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 مقدمه:

 سالم

 تحلیل های شخصی کم رنگ شده بود. مدتی بود که رنگ حجم معامالت در

مطالننک کبابخانننه هننای   مطالعننه یایننل هننا   وع بسننیار  ننم اه یننث  باتننب شنند تننا بننا    ایننم مو نن 

مطننال ی سننواو و  مسننم و مننواردی اد ایننم دسننث     ادداشننث کننمدا تجننار     ی الکبمونیکننی 

 حضورتاا کنم.تقدیم ج ع آوری و  که اد نظمتاا خواهد گذشث رو

حننا ا اه یننث اسننث ایننم یایننل یکیننده بمرسننی یننندیم یایننل اسننث کننه بننا تجننار  شخصننی       

 ادغام شده  قدر آا را بدانید.

تحلیگیننماا تایننا باینند ه ی ننه ایننم نکبننه را بننه ینناد داشننبه باشننند کننه تن ننا راه مویقیننث در بننادار   

مننی آوریننم   وقبننی بننح ث اد دانننم بننه مینناا .یننه بننم دانننم بننانی خودشنناا اسننث تکبننور   

   و ایننم دانننم بننه دسننث   مسننبقل مننی کننند بقیننه مب ننایا و اد  را منظننور دان ننی هسننث کننه شنن ا  

 ن ی آید مگم با مطالعه مطالعه مطالعه  کار کار کار

 

 هم دان ی می تواند خطای معامالت ما را ک بم کند و خمیدهای مط ئم تمی داشبه باشیم
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 معامالت:در ابتدا می رویم به سراغ تعاریف حجم 

حجننم معننامالت بننه ت ننارتی  تعننداد معننامالت خمینند و یموشننی هسننث کننه در ینن  بنناده دمننانی    

بنندی ی اسننث حجننم معننامالت سنننگیم  ) منن ال ینن  روده  ینن  ه بننه ای و ...   انجننام مننی گیننمد.

 تم ن انه ت ایل یا ی ار شدید تم می باشد.

سن م در هنم شنمایطی ن نانه       ین ق ل اد هنم بح نی بایند تاکیند شنود کنه حجنم معنامالت بنانی          

خننوبی بننمای سنن م اسننث  بننمی نظننم اد اینکننه در روننند بننعودی یننا ناولننی هسننبیم و بننمی     

؛ در کننل حجننم معننامالت ن نناا قنندرت نقنند نظننم اد تنناحیم حجننم بننان در ت ایننل بننه سنناخبم روننند

بننه تنننواا م نناو سنن ام یننوند م ارکننه ابنن  اا در روننندهای بننعودی و     شننوندگی سنن م اسننث. 

 ره قابل خمید و یموش اسث و به ندرت ق ل می شود .ناولی ه وا

 نکته: 

ه ی ننه ق ننل اد وارد کننمدا سننممایه یننا خمینندتاا  حب ننا بننه نقنند شننوندگی سنن م توجننه کنینند. بننه  

هنناار سنن م باشنند باینند در اببنندا توجننه   400 شننمکبیتنننواا م نناو اگننم حجننم معننامالت رودانننه  

 می کنیم ؟ شمکثوارد کنیم که یه نوع سممایه و یه مقدار سممایه ای را 

منظننور اد یننه نننوع سننممایه ایننم اسننث کننه بننا توجننه بننه ایننم حجننم معننامالت ) ال بننه بننا توجننه بننه  

ا نینناد داشننبه  آانننداده شننمکث  سننممایه ای را وراد سنن م نکنننیم کننه هننم آا م کننم باشنند بننه      

 باشیم.

میلینوا  بنا توجنه بنه یننیم حج نی قصند خمیند ین          منظور اد یه مقندار سنممایه اینم اسنث کنه      

 ن ی کنیم. را س م اد ایم شمکث
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 کاربرد حجم معامالت در تحلیل ها:

با آگناهی بنم اینکنه مینااا و شندت معنامالت  شندت ینا یورینث  ن ناا شنده در حمکنث قی نث              

یعنننی اگننم روننند بننعودی اسننث باینند حجننم معننامالت در رودهننای م  ننث سنننگیم تننم و     اسننث.

