:
:

		
سرشناسه
عنوان و نام پديدآور
			
:
مشخصات نشر
:
مشخصات ظاهری
:
		
شابک
وضعیت فهرست نوییس :
:
		
یادداشت
:
		
موضوع
:
		
موضوع
:
		
موضوع
:
		
موضوع
:
		
موضوع
:
		
موضوع
:
رده بندی کنگره
:
رده بندی دیویی
:
مشاره کتابشنایس میل

صادیق ،مسعود، ۳۵۹-۱
استراتژی معامالیت بورس (از مبتدی تا حرفهای) مهراه با کدهای فیلترنوییس 	
و ارائه اندیکاتورهای کاربردی/مولف مسعود صادیق .؛ ویراستار شیما تقویزنوز.
کرمان :امید کویر،.۱۳۹۹
 ۱۳۷ص.
:978-622-996000-4
فیپا
کتابنامه :ص.۱۳۷-۱۳۱.
سرمایهگذاری  --جتز یه و حتلیل
Investment analysis
مدیر یت سبد سرمایهگذاری
Portfolio management
بورس  --ایران
Stock exchanges -- Iran
HG۴۵۲۹
۳۳۲/۶
 ۶۱۶۹۳۰۰

استراتژی معامالتی بورس (از مبتدی تا حرفه ای)
همراهبا کدهایفیلترنویسیوارائهاندیکاتورهای کاربردی
مؤلف :مسعود صادقی

ویراستار :شیما تقوی زنوز
ناشر :انتشارات اُمید کویر
شمارگان 1000 :نسخه

شابک978-622-99600-0-4 :
قیمت 750.000 :ریال

آدرس :کرمان ،خیابان شریعتی ،بعد از کوچه،10پاساژ سجاد ،پالک134
تلفن 034 - 32262824 :مرکز پخشwww.OmidKavir.ir 09196640640:

استراتژیمعامالتیبورس
(از مبتدی تا حرفه ای)

همراه با کدهای فیلترنویسی و ارائه اندیکاتورهای کاربردی

مؤلف:مسعودصادقی

فهرست
پیشگفتار

9

مقدمه

13

فصل اول  :سیستم معامالتی سنجش سهگانه

17

گام اول :شناسایی روند

19

وا گرایی و همگرایی دیدگاه معاملهگران بازار

22

بهار؛ بهترین فصل خرید

25

سایر ابزارهای شناسایی روند در گام اول

26

گام دوم :شناسایی موقعیتهای معامله

26

شاخص قدرت خریدار و یک تناقض

27

بهترین اندیکاتور کدام است؟

32

بهترین شیوۀ تنظیم اندیکاتورها

32

چرخههای زمانی در میانگینهای متحرک

34

کدام قیمت برای خرید ارزشمند است؟

34

گام سوم :تدقیق موقعیت ورود

35

تکنیک Trailing Buy stop

36

تکنیک شکست محدودۀ بازگشایی

38

تکنیک Swing entry and stop

40

سیستم حرکت جنبشی

41

فیلترنویسی سیستم حرکت جنبشی در نرم افزار متااستوک

45

فیلترنویسی سیستم حرکت جنبشی در محیط دیدهبان بازار

46

فیلترنویسی ایده کولین در سایت آسان بورس

48

 / 6استراتژی معامالتی بورس

فصل دوم  :استراتژی ورود به معامله در اصالح قیمت

51

تنظیمات ورود به معامله

51

حذف سیگنالها در شرایط بیروندی

59

الگوی پولبک در حمایتهای دینامیک

61

الگوی پولبک نوع I

62

شرایط وا کنش قیمت در الگوی پولبک نوع I

63

شرایط اندیکاتور  MACDدر الگوی پولبک نوع I

64

تدقیق نقطه ورود در الگوی پولبک نوع I

65

قراردادن حد ضرر در الگوی پولبک نوع I

66

الگوی پولبک در روندهای پرقدرت(پولبک نوع )II

66

شرایط وا کنش قیمت در الگوی پولبک نوع II

67

شرایط اندیکاتور  MACDدر الگوی پولبک نوع II

68

تدقیق نقطه ورود در الگوی پولبک نوع II

70

مثالهای خرید در الگوی پولبک

70

مثال شماره  :1شرکت مخابرات ایران

71

مثال شماره  :2شرکت دارویی لقمان

72

فصل سوم  :استراتژی شکست مقاومت

75

استراتژی معامالتی کانال دونکیان

75

فیلتر کانال دوگانه

77

فیلترنویسی استراتژی کانال دونکیان

79

استراتژی معامالتی ال کپشتها

79

استراتژی معامالتی بورس 7 /

استراتژی حجم-قیمت در شکست مقاومت

80

استراتژی حجم -قیمت در شناسایی شکست ناموفق سقف

83

سیگنال خرید وحشت؛ بهترین موقع فروش!

