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نکات مهم در تابلو خوانی

مهندس مصطفی اجارستاقی: نویسنده 



آکادمی بورس هوش فعال



خدمات سایت هوش فعال
فیلتر و اندیکاتور های خاص، مرجع برای فیلترنویسی بورس و آموزش های آکادمی بورس هوش فعال بهترین 

.  فارکس می باشدبورس و 

.در سایت هوش فعال خدمات زیر ارائه می گردد

ارائه فیلتر های رایگان و کاربردی بورس.

ارائه اندیکاتور های کاربردی به همراه آموزش های مربوط به اندیکاتورها.

ارائه پادکستهای و کتابهای رایگان بورسی.

ارائه مطالب و نکات مهم بورسی.

یز به روز ارائه اشتراک طالیی فیلتر که در آن مجموع فیلتر های نوسانگیری ،استراتژی و تحلیلی وجود دارد و مرتب ن
.رسانی می گردد و ضمنا هر چند وقت فیلترهای جدید نیز به این مجموعه اضافه می گردد



سرفصل های کتاب
مقدمه

 آشنایی با سایتTSETMC

مفاهیم اصلی تابلوخوانی

قدرت خریدار و فروشنده

الگوی تیک صعودی و نزولی

ورود پول هوشمند

خروج پول هوشمند

کد به کد

نکات مهم حقیقی و حقوقی

خرید و فروش بلوکی
نکات مهم خرید و فروش بلوکی
نقد شوندگی
سفارش حمایتی
سفارش یا اردر ترس
چگونه شناوری را حساب کنیم



مقدمه
در این کتاب سعی شده نکات مهم در تابلو خووانی بوورب بوو توورت مت وی ر م وور 
کامال ساده ر رران گرد آرری ر طراحی گردد تا خوان ده با خوانودن ایون کتواب یود دیود 

.کلی ر عمیقی نسبت بو تابلو خوانی بورب پیدا ک د



آشنایی با سایت 
TSETMCسایتبورسی،کاربرانرسهامدارانسایت هایپرکاربردترینازیکیشدبدرن (Tehran

Securities Exchange Technology Management Co)تهرانبوربف ارریمدیریتیا
.است

ارائو برایبهادارارراقربوربسازمانمجموعو یشرکت هایازیکیع وانبو”تهرانبوربف ارریمدیریتشرکت“
باهدفشرکتاین.می ک دفعالیتسرمایوبازارارکانبومالیابزارهای”الکتررنیکیمعامالت“کاملچرخو یبوخدمات
انو یسامخود،فرای دهایرفعالیت هاپیوستو یبهبودرسرمایوبازارمشتریانرضایتافزایشرخدماتکیفیتبهبود

اینهدفرفرآی دساده ترزبانبوبخواهیماگر.استبرگزیدهراISO9001-2008استاندارداساببرکیفیتمدیریت
انیدمی توشمارمی شوددادهنمایشپ لایندربازار،سهامدارانمعامالتکوبگوییممی توانیمدهیمتوضیحراسایت

.نماییدمشاهدهمعامالتزمانانتهایتاابتداازرامعامالتفرآی دسادگیبو



آشنایی با سایت 
 نقدی نیز می گوی د کو بیان ک  ده سطح ر بازدهبو این شاخص، شاخص قیمت : مفهوم شاخص کل

در محاسبو این شاخص هرچو نماد . عمومی قیمت ها ر سود نقدی سهام شرکت های پذیرفتو شده در بورب است
.بزرگتر باشد تاثیر بیشتری بر رری شاخص دارد

 در این شاخص بزرگی نمادها تاثیری بر رری این شاخص ندارند ر درراقع تمامی : مفهوم شاخص هم رزن
.نمادها با رزنی یکسان محاسبو می گردند

 ؟ مثبت ر م فی بودن شاخص کل ر هم رزن بو چو مع ا هست
اگر شاخص کل مثبت  بود ر شاخص هم رزن م فی بو این مع ا می باشد کو جریان نقدی گی بو سمت نمادهای •

.بزرگ ر شاخص ساز رفتو است

.اگر شاخص هم رزن مثبت ر شاخص کل م فی یع ی جریان نقدی گی بو سمت نمادهای کوچکتر رفتو است•



آشنایی با سایت 

 نمادهایی کو در ید ررز بیشترین بی  ده را داشتو اند: بی  ده نمادهای پر

 نمادهایی کو بیشترین تاثیر را در مثبت یا م فی کردن شاخص داشتو اند: برشاخص تاثیر.



مرور مفاهیم اصلی تابلو خوانی



خواندن اعداد در 



مرور مفاهیم اصلی تابلو خوانی
 قیمت آخرین معاملو تورت گرفتو می باشد: معاملو

 قیمت پایانی آن ررز می باشد کو رابستگی بسیارز یادی بو حجم خرید ر حجم مب ا دارد: پایانی

قیمت ارلین معاملو کو  در آن ررز تورت گرفتو:ارلین

قیمت پایانی ررز معامالتی گذشتو: دیررز

تعداد خرید ر فررش های انجام شده در آن ررز معامالتی: معامالتتعداد

تعداد سهم هایی کو در آن ررز معاملو شده اند: معامالتحجم.