 تم شود. اگم روند ناولی اسث  در ردوهای من ی سنگیم

بننا بمرسننی حجننم معننامالت و ج ننث روننند  مننا تحلیلگننماا مننی تننوانیم ی ننار خمینند یننا یننموش را  

اسننبارت یننا   و در واقننع بننه ج ننث حصننوو از یننناا اد ت ییننم     در حمکننث بننادار مبوجننه شننویم  

 ادامه روند بکار می رود.

 نکته:

 روند بعودی با حجم بان  بم روند بعودی با حجم  اییم ارجح تم اسث.

 

 حجم معامالت باید در ج ث روند ایاایم یابد:

ه گمیننث کننه اگننم روننند مننا بننعودی بننود  حجننم معننامالت باینند در ج ننث   کننه مننی تننواا نبیجنن

روننند بننعودی و در رودهننای م  ننث بی ننبم باشنند و در رودهننای من ننی و دره هننا ک بننم باشنند.      

م  ننز دمننانی کننه روننند ینن  سنن م بننعودی بننود  اگننم در رودهننای من ننی شنناهد کنناهم حجنن  

معامالت و ینا حنداقل حج نی بمابنم رودهنای م  نث نداشنبیم  بینانگم اینم اسنث کنه رونند سن م              

ه چننناا بننعودی خواهنند بننود و ایننم رودهننای من ننی ییننای جننا نننویا بننادار نیسننث و یننه بسننا   

اگننم سنن م در موقعیننث خننوبی اد منظننم تکنیکنناو قننمار داشننث مننی تننواا سننیگناو خمینند یننا         

 قمار داد.سنگیم تم کمدا را در دسبور کار 
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مننی تننواا بننه ایننم نبیجننه رسننید کننه تننا دمننانی روننند  اینندار خواهنند بننود کننه حجننم معننامالت      

بایند حجنم تاییند کنننده     تالمبی م نی بم  ایدار بنودا رونند داشنبه باشند و نکبنه م نم اینم اسنث:         

 روند باشد .

ایم نکبه هنم حنا ا اه ینث اسنث کنه تحلیلگنماا منا در منواردی در تحلینل هنا و الگنو هنا دینار              

تمدینند  مننی شننوند  یکننی اد گاینننه هننای بسننیار جالننک و بننا اه یننث بمرسننی حجننم معننامالت       

ایناایم داشنبه باشند کنه      در ج نث رونند   باید   معنامالت  حجنم اسث. بنا تکینه بنه اینم امنم کنه       

تو ننیح اشنناره شنند و در م احننب بعنندی نیننا م صننل تننم     در بنن حات ق ننل بننه ایننم مو ننوع    

 خواهم داد.

 نکته:

نکبه ای که باید توجنه کنمد اینم هسنث کنه شن ا ن ایند تن نا و یقنک بنه ین  نکبنه و ابناار توجنه               

ت اسننث  در یارت ننا مننا باینند  ننز اد  کنینند. بننا توجننه بننه اینکننه م حننب ابننلی مننا حجننم معننامال  

و خطننور روننند  در شننمایک شکسننث اسننباندارد  تمسننیم خننک روننند اسننباندارد و بننا لحننا  کننمدا

 و به ی  اباار تکیه و بسنده نکنیم. باشیم منبظم ه داربا شناخث خیلی خو  کندل ا  

 مفهوم ساده شکست:

شکسننث بننه معنننای بننانتم ریننبم یننا  نناییم تننم آمنندا اد قی بننی اسننث کننه قنن ال سنندی را در بمابننم   

ینن  ح ایننث  ینن  مقاومننث و یننا ینن  ایننم کننار ایجنناد کننمده اسننث.حاو ایننم سنند مننی تواننند  

 خک روند بعودی یا ناولی باشد.
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 نکته:

 با به یاد داشبم اینکه حجم ها تامل تایید هسبند 

بننه کننندل ا نگنناه کنینند  کننندل ا را ب ناسننید و در ایننم خصننوی خیلننی مطالعننه کنینند یننما کننه      

 کندل ا یماغ راه یارتیسث ها هسبند.

