروش قصد شما، سوم محدوده قیمت در فروشنده اگر و کنید توجه فروشنده

 ، باشد فروشنده قیمت محدوده در نیز خرید قیمت همچنین و ، باشد فروش حجم از بیشتر خرید حجم اگر،  کنید نگاه سهم

 ، باشد فروش حجم از کمتر خرید حجم اگر و کنید خریداری سوم محدوده در را خود سرمایه درصد 41 است بهتر نیز شما

 و کنید آماده دوم محدوده قیمت در را خود خرید سفارش یعنی . نکنید ارسال ولی کنید آماده را خود سفارش است بهتر

 در فروش حجم و افزایش حال در خرید حجم که کردید مشاهده اگر . باشید صبح 9:00 ساعت در معامالت شروع منتظر

 خرید محدوده تا حداکثر ( کنید خریداری فروشنده از را سهم و دهید تغییر را خود قیمت فورا نیز شما ، است کاهش حال

 فروشنده قیمت که باشید مطمئن ، ندارد فروشنده قیمت در خرید برای رقبتی چندان خریدار که کردید مشاهده اگر و ) سوم

 . است مهم شما عمل سرعت و زرنگی تنها اینجا در . باشید فرصت منتظر و یافت خواهد کاهش

 :نمایید خریداری را سهم ، خرید محدوده 3 از یکی در ، توانستید شما که فرض این با

 :دهید انجام را زیر عمل باید و است شده انجام شما خرید ، بخش این در



 تاریخ و کنید وارد فروش سفارش درصد 3 + شده خرید قیمت در را شده خریداری سهم حجم از درصد 24 میزانه ب .1

 .دهید قرار " نامحدود " را آن

 تاریخ و کنید وارد فروش سفارش درصد 4/3 + شده خرید قیمت در را شده خریداری سهم حجم از درصد 31 میزانه ب .2

 . دهید قرار " نامحدود " را آن

 را آن تاریخ و کنید وارد فروش سفارش سهم رشد حداکثر قیمت در را شده خریداری سهم حجم از درصد 54 میزانه ب 3.

 . دهید قرار " نامحدود "

 این و رسدب فروش به شما پیشنهادی قیمت در سهم که باشید منتظر باید تنها ، باال صورت به فروش سفارش انجام با

 را زیر مهم نکات باشید ای حرفه نوسانگیری یک خواهید می اگر و باشد می نوسانگیری فروش و خرید روش از ای نمونه

 :نمایید رعایت

 فروش حجم اگر . کنید توجه سهم تقاضای و عرضه حجم به ، خود خرید سفارش ارسال از قبل و 8:54 ساعت در. 1

 روز آن ترین پایین قیمت در را سهم توانید می راحتیه ب شما ، باشد شده تشکیل سهم برای فروش صف و باشد باال سهم

 :کنید توجه مهم نکته چند به اینجا و ندارد وجود بابت این از مشکلی و کنید خریداری

 - زیاد سهم برای منفی گره احتمال و باشد نشده جمع صف این و باشد شده تشکیل قبل روزهای از فروش صف اگر 1-1

 .کنید خریداری کند پیدا کاهش درصد 12 تا تواند می که منفی گره در را سهم است بهتر ، باشد

 چیده فروش صف قبال در که شدید متوجه اگر و کنید توجه نیز سهم خرید بخش به ، باشد جدید فروش صف اگر 2-1

 مواقع اکثر در چون ، بگیرید نظر زیر را سهم است بهتر ) فروش حجم 3/1 حداقل ( دارد وجود خرید حجم مقداری ، شده

 نیز شما است بهتر پس ، شد خواهد تشکیل خرید صف و شده برداشته فروش صف که است معنی این به ، حالتی چنین در

 .کنید وارد خرید سفارش خود نظر مورد سرمایه درصد 41 میزان به

 چندانی خریدار اگر و کنید توجه نیز خرید بخش به ، باشد شدن تشکیل حال در و باشد جدید سهم فروش صف اگر 3-1

