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تریدر های موفق

ﺗﺎﺑﻠﻮﺧﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
تذریس  :جٌاب آلای اهیرفرح آتادی
گردآٍرًذُ داٍد اهیرخاًی

ثِ ًظط اوثطا تحلیگطاى ثبظاض سطهبیِ خطیبى ًمسیٌگی یىی اظ هْوتطیي فبوتَضّب خْت اًتربة سْن ثطای
ذطیس ٍ فطٍش است  .زض ثبظاض سطهبیِ ّوَاضُ تمبضب ٍ ػطضِ ثبػث تؼییي لیوت سْن هی ضَز  .ظهبًی وِ پَل
هٌبسجی ٍاضز سْن ضَز ثبػث افعایص تمبضب ٍ زض ًتیدِ ضضس لیوت سْن هی ضَز ٍ ،ثطػىس ثب ذطٍج پَل اظ
سْن ،ػطضِ ضست گطفتِ ٍ لیوت سْن افت پیسا هی وٌس  .هسلوب ّط سْن زض ثبظاض سطهبیِ ایطاى ،ثبظیگطاى
ذبظ ذَز ضا زاضز  .ثبظیگطاًی وِ هی تَاًٌس خع افطاز حفَلی ٍ یب حمیمی ثبضٌس  .ایي افطاز وِ هؼوَال سطهبیِ
ظیبزی زض زست زاضًس هی تَاًٌس تؼییي وٌي زُ هیعاى ػطضِ ٍ تمبضب زض سْن ٍ طجغ آى تؼییي لیوت سْن
ثبضٌس .زض هَالؼی ثبظیگطاى ثب تَخِ ثِ ضطایط ثبظاض ٍ سْن تػوین ثِ ٍضٍز ثِ سْن هی وٌٌس ،تمبضب زض سْن
هَضز ًظط ضا افعایص زازُ ٍ پس مدتی با سود از سهم خارج می شوند  .در اینجا سعی داریم این افراد را
شناسایی کنیم .شناسایی این افراد به ما کمک می کند که با پیروی از آنها وارد سهم شده و در هنگام
خروج آنها تصمیم به فروش سهم بگیریم ،فروشی که با سود همراه خواهد بود  .برای درک بهتر این
موضوع با ذکر مثالی به نحوه شناسایی می پردازیم.
سْن هَرد ًظر غثشْر ،تاریخ آخریي هعاهلِ  28هْرهاُ ( 93الزم تِ رکر است کِ تِ ایي علت از
ساتقِ دٍر سْن استفادُ کردین کِ ًتایج کار ّن ترایواى هشخص شَد)
زض اثتسا ثبیس زض حبلت ػبزی هیعاى حدن هؼبهالتی سْن هَضز ًظط ضا ثساًین .ثطای ایي وبض ثبیس زض غفحِ ًوبز
زض سبیت  tsetmcضفتِ ٍ ثط ضٍی ظثبًِ سبثمِ سْن نلیه وطز  .زض سبثمِ سْن غفحِ اٍل ،زٍم ٍ سَم سْن
ضا هَضز ثطضسی لطاض زّیس 3$ .غفحِ اٍل وبفی است#
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ثب ًگبُ وطزى ثِ حدن هؼبهالتی ضٍظّبی گصضتِ ،حدن ػبزی سْن هطرع هی ضَز .ثطای هثبل زض ایي
سْن ،حدن ّب ػجبضت اًس اظ  221 ،1640 ،2110 ،449 ،835 ،452تب ّ 337عاض .اظ ایي اػساز هی تَاى
ًتیدِ گطفت حدن ػبزی سْن ثیي ّ 200عاض تب ًْبیت ّ 550عاض هی ثبضس .ایي ثطضسی ضا زض غفحبت زٍم ٍ
سَم ًیع اًدبم هی زّین.
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حدن ّب زض ایي غفحِ اظ  331 ٍ316ضطٍع هی ضًَس تب ّ 560 ٍ 273عاض .زض ایي غفحِ ًیع حدن ّبی
ػبزی ظیط ّ 600عاض هی ثبضس  .حدن ّبی ثیطتط اظ ّ 700عاض خع حدن ّبی غیط ػبزی سْن ثِ ضوبض هی
ضًٍس.