 مند ب ید و شمایک شکسث اسباندارد را بدانید. اد تمسیم خطور روند اسباندارد ب مه

 اما آیا ه ه شکسث ها معب م هسبند؟

  اسخ خیم اسث.

  دیگننم (Bull And Bear Traps)یننما کننه م نناهی ی م ننل تلننه هننای بننعودی و ناولننی    

 .بنابمایم باید شکسث معب م را اد غیم معب م ت خیص دهید معنایی ندارند.

دارد  خیلننی اد تحلیلگنننماا اد اننندیکاتورها اسنننب اده   هننم تحلیلگننمی روش خنننای خننودش را    

 می کنند و خیلی ها هم به الگو ها بسنده می کنند.

 اسث.تکنی  حج ی اما یکی اد ب بمیم روش ا  اسب اده اد 

به اینم بنورت کنه شن ا بایند مننازت ح اینث و مقاومنث را شناسنایی کنیند  کنه منی توانند هنم               

 شد وهم خطور ایقی.خطور روند با

 ود را شکار کنیم:می خواهیم دماا ور اد شناسایی م ال در ی  روند ناولی ز 

بعضا شناهد اینم هسنبیم کنه قی نث بنه خطنور مقاومنث بمخنورد کنمده و مجنددا ریناش کنمده               

ه ینطننور شنناهد هسننبیم کننه در بمخننی مواقننع مقاومننث هننا شکسننبه شننده ولننی مجنندد سنن م         
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سننث معب ننم اسننث و کنندام نننا   رینناش کننمده اسننث. خننو  یطننور باینند ب   ننیم کننه کنندام شک   

 معب م؟

 اینجا باید به حجم معامالت توجه کمد:

بننه ایننم بننورت کننه دمنناا شکسننث بننه کننندو شکسننث توجننه کنینند  حجننم معننامالت دمنناا       

حجننم معننامالت بننانیی در ایننم   منن ال در ینن  روننند ناولننی     شکسننث را بمرسننی کنینند  اگننم  

 .شکسث رخ دادایم شکسث  شکسث معب می هسث

 معامالت را یطور و با یی بمرسی کنیم؟خو   حجم 

 به نس ث شکسث های ق لی و نقار بمخورد مقاومث های ق لی 

حنناو اد حجننم معننامالت در کنننار اباارهننا و روشنن ای دیگننم ب ننمه مننند شننوید کننه مط ئنننا دربنند 

 می رسید.خطای ش ا را بسیار کاهم و خمید مط ئنی را تجمبه می کنید و به سود  ایدار 

 

 ) واگرایی حجمی( پای برجاست و کجا بفروشیم؟تر است بررسی کنیم روندها تا کجا، به

ای در سننقه هننا دن نناو تال ننم بمگ ننبی    ت ننوم تحلیلگننماا و ب بننم بگننویم تحلیلگننماا حمیننه    

واگمایننی حج ننی  اد منظننم حجننم معننامالت     یننه در کننندل ا و یننه در واگمایننی هننا هسننبند.    

شنود ولنی حجنم معنامالت کناهم یابند کنه ال بنه          قلنه جدیندی ک نه   دمانی رخ منی دهند کنه    

اد تال ننم کنناهم ی ننار خمینند اسننث و  ننز اد یننند رود اگننم در ح ننمه هننا شنناهد اینناایم ی ننار  

ینما کنه ایناایم حجنم معنامالت در       موش بودیم  منا دن ناو ب بنمیم دمناا خنموگ منی گنمدیم.       ی

 ه یارتم باشیم.سث که روند بعودی دیار م کالتی شده و باید اح مه ها به مناله ایم 
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در خصننوی واگمایننی حج ننی مجننددام مبننذکم مننی شننوم کننه اگننم بننا اینناایم قی ننث  حجننم       

معننامالت کننم شننود  در واقننع تطننم خمینندارا کننم مننی شننود و بننه ت ننارتی خمینندارا دیگننم      

ت ایل بنه خمیند ندارنند و خمیند در اینم قی نث هنا بنمای خمیندارا جنذا  نیسنث و ن نانه ای اد             

 ت ییم روند اسث.