84

فیلتر شناسایی سهام برتر
َ
مدل جرالد اپل

88

فیلترنویسی مدل زمانی حرکت سهگانه

90

مدل اندرو ابراهیم

90

فیلترنویسی مدل اندرو در نرم افزار متااستوک

90

فیلتر مدل اندرو در نرم افزار دینامیک تریدر

91

سهام  50شرکت فعالتر بورس

92

فصل چهارم  :استراتژی خرید در برگشتهای جذاب

86

95

قوانین ورود به معامله در برگشتهای جذاب

95

اندیکاتور هشدار وا گرایی MACD

96

شرلوک هولمز و سیگنال سگ باسکرویل

97

چک لیست ارزیابی سیگنال برگشت جذاب

99

استراتژی حجم-قیمت در برگشتهای جذاب

100

سیگنال خرید در تکنیک میانگین حجمی ارد

102

فروش وحشت؛ بهترین موقع خرید!

107

فصل پنجم  :استراتژی خروج از معامله

111

تکنیک برداشت سود در سقف کانال قیمت

111

تکنیک برداشت سود در مقاومتهای کلیدی

112

 / 8استراتژی معامالتی بورس

تکنیک برداشت سود در نسبت طالیی

114

تکنیک خروج با فعال شدن حد ضرر پیشرو

115

فصل ششم  :مدیریت ریسک و سرمایه

117

حد ضرر

117

تکنیک حد ضرر نیک

118

تکنیک حد ضرر محدودۀ امن

119

برنامه محاسباتی حد ضرر در ا کسل

119

تکنیک پارابولیکسار

120

یک مثال داغ

122

قوانین کنترل ریسک

124

قانون  2درصد

124

قانون  6درصد

125

قانون  5درصد

125

پیوست ها

127

فهرست منابع

131

استراتژی معامالتی بورس 9 /

پیشگفتار
استراتژی
کتابی که در اختیار دارید ،چکیدۀ مجموعهای از کتابهای ارزشمند دربارۀ
ِ
معامالتی در جهت روند است که قابلیت استفاده در بازار بورس ایران را دارد .در این کتاب ،به
جای مثالهای غیرملموس از سهام بازارهای جهانی ،چون گوگل و اوراق قرضۀ آمریکا یا معامالت
پنبه و رویال بانک کانادا ،تکنیکهای معامالتی با مثالهایی از سهام بازار بورس ایران توضیح
داده شده است.
در میان همه کتابهای خوبی که وجود دارد جای کتابی که در آن یک استراتژی معامالتی از
ابتدا تا انتها به طور کامل و شفاف توضیح داده شده باشد و مناسب کار در بازار داخلی ایران باشد
خالی بود .کتابی که با مثالهای شفاف و ملموس در بازار بورس ایران ،گام به گام ،خواننده را با
اصول سیستم آشنا و همساز کند .به همین خاطر تصمیم گرفتم کتابی تا عمق جان کاربردی از
استراتژیهای معامالتی در روند صعودی ،با مثالهایی واقعی از بازار بورس در اختیار عالقهمندان
قرار دهم .فصلی از کتاب نیز به معرفی استراتژی خرید در خالف روند ،اختصاص داده شده است.
فصل اول کتاب چکیدۀ مطالعۀ چندساله و چندینبارۀ مجموعۀ 8تایی از کتابهای آقای
سنجش سهگانه 2و سیستم حرکت جنبشی 3است .یک
معامالتی
الکساندر الدر 1درباره سیستم
ِ
ِ