 9:31ساعت اگر و دهید قرار نظر زیر تنها را سهم است بهتر ، باشد باال نیز فروش حجم و باشد نگرفته قرار خرید پیشنهاد

 معامالت پایان تا سهم این تجربه طبق اینصورت غیر در کنید خریداری ، است شدن جمع حال در صف که کردید مشاهده

 .کنید خریداری تری پایین قیمت در توانید می بعد روز در و شد نخواهد جمع



ه ب کنید سعی پس . کنید خریداری تری پایین قیمت در را سهم بتوانید شما که است معنی این به ای حرفه نوسانگیری .2

 و باشد متعادل صورت به سهمی فروش و خرید که هنگامی : نکنید فراموش را تکنیک این و کنید عمل هیجان از دور

 سهم دارد قصد فروشنده که بینش این با ، کنید رفتار متعادل نیز شما است بهتر ، ندارد عجله سهم خرید برای خیلی خریدار

 مجبور فروشنده که کنید کاری ، فروشنده با زنی چانه هنگام در کنید سعی . بزنید نهچا معروف قول به او با پس ، بفروشد را

 . دهد کاهش را خود قیمت شود

 :کنید استفاده ترفند این از کار این برای

 خریدار قیمت باالترین ولی داردرا  سهم فروش قصد ریال 1251 قیمت در فروشنده و است ریال 1271 سهمی قیمت

 1251 از کمتر شده معامله قیمت ترین پایین اگر ، کنید نگاه سهم شده خرید قیمت کمترین به ابتدا . است ریال1241

 1241 در که است بهتر پس ، کنید خرید ریال 1251 زیر قیمت همان در را سهم این توانید می شما یعنی ، باشد ریال

 نظر از فروشنده شود می باعث شما عمل این . دهید قرار ریال 1239 مثال در را خود قیمت و نکنید خریداری ریال

 . کنید خرید ریال1244ر د مثال توانید می شما و دهد کاهش را فروش قیمت و ترسیده سهم کاهش از روانشناسی

 

 

 :نکته

 .دهید تغییر عملکردها نسبت به را فوق مثال باید و افتد می اتفاق و دارد وجود معامله یک در عملکرد صدها

 ... . کنید استفاده 8:54 ساعت در ترفند این از :زنی چانه زمان در دیگر مهم ترفند

 مثال تر پایین قیمت در نیز دیگری خریدار . دارد فروش قصد ریال 1271 قیمت در فروشنده و ریال 1271 سهمی قیمت

 با را خود خرید سفارش شما ، صورت این در . است ریال 1231 نیز شما اول خرید محدوده و دارد خرید قصد ریال 1265

 وارد سهم عدد 111 مثال را آن حجم و ریال 1266 یعنی . کنید وارد ریال 1 + خریدار آخرین قیمت در کم بسیار حجم

 فورا و کنید وارد ریال 1232 یعنی باالتر ریال 1 قیمت در سهم عدد 41 مثال حجم با دیگری خرید سفارش فورا و کنید

 . باشید فروشندگان واکنش منتظر ، حال. کنید لغو را خود سهمی 41 سفارش دوباره



 و برد نخواهند باال را خود خرید حجم ) باشد نداشته ای نوشته پیش از بازی حقوقی اگر ( خریداران که دید خواهید

 .داد خواهند کاهش را خود قیمت ، خود سهم نشدن خرید ترس از فروشندگان،

 :مهم نکته

 دارید قصد اگر یعنی . نکنید استفاده خود خرید اصلی حجم از ، فروشنده با سهم قیمت برای زنی چانه زمان در هیچگاه

 را زنی چانه پایینی بسیار حجم با کنید سعی و نکنید زنی چانه سهم 11111 همان با ، کنید خریداری سهم 11111

 فورا توانید می صورت این در . دهد پاسخ شما قیمت به و شده دچار سهم نرفتن فروش هراسبه  فروشنده تا دهید انجام

 . شود ظاهر قوی فروشنده که شود می باعث باال حجم . کنید خرید و برده باال را خود حجم

 

 موفق و پرسود باشید