اد ین  ابناار بنه ج نث تاییند گنمیبم اسنب اده نکنیند و اد حجنم در           مبنذکم شنده بنودم کنه     ی بم 

کنننار خطننور روننند و بمرسننی شکسننث هننای اسننباندارد بننه ه ننماه شننناخث روی کننندل ا  اقنندام   

 .به معامله کنید

ه ننانطور کننه قنن ال اشنناره شنند  تحلیلگننماا حمیننه ای اد حجننم معننامالت در تایینند الگوهننا           

  مننوگ دوم کننه در سننقه دوقلننوکننه در الگوهننایی مانننند  . بننه ایننم بننورت  اسننب اده مننی کنننند 

حنناو سنناخبم سننقه دوم هسننث  دارای حجننم معننامالت سنن   تننمی نسنن ث بننه حمکننث ق لننی    

خننود دارد و اگننم شکسننث م  ننی باشنند  در هنگننام شکسننث شنناهد حجننم معننامالت سنننگیم       

 تمی خواهیم بود.

و آخننم سنن   تننم اد حجننم در ننناوو اوو وقبننی حجننم در ننناو کننه دوقلننوه ینطننور در الگننوی 

نکبننه اینجاسننث کننه در بننورتی الگننو تایینند    مننی باشنند  ن نناا اد بمگ ننث بننادار خواهنند بود.   

و  ننز اد رخ داد ینن  شکسننث اسننباندارد   اسننث کننه حجننم سنن ث راسننث ک بننم شننده باشنند   

 .شاهد حجم معامالت سنگیم تمی باشیم
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 پردازیم:حال به یک جمع بندی مختصر می 

قی نث اینناایم  یندا مننی کنند مننی تنواا مبوجننه شند کننه ت اینل بی ننبمی بنمای خمینند         دمنانی کننه 

نسنن ث بننه یننموش وجننود دارد و مننی دانننیم کننه حجننم معننامالت سنننگیم تننم در ج ننث روننند رخ  

 خواهد داد.

 .دمانی که قی ث و حجم در حاو ایاایم باشد  روند بعودی قدرت ندی داریم

حنناو کنناهم باشنند  ن نناا دهنننده  ننعیه شنندا دمننانی کننه قی ننث در حنناو اینناایم و حجننم در 

 سث.ا روند بعودی

دمننانی کننه قی ننث در حنناو کنناهم و حجننم در حنناو اینناایم باشنند  روننند ناولننی قدرت ننندی     

 داریم.

دمننانی کننه قی ننث در حنناو کنناهم و حجننم در حنناو کنناهم باشنند  ن نناا دهنننده ایننم اسننث کننه 

 روند ناولی در حاو  عیه شدا و اد تال م بمگ ث بادار اسث.

 نکته:

حجننم اگننم دوسننباا توجننه داشننبه باشننند  نکبننه ای کننه حننا ا اه یننث اسننث ایننم هسننث کننه        

بننه ایننم معنننی کننه کنناهم حجننم و شنندت بننعود   معننامالت جلننوتم اد قی ننث حمکننث مننی کننند

)یعنننی در ینن  روننند بننعودی ه امنناا بننا اینناایم قی ننث  حجننم          در روننندهای بننعودی 

احب نناو ات ننام وت ییننم یعنننی اینکننه روننند بننعودی دیننار م ننکل شننده و  معننامالت کنناهم یابنند 

 و اگننم در رودهننای من ننی و ح ننمه هننا نیننا حجننم اینناایم یایننث       بننه دودی وجننود دارد روننند

مننی تواننند دنننگ خطننمی م نننی بننم کننم رنننگ شنندا قنندرت خمیننداراا و قننوی تننم شنندا جنننا    
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اسننباندارد مننی تننواا وارد   ننز اد لحننا  کننمدا شننمایک شکسننث   یموشننندگاا باشنند  بنننابمایم  

 معامله شد.