ّوبى ًتبیح زٍ غفحِ اٍل زض ایي زٍ غفحِ ّن وبهال هطَْز است .پس هی ًَیسین زض حبل ولی ثبظُ 200
تب ّ 600عاض حدن ّبی ػبزی سْن ٍ حدن ّبی غیط ػبزی ،حدن ّبی ثبالی ّ 700عاض هی ثبضس .حدن ُ ای
وِ ًطبًگط تحطوبت ثبظیگطاى سْن هی ثبضس .تبضید ٍ لیوت زض ضٍظّبیی وِ حدن غیط ػبزی زض سْن هطبّسُ
هی ضَز ،ثب اّویت است.
ًىتٍِ :رٍد پَل تِ سْن یه رٍزُ اتفاق ًوی افتذ  .هوىي است ّفتِ ّا طَل تىشذ  .تازیگرداى
ترخالف سْام دار جس واهال صثَر است  .فمط در صَرت ًَساى گرفتي چٌذ رٍزُ هوىي است ایي
پَل یه رٍزُ ٍارد شَد ٍ تعذ از یىی دٍ رٍز تعذ خارج شَد.
ًىتِ :اوثرا حجن پَل ٍارد شذُ در ًمطِ حوایت سْن ّواى همذار حجن خارج شذُ در هماٍهت
است .ایي ًشاى از عذم تغییر تازیگرداى سْن است.
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ذت ثطین سطاؽ غجطْط  .زض غفحِ سَم ،اظ تبضید  3تیط ضطٍع هی وٌین  .حدن ّبی ػبزی است 300 ٍ 500$
ٍ ّ400عاض .#زض تبضید  10تیط حدن هؼبهالتی ّ 700عاض ٍ ،ایي ثِ هؼٌی افعایص هؼٌبزاض حدن هی ثبضس  .پس
لیوت سْن ثبیس ثطضسی ضَز وِ ایي پَل ثِ سْن ٍاضز یب ذبضج ضسُ است.

پس اظ افت چٌس ضٍظُ  ،لیوت سْن ثِ ًمطُ حوبیت سْن وِ حَالی  5700هی ثبضس  ،هی ضسس  .زض ضٍظ 10
تیط" لیوت زیطٍظ ٍ 5836 :اٍلیي لیوت  .5614 :ایي ثِ ایي هؼٌی است وِ سْن زض هٌفی ثبظ ضسُ است  .زض
ایي ضٍظ سْن ثب افعایص تمبضب ضٍ ثِ ضٍ ضسُ ٍ افعایص لیوت پیسا وطزُ است ٍ حتی ثِ غف ذطیس ضسیسُ
است .پس ایي حدن ّ 730عاض ٍضٍز پَل ثِ سْن هی ثبضس $.ایي یبززاضت هی ضَز .#ایي ًىتِ ضا ثِ شّي هی
سپبضین ،حبال وِ ّ 700عاض ٍاضز سْن ضسُ است ،پس ثبیس حسالل ّ 700عاض اظ سْن ذبضج ضَز ،تب آى ضا ثِ
ػٌَاى ذطٍج پَل ثِ حسبة آٍضین.