تعداد سهام آن نماد ضرب در قیمت پایانی سهم: بازارارزش.

زمان آخرین معاملو انجام شده در آن ررز : قیمتیاطالعاتآخرین.



مرور مفاهیم اصلی تابلو خوانی
 بیشترین ر کمترین قیمتی کو در ید هفتو مورد معاملو قرار گرفتو است: بازه هفتو

 بیشترین ر کمترن قیمتی کو در ید سال مورد معاملو قرار گرفتو : بازاه سال.

 تعداد کل سهام ید شرکت: تعداد سهام.

 حجم مب ای نماد کو قیمت پایانی در مقایسو با آن ر حجم معاملو شده بو تورت ررزانو تغییر می ک د: حجم مب ا.

 تعداد سهامی کو دست سهامادانی هست کو کمتر از پ ج درتد سهام شرکت را دارند: سهام ش ارر.

 میانگین حجمی کو بو تورت ررزانو در طی ید ماه در ید نماد مورد معاملو قرار گرفتو : میانگین حجم ماه
.ررز کاری محاسبو می گردد21معموال حجم میانگین ماه در بازه .است



مرور مفاهیم اصلی تابلو خوانی
 تعداد برگ سهامی کو سهام داران حقیقی خریداری کرده اند: حجم خرید حقیقی.

 خریداری کرده اندحقوقی تعداد برگ سهامی کو سهام داران : حقوقی حجم خرید.

 تعداد افراد حقیقی کو در ید ررز معامالتی اقدام بو معاملو کرده اند: تعداد خرید حقیقی.

 کو در ید ررز معامالتی اقدام بو معاملو کرده اندحقوقی تعداد افراد : حقوقی تعداد خرید.

نمایش نموداری تحرکات قیمتی در ررز معامالتی جاری: نمودار.

 سفارشات فعال خرید ر فررش در نماد مذکور:  بخش سفارشات.

 نمادهایی کو در گرره نماد مذکور می باش د: همگررهی ها.

 اطالعیو های کدال در مورد نماد کذکور را نشان می دهد: اطالعیو ها.



مرور مفاهیم اصلی 
تابلو خوانی

 کمترین ر بیشترین قیمتی کو در آن ررز : بازه ررز
.معاملو شده است

 و کمترین ر بیشترین قیمتی کو مجاز ب: قیمت مجاز
.معاملو ر ارردر گذاری در ید ررز می باشد



EPS  وP/E چیست؟



سود تقسیمی چیست



مرور مفاهیم اصلی تابلو خوانی
 سابقو نماد را در ررزهای گذشتو بو نمایش می گذارد: سابقو معامالت

 تی نمودار قیمتی می باشد کو جدیدا بو سایت اضافو شده ر با آن می توانید از اندیکاتور ها ر امکانا:  نمودار تعاملی
.کو دارد نماد را مورد تحلیل ر بررسی قرار دهیم

 اطالعات حجم ر قیمت معامالت ید نماد در طول ید ررز: اطالعات تکمیلی.

 مشاهده سابقو قیمت بو تورت ید نمودار: سابقو قیمت.

 خررجی اکسل از سابقو قیمت نماد: تهیو خررجی.

 ارسال پیام کوتاه کو از عملکرد ان آگاه نیستیم: پیام کوتاه.

 ایجاد سبد سهام در سایت : مدیریت سبدtseرمشاهده نمادها در دیدبان  بازار.



فروشندهقدرت خریدار و 



قدرت خریدار و فروشنده



الگوی تیک صعودی و نزولی



الگوی ساعت



عملکرد الگوی ساعت
باشد سهم بو احتمال از قیمت پایانی آندرتد بیشتر1/۵در تورتی کو در نیم ساعت پایانی بازار آخرین قیمت سهمی

.خواهد بودمثبتهشتاد درتد فردا

از قیمت پایانی آن باشد سوهم بوو احتموال درتد بیشتر2در تورتی کو در نیم ساعت پایانی بازار آخرین قیمت سهمی
.خواهد بودتف خریدهشتاد درتد فردا

از قیموت پایوانی آن باشود سوهم بوو درتود کوم تور1/۵در تورتی کو در نیم ساعت پایانی بازار آخرین قیمت سهمی
.خواهد بودم فیاحتمال هشتاد درتد فردا

از قیمت پایانی آن باشد سهم بوو احتموال درتد کم تر2در تورتی کو در نیم ساعت پایانی بازار آخرین قیمت سهمی
.خواهد بودتف فررشهشتاد درتد فردا



نکات مهم در الگوی ساعت
دقت ک ید ررند نسبت خرید بو فررش تعودی باشد.

معامالت سهم را چد ک ید کو قیمت سهم با افزایش حجم باالتر بررد.