ه ننانطور در روننند ناولننی در بننورتی کننه شنناهد ایننث شنندت ننناوو بننودیم  ق ننل اد آشننکار       

  ییمات خواهیم بود. ث  اببدا در حجم معامالت شاهد تشدا تال م بمگ بی قی

 نکته:

منی گنوییم. درواقنع ق نل      DIPبه اینث هنای مو نعی قی نث ق نل اد شنموع ین  رونند بنعودی          

ت ییننم روننند سنن م  ی نن   مننی دننند. یعنننی اینناایم حجننم معننامالت در ابننال  هننای ینن     اد

 می تواند اد تال م بمگ ث روند ناولی به بعودی باشد. روند بعودی

 نکته:

اگننم در حننیم معننامالت مبوجننه شنندید  حجننم بنندوا ت ییننم دیننادی در  قی ننث  اینناایم یایبننه  بننه  

قی ننث اسننث. یننوا خمیننداراا و یموشننندگاا   زننور کلننی ن ننانه ای اد یننمخم قمیننک الوقننوع   

 در روند بعودی در جای خود باقی خواهند ماند.

 نکته:

   ه امنناا بننا اینناایم حجننم مواجننه شنندیم و  قی ننث بننه خطننور مقاومننث  رسننیداق ننل اد وقبننی 

بعد اد آا رنن  شند  منی توانند یکنی اد تال نم بمگ نث قی نث باشند و خطنور منورد نظنم ز نت              

ت ننارتی دیگننم  اینناایم حجننم معننامالت ق ننل اد رسننیدا بننه مقاومننث   بننه  انبظارتنناا ت ننل کننند.

ن ننناا اد اینننم اسنننث کنننه اینننم مقاومنننث جننناا مقاومنننث هنننای جننندی سننن م اسنننث  یماکنننه 

حبننی ق ننل اد رسننیدا بننه مقاومننث شننموع بننه یننموش مننی کنننند   یموشننندگاا اد تننم  خودشنناا 

 که م ادا در آا نقطه به م کل بمخورند.



11 MEHDI SAHEBI 

 

در بننورتی کننه مقاومننث مننذکور بننا حجننم بی ننبمی در     ایننم نکبننه هننم حننا ا  اه یننث اسننث    

مقایسننه بننا نقننار بمخننورد ق لننی اش ب ننکند  ینن  شکسننث اسننباندارد رخ داده و ادامننه روننند       

 انجام خواهد شد.

 نکته:

اینناایم حجننم معننامالت  ننیم اد رسننیدا بننه ینن  نقطننه ح ننایبی  ینن  ه نندار خننو  بننمای      

سنن م  اسننث و  ح ایننثتومنناا  180بننه تنننواا م نناو قی ننث  احب نناو توقننه روننند ناولننی اسننث.

حجننم معننامالت اینناایم  ینندا   200-190تومنناا اسننث  اگننم در محنندوده   210قی ننث یعلننی 

 توماا در حاو یعاو شدا اسث. 180ن اا می دهد که ح ایث کمد  

 در روندهای نزولی چه اتفاقی می افتد؟

اببنندای  مع ننون در یکننی اد نکنناتی کننه در حجننم روننندهای ناولننی م ننم اسننث ایننم اسننث کننه    

 روندهای ناولی و در انب ای آن ا حجم معامالت بانسث.

کننه سنن م درگیننم ننناوو یمسای ننی مننی شننود  اد ی ننم بننادار مننی ایبنند و ایننماد ک ننی هننم دمننانی  

مایننل بننه خمینند هسننبند  بننه ه ننیم دلیننل یننوا خمیننداری نیسننث  حجننم معننامالت  نناییم            

منی گنمدد و ... ینا    منی گنمدد  ینمدا بم    اسث.ال به تده ای هسبند کنه بنم اینم باورنند کنه امنمود بنم       

     دربنندد خمینند اد بننه هننای یننموش هسننبند. ه ننیم مننوارد حجننم هننای نسنن ی را بننه سنن م         

 می دهد.