ًىتِ :حجن پَل خرٍجی از سْن ،تیشتر از حجن پَل ٍرٍدی است.
ًىتِ ثؼسی ایي است وِ ،اگط پَل اظ سْن ذبضج ضَز ٍ یب ثِ آى ٍاضز ضَز ،ثبیس اظ فطزا آى ضٍظ حدن سْن ثِ
ضٍال ػبزی ذَز ثطگطزز  .ػلت آى ّن ایي است وِ ،ثبظیگطزاى سْن زیگط وبضی ثب سْن ًساضز ! ذطیس ذَز ضا
اًدبم زازُ است هٌتظط هی هبًس تب زض هَلؼیت هٌبست اظ سْن ذبضج ضَز .ضٍظ ثؼس چْبضضٌجِ  11تیط" سْن
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ضٍی لیوت  6140ثبظ ضسُ است ٍ زٍثبضُ غف ذطیس هی ضَز  .حدن هؼبهالتی ّ 510:عاض .حدن ووتط ضسُ
است ٍ ایي ًطبًِ ذَثی است چَى وِ پَل ٍاضز ضسُ ٌَّظ زض سْن است  .ضٍظ ثؼس ضٌجِ  14تیط" لیوت ضٍی
 6425زض غف ذطیس ثبظ ضسُ است  .حدن ّ 265عاض .پس تب ایٌدبی وبض غجطْط ثب ّ 730عاض ،حسٍز  2ثبض
حدن ػبزی ،سِ ضٍظ غف ذطیس ضسُ است  .ثؼس اظ ٍضٍز پَل ثِ سْن ،حدن ػبزی ضسُ است ٍ ًطبًی اظ
ذطٍج پَل هطبّسُ ًوی ضَز $هب ّن زست ثِ فطٍش ًویعًین .#ضٍظ ثؼس یىطٌجِ  15تیط" حدن هؼبهالت 1.1
هیلیَى ،حدن غیط ػبزی است ،پس ةایس ثطضسی ضَز وِ آیب ٍضٍز ثَزُ یب ذطٍج  .اٍل ایٌىِ ثؼس اظ سِ ضٍظ
غف ذطیس ،ثؼیس ثِ ًظط هیطسس ایي حدن پَل ثِ سْن ٍاضز ضَز  .اهب ثطضسی هی وٌین ،اٍلیي لیوت،6559 :
سْن ضٍی غف ذطیس ثبظ هی ضَز  .ووتطیي لیوت  ٍ 6100 :آذطیي هؼبهلِ  1.38$ 6220:هٌفی .#وبهال
هطرع است وِ سِ م ثب افت لیوت هَاخِ ضسُ است ،ثِ ػجبضت ثْتط ػط ضِ ضست گطفتِ است  .پس هی
تَاى گفت یه ًَسبى چٌس زضغسی گطفتٌس ٍ اظ سْن ذبضج ضسُ اًس ،آى ّن زض ثبظاض ًعٍلی تیط هبُ

 93وِ

اوثط سْبم زاضاى ثبظاض زض حبل ضطض وطزى ثَزًس  .هسلوب زض غَضت زاضتي سطػت ػول ٍ زلت هٌبستّ ،ط
سطهبیِ گصاضی ّن هی تَاًست اظ ایي فطغت ثِ ٍخَز آهسُ ووبل استفبزُ ضا ثجطز.
ًىتِ :زهاًی وِ لیوت پایاًی سْن در هثثت خَتی تاشذ ٍ لیوت آخریي هعاهلِ در هٌفی ،ایي
ًشاًِ خالی وردى سْن هی تاشذ(15تیر).
اگط حدن هؼبهالتی زض ضٍظ  15تیط ًیع ػبزی هی ضسً ،وی تَاًستین حىن ثِ ذبلی وطزى سْن زّین ٍ هَلغ
فطٍش سْن ًجَز  .ثؼس اظ ایي اتفبق سْن ثِ هست یه هبُ ثستِ هی ضَز  .ػلت ثستِ ضسى سْن زض ظثبًِ
اطالػیِ ًوبز هطرع است  .زض ضٍظ ثبظگطبیی ،حدن هؼبهالتی سْن  2 :هیلیَى .اظ ایي حدن چطن پَضی هی
وٌین.
ًىتِ :حجن هعاهال تی در رٍز تازگشایی سْن در صَرتی وِ سْن تِ هذت طَالًی تستِ تَدُ است،
در هحاسثات هذ ًظر لرار ًوی گیرد  .چَى وِ تىلیف ایي پَل هطرع ًیست ٍ اوثط سْبم زاضاى ثؼس اظ
ذَاة پَلطبى توبیل ثِ ذطٍج زاضًس ٍ .لی اگط ثؼس اظ چٌس ضٍظ ثبظگصایی ضس هی تَاى حدن هؼبهالتی آى ضٍظ
ضا ّن ثطضسی وطز  .زلت ضَز وِ اظ فطزای آى ضٍظ حدن هؼبهالتی سْن ػبزی هی ضَز  .ایي ًطبى اظ آى زاضز
وِ ثؼس اظ ذطٍج پَل زض ضٍظ  15تیط" زیگط پَلی $هٌظَض پَل لسضت هٌس ثبظیگطزاى  #زض سْن ًیست  .پس زض
ّوچیي هَالؼی وِ پَلی زض سْن ًیست ،اغال سطاؽ ذطیس سْن ًوی ضٍین حتی اگط سْن ثِ وف لیوتی ذَز
ثطسس .سْن هؼبهلِ هی ضَز اهب ایي ًَع هؼبهالت اّویتی ًساضز $الىی ذَش اًس  .#سْن ضطٍع ثِ اغالح هی
وٌس ٍ ّوچٌیي ضًٍس ػبزی حدن هؼبهالتی ازاهِ زاضز تب تبضید  2ضْطیَض" وِ سْن ثِ لیوت  567هی ضسس.
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تَخِ وٌیس ،سِ هی وِ زض  6550ذبلی وطزُ ثَزًس ،زٍثبضُ ثِ لیوتی ضسیس وِ ٍاضز سْن ضسُ ثَزًس یؼٌی
 5610ضیبل .پس ثبیس ووی زلت ثیطتطی ثِ ذطج زاز وِ زض غَضت ٍضٍز پَل ،السام ثِ ذطیس وٌین.