استراتژی محتاطانه که طی سالهای  1993تا  2015به تکامل رسیده است .سیستم معامالتی که
در جهت روند اصلی بازار و بسیار منظم ،شما را از ورود به شرایط نامناسب بر حذر میدارد؛ یک
سیستم با سه الیۀ فیلتر سنجشی قوی برای ارزیابی بازار ،سیستمی بسیار ساده و در عین حال
بنای اصلی سیستم بر پایۀ مفاهیم میانگین قیمتهاست
بسیار سخت؛ ساده از این جهت که زیر ِ
و سخت از آن جهت که سیستم به شما نمیگوید چه کاری باید انجام دهید ،بلکه به شما میگوید
چه کاری نباید انجام دهید.
شناسایی موقعیتهای خرید و برداشت
برای
بر مبنای اصول این استراتژی ،اندیکاتور ِ Pullback
ِ
1 Alexander Elder
2 Triple Screen System
3 Impulse System
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سود در محیط نرم افزار متاتریدر 5طراحی و تولید شده است .این اندیکاتور با معرفی سیگنالهای
خرید و برداشت سود (و یا فروش) ،امکان تغییر در مقادیر پیشفرض را داشته و شامل سیستم
هشدار سیگنال میباشد .همچنین جهت باقی ماندن در یک روند صعودی و بهرهمندی از
برداشت سود در
حدود
تعیین
حداکثر سود ،بخشی با نام «مدیریت سرمایه» شامل گزینههای
ِ
ِ
ِ
حد ضرر 1گنجانده شده است .مثالهای
سقف کانال و پارامتر ریسک سرمایه جهت باال بردن ِ
ً
فصل اول کتاب عموما بر اساس سیگنالهای صادر شدۀ همین اندیکاتور میباشد.
دو رویکرد اصلی برای خرید یک سهم در روندهای صعودی وجود دارد؛ رویکرد خرید در اصالح
قیمت و رویکرد خرید در شکست قیمت .در رویکرد اول که مطابق با استراتژی سنجش سهگانۀ
الدر میباشد ،ضمن شناسایی روند صعودی در بازۀ زمانی بزرگتر ،در دوره کوتاهتر فرصتهای
خرید در نواحی اصالح قیمت شناسایی میشوند.
ِ
استراتژی ورود به معامله در حرکتهای اصالحی و بازگشتی ،شامل دو الگوی
فصل دوم به
ِ
رفتاری به همراه ویژگیهای شناختی آنها میپردازد .همچنین جزئیات ورود به معامله و نحوه
قرارگیری حد ضرر با مثالهایی ارائه شده است.
رویکرد دوم نیز بر مبنای شکست کانال قیمت در فصل سوم تشریح شده است .در این رویکرد
بر خالف رویکرد اصالحی ،با گذر قیمت از مقاومتهای قبلی ،سیگنال خرید صادر میشود.
در این فصل استراتژی معامالتی کانال دونکیان با مثالهایی کاربردی توضیح داده شده است.
در همین رابطه ،اندیکاتور « »Donchian Trading Strategyتوسط نگارنده طراحی و تولید شده
است .مثالهای این بخش از کتاب بر اساس سیگنالهای صادرشده این اندیکاتور میباشد.
اندیکاتورهای مورد استفاده در کتاب را میتوانید از طریق سایت www.faratarstrategy.com
تهیه کنید.

ً
چهارم کتاب رویکرد کامال مجزایی با سه فصل پیشین داشته و به توضیح دو مدل
فصل
ِ
استراتژی خرید در خالف جهت روند میپردازد .در این بخش استراتژی معامالتی الدر بر اساس
مبانی سیستم حرکت جنبشی و واگرایی در اندیکاتور و به همراه نوع خاصی از استراتژی مبتنی
1 Trailing Stop
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بر تحلیل حجم -قیمت تیم ارد 1با ارائه مثالهایی در محیط نرم افزار  Ord Volumeتوضیح داده
شده است.
حد سود و خروج از معامله بر پایۀ مفاهیم کانال
در فصل پنجم روشها و تکنیکهای
تعیین ِ
ِ

نواحی حمایت و مقاومت و نسبتهای فیبوناچی تشریح شده است .در تعیین موقعیت
قیمت،
ِ
حد سود در تکنیک کانال قیمت از اندیکاتور  pullbackبر پایۀ میانگین آهسته کوتاه مدتی  26روزه
و با انحراف معیار پیش فرض  ،3استفاده شده است.
یکی از مهمترین سؤاالتی که اغلب معاملهگران با آن روبهرو هستند ،میزان سرمایهگذاری در هر
سهم با توجه به فا کتور ریسک پذیری است .کنترل ریسک و مدیریت سرمایه بخش جدانشدنی از
هر معامله است که در فصل ششم قوانین کاربردی آن با مثال تشریح شده است.
استراتژیهای معامالتی سیستمهای خار قالعاده و جادویی نیستند که معامله با آنها شما را
از هر نوع ضرری مصون نگه دارد .واقعیت دنیای بیرونی را با جان و دل باید پذیرفت .هیچ سیستم
معامالتی  100درصد موفقی وجود ندارد .هیچ استراتژی هوشمندی وجود ندارد.
ضرر کردن همیشه وجود دارد ،فقط باید آن را محدود کنید .باهوشترین و موفقترین معامله گران
بازار کسانی هستند که به حد ضررهایشان پایبند هستند .به قول اندرو ابراهیم « 2،ضرر کردن مثل
نفس کشیدن ،طبیعی است».
در این کتاب تا حد امکان سعی شده تا از ارائۀ توضیحات اضافی و تکراری مباحث تحلیل
تکنیکال که در سایر کتابها بهراحتی در دسترس همگان قرار دارد خودداری شود .کتابی که
شما را سریع و بدون هیچ انحرافی به مغز استراتژیهای معامالتی وصل میکند.

1 Tim Ord
2 Andrew Abraham