ال بننه خمینند اد بننه یننموش در بحننب نوسنناا گیننمی رودانننه مقولننه ای دیگننم اسننث کننه قواتنند   

 خای خودش را دارد که در ایم بحب ن ی گنجد.

 



12 MEHDI SAHEBI 

 

 نکته:

یم اسننث  مننی توانینند بننه نسنن ث خمینندار و یموشنننده توجننه کنینند و    وقبننی حجننم معننامالت  ننای 

 قدرت هم جنا  را بمرسی کنید.

 نکته:

اینجننا ن نناا اد قنندرت یموشنننده  وقبننی حجننم معننامالت بانسننث و تعننداد یموشنننگاا کننم اسننث  

هاسننث. دیننما کسننانی کننه در حنناو یننموش هسننبند دارای سننممایه سنننگیم تننمی نسنن ث بننه            

 خمیداراا هسبند.

زمیننی وقبننی در رودهننای  ننمحجم  تعننداد خمینندار ک بننم اد یموشنننده اسننث  بننه معنننای          اد 

 خمید آگاهانه و ی   م  ایمادی با سممایه سنگیم اسث.

 

 نکته:

ها سننعی مننی کنننند دمان ننایی کننه  در هنگننام خمینند "خیلننی اد تحلیلگننماا حمیننه ای و بننا سننابقه 

را در آا سنن م ک ننه مع ننای حجننم سنن م حجننم خننوبی خننورده را  ک ننه کنننند و در واقننع    

کنننند.در خیلننی اد مواقننع بادارگمداننناا بننا قی ننث کنناری ندارننند و ورود و خننموگ  ننوو را م نننای   

اگننم ینننیم مع ننایی را ک ننه کنینند بخننوبی مننی توانینند بننادی هننای  کننار خننود قننمار مننی دهننند. 

 بارگ را بخوانید.
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 اندیکاتورها:

 آا اسب اده می کنند حلیلگماا اد یکی اد اندیکاتور  هایی که ت

 گوییم. می OBVاسث که به اخبصار  On Balance Volumeاندیکاتور 

در واقننع ایننم اننندیکاتور کننه ه نناا حجننم مبننوادا اسننث  قی ننث و حجننم معننامالت را بننا            

یکنندیگم تمکیننک مننی کننند تننا ن نناا دهنند آیننا ت ییننمات قی ننث قننوی هسننبند یننا  ننعیه یننا یاقنند  

 ح ات. 

 محاس اتی ساده ای دارد:ایم اندیکاتور یمموو 

دمننانی کننه ینن  رود م  ننث داشننبه باشننیم  حجننم معننامالت بننه تنندد رود ق ننل محاسنن ه شننده در    

OBV       ا ننایه مننی شننود و دمننانی کننه ینن  رود من ننی داشننبه باشننیم  حجننم معننامالت اد تنندد

ال بننه ماایننا و نواقصننی هننم دارد کننه در ایننم     کننم مننی شننود.  OBVرود ق ننل محاسنن ه شننده در  

 جد.بحب ن ی گن

و انننندیکاتورهایی م نننل  OBV,MFI,VOLUME,A/D ی نننن اد منننی شنننود اد انننندیکاتورهای 

MACD,RSI و ب بننم اسننث آن ننا را بننا تمسننیم خطننور روننند       اسننب اده کنینند   در یارت ایبنناا

 تحلیل ن ایید.
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 پیش بینی آینده بازار با استفاده از حجم معامالت

 ی بننادار مننی تننواا بننه آا اشنناره کننمد و گاینننه ای بننمای حنناو نکبننه ای کننه در مواقننع بننی تصنن ی

بمرسننی ه ننیم  بننادار سنن م مننی دهنند تصنن یم گیننمی و ن ننانه هننایی اد روننندهای آتننی و آینننده   

 حجم معامالت اسث.

غل ننه ینن  گننموه بننم قنندرت خمینندارا و یموشننندگاا مننی تننواا  بننه ایننم بننورت کننه بننا بمرسننی

 به یه بورت؟دیگمی را حد  دد. 