بو حجم ر تعداد معامالت دقت ک ید ممکن است ید خریدار در ساعات پایانی معاملو اقدام بو خرید سهم بوا قیموت بواال
.ک د ر قیمت آخرین معاملو را افزایش دهد ب ابراین نسبت های خرید ر فررش را چد ک ید

 برای ای کو در این تلو گیر نک ید در سایتtsetmc.com  ک ار نماد ساعت کلید ک ید ر ریز معامالت سهم را مشاهده
زار ک ید ر چد ک ید کو ررند افزایش قیمت طبیعی ر تدریجی باشد ر بو این شکل نباشد کو ت ها در چ د معاملوو آخور بوا

.قیمت ان افزایش پیدا ک د



ورود پول هوشمند
ورود پول هوشمند یکی از فاکتور هاای مهام در خریاد ساها  در باازار مای باشاد 
ا چون پول هوشمند توسط افرادی که قدرت مالی زیاد و اطالعات نهانی در ارتباط با
سهم داردند وارد بازار مای شاو و روناد ساهم را حتای در برخای اوقاات باه صاورت 

.مصنوعی تغییر می دهد 



بهترین ورود پول هوشمند
نقد شوندگی م اسب
سهام ناش اختو
سهام کوچد



پول هوشمندفورمول ورود 



خروج پول هوشمند
حذف سفارش خرید از ابتدای تف) 1

فررش سهم در تف خرید ) 2

قرار دادن سفارش خرید در انتهای تف) 3



نکته مهم در خروج پول



کد به کد
معاملو حجم زیادی از سهام در ید قیمت ر حجم 

یکسان در چ دین مرحلو



چرا کد به کد می کنند؟



نکات مهم در حقیقی و حقوقی
برای  محاسبو رررد پول باید کد بو کد حقوقی بو حقوقی را از کل کم ک یم.

برای محاسبو رررد پول در ررز قبل ر بعد از بستو شدن سهم را بو حساب نمی آرریم.

 استخررج پول کد بو کدی کو باعث کاهش قیمت می شود در راقع.

 رخ داده استخررج پول هرگاه در سابقو معامالت بعد از افزایش حجم معامالت قیمت کاهش پیدا می ک د در راقع.



حقیقی و حقوقی

 درتد می ۵0هرگاه فررش حقوقی بیش از
.شود خرید نک ید

در خریداران حقوقی بو تعداد توجو ک ید.



خرید و فروش بلوکی
تعدای زیادی سهم در یک مرحله و در یک قیمت به فروش می رسند که معموال بین شرکت های 

برابر حجم معامالت روزانه باشد یا مبلغ 50حقوقی این اتفاق روی می دهد و معموال باید حجم 
.آن باالی دو میلیاد تومان باشد

اصلی کال معامالت بلوکی برای این موضوع اتفاق می افنتد تا تاثیر مثبت یا منفی بر روی نماد
.خود نگذارد

در دیدبان مشخص می گردند2معموال معامالت بلوکی با عدد 

2وبملت

2خساپا



نکات مهم معامالت بلوکی



نقد شوندگی



سفارش حمایتی
قرار دادن ید سفارش خرید س گین

برای رشد سهم یا جلوگیری از 
کاهش قیمت سهم



سفارش ترس یا اردر ترس
این سفارش برای فریب فررش دگان گذاشتو می شود.

 دفررش دگان راضی می شوند سهام خود را با قیمتی پایین تر بو فررش برسان.

هیچ گاه اردر ترب یا اردر فید در سطر ارل قرار نمی گیرد.



چگونه شناوری سهم را حساب کنیم
برای محاسبو درتد ش ارری سهم هایی کو سوهم شو ارر آنهوا در قسومت در یود نگواه سوهم نوشوتو نشوده بایود بوو 

کم ک یم بو این 100سربرگ سهامداران در نماد مورد نظر برریم ر درتد سهام داران عمده را با هم جمع کرده ر از 
بو البتو امررزه با آمدن اکست شن های جانبی برای مرررگرها دیگور نیوای بوو محاسو.تورت ش ارری سهم بدست می آید

.نیست، زیرا این اکست شن ها این محاسبات را برای ما انجام می ده د

در ایاان دو تصااویر مقاادار سااها  سااهامداران عمااده را باارای 
سهم ولکار مشاهده می فرمایید 

ر در یک تصویر از اکستنشان اساتفاده شاده و در تصاویر دیگا
مقادیر را  به صورت عادی مشاهده می کنید



انتقادات و پیشنهادات
لطفا انتقادات ر پیش هادات خود را برای ریرایش هوای بعودی ایون کتواب را یوا در سوایت بوو تووریت 

.کام ت ثبت فرمایید یا بو آدرب های زیر ارسال بفرمایید

hooshefaal@gmail.com: ایمیل

09364۵49266: راتساپ 

hooshefaal_support@: تلگرام 

hooshefaal.ir@: ای ستاگرام 

09364۵49266: موبایل 

hooshefaal@: کانال تلگرام سایت هوش فعال 



پایان
1400بهار