ه آیننا در رودهننای م  ننث حجننم سنننگیم تننمی وجننود دارد یننا در رودهننای    بننه ایننم بننورت کنن 

 من ی؟

به ایم بنورت کنه اگنم در رودهنای م  نث  نسن ث بنه رودهنای من نی  حجنم معنامالت بی نبمی             

و و ننعیث وجننود داشننث  بننه احب نناو خیلننی دینناد خمینندارا جنندی تننم اد یموشننندگاا هسننبند    

 بعود اسث.محب ل بم آینده بادار  

مننی تننواا در دمان ننایی کننه بننادار خن ننی اسننث و بننی تصنن یم  اد بمرسننی بمآیننند بننه ایننم بننورت 

 حجم ها  آینده س م و بادار رو  یم بینی کمد.

بننه ت ننارتی شنن ا باینند در دمننانی کننه سنن م در بنناده خن ننی و بننی تصنن ی ی قننمار دارد  حجننم        

ام رودهننای م  ننث را بننا هننم ج ننع کنینند و ه ینطننور حجننم رودهننای من ننی را. بمآیننند هننم کنند    

بی بم بنود بنادار بنه ه ناا سن ث خواهند رینث و دمنانی کنه معاملنه گنماا مندام اد بخنم ب نموش               

        هننا بننح ث مننی کنننند شنن ا بننا دانسننبم ایننم تکنینن  بننه بننورت مسننبقل و سنننجیده ت ننل           

 می کنید و آسوده خیاو هسبید.
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ث کنینند نکبننه ای دیگننم اینکننه در بننیم کننندل ای م  ننث بننانتمیم حجننم کننندو م  ننث را یادداشنن  

رودهننای من ننی را یادداشننث بننیم و ه ننیم زننور در بننیم رودهننای من ننی نیننا بننانتمیم حجننم در   

 کنید.

حاو در  ایاا الگنو اگنم کنندلی بنا حجنم بی نبم ینا مسناوی اد من ال بنانتمیم حجنم کنندو م  نث              

دد  بننه احب نناو خیلننی دینناد ج ننث روننند بننعودی خواهنند بننود ولننی اگننم کننندو انب ننایی الگننو    

در محنندوده م خصننه  اد بننانتمیم تنندد حجننم کننندو من ننی    حج ننی کننه خننورد  من ننی بننود و 

 بی بم بود  احب او دیاد روند ناولی خواهد بود.

ن نده ینا رونند هننود م نخص نیسنث کنه         مدربورتی هم که شنمایک م نل ق نل بنود ینا الگنو ت نا       

کنینند تننا بمآینننده حجننم منطقننه ای را محاسنن ه شنن ا باینند بننا تکنینن  ق لننی کننه بننا آا اشنناره شنند  

 ج ث گیمی بادار را مبوجه شوید.

 میله بلند حجم

 یکی اد نکناتی کنه بسنیار بنا اه ینث اسنث اینم هسنث کنه دمنانی کنه میلنه بلنند حجنم را دیدیند               

و ینند رود آیننده    خسنبه شنده اسنث   بسنیار  لنی و ینه بسنا ق لنی     تصور کنید که بنادار اد و نع یع  

 بادار اد شمایک یعلی و ق لی خارگ خواهد شد.

اگننم ایننم میلننه بلننند یننا تج ننع میلننه هننای بلننند در رودهننای م  ننث بننود  مننی تواننند ه ننداری حنناو 

باشنند بننمای ادامننه روننند بننعودی قننوی و اگننم در رودهننای من ننی بننود مننی تواننند ه ننداری باشنند 

 بمای شموع ی  روند ناولی قوی.

ه ندار  ث و من  ی نه میلنه بلنند ندمنه بمگ نث نسنیث  امنا وجنود میلنه هنای بلنند ین  تال            ال به ه

 اسث.
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         گ شنن اری حمیننه ای و بننا اسننب اده اد   ت ننامی ایننم مننوارد را مننا بننا تحلیننل تکنیکنناو و مننو       

 ها و اباارهای خای و  ی میبه تا حد بسیار دیادی تحلیل می کنیم. م لث یم

 

 

 

 

 

 

 

 