ضٍظ ثؼس زٍضٌجِ  3ضْطیَض" حدنّ 750 :عاض  $زلیمب ّوبى حدن ٍضٍزی زض ًَسبى گصضتِ  .#اٍلیي لیوت ٍ
ووتطیي لیوت  ، 5630 :یؼٌی سْن زض آى ضٍظ ًسجت ثِ لیوت اٍلیِ افتی ًساضتِ ٍ خبلت است زض آى ضٍظ ثب
غف ذطیس ثِ پبیبى هی ضسس .پس زٍثبضُ ثب حدوی حسٍز ّ 700عاض ایي سْن غف ذطیس ضس.
سَال :هسلوا تْتریي زهاى خریذ ها 3شْریَر هی تاشذ ،از کجا تایذ فْویذ کِ سْن اهرٍز حجن
هٌاسة هی خَرد؟
پبسد :ذت هب اظ سْن یه سبثمِ هؼبهالتی زاضین ،زض ضٍظّبی ػبزی ،زض طَل

 3.5سبػت ثبظاض حدن سْن

ّ 300ٍ200عاض هی ثبضس ،یؼٌی ثِ طَض هتَسط زض ّط سبػت ّ100عاض هؼبهلِ هی ضَز .اهب زض ضٍظّبیی وِ
لطاض است حدن ثبالیی هؼبهلِ ضَز زض ّوبى ًین یب یه سبػت اثتس ایی  200یب ّ 300عاض هؼبهلِ هی ضَز .
پس زض غَضت هطبّسُ تحطوبت حدوی هی تَاى السام ثِ ذطیس وطز

 .ضٍظ ثؼس سِ ضٌجِ  4ضْطیَض"

حدن 1.2هیلیَى ،پس ثبیس ثطضسی ضَز  .اٍلیي لیوت $ 6078 :غف ذطیس  .#ووتطیي لیوت ٍ 5971 :آذطیي
هؼبهلِ ، 6045 :وبهال هطرع است وِ زض غف ذطیس سْن ضا ذبلی وطزُ اًس  .پس السام ثِ ذطٍج هی وٌین
ٍ ثبظ یه ًَسبى چٌس زضغسی زیگط.
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ًىتِ :سْوی وِ صف خریذ است ًثایذ حجن زیادی هعاهلِ شَد  .اگر ایي اتفاق رخ دّذ ،هشخص
است است وِ در حال خالی وردى سْن ّستٌذ  .صف خریذی وِ هی ریسد ٍ دیگر توایلی تِ صف
شذى ًذارد ،فرصت خرٍج است.
اگط زلت ضَز ضًٍس حدن هؼبهالتی سْن ثؼس اظ ذطٍج ایي  1.2هیلیَى ،ثِ حبلت ػبزی ذَز ثبظ گطتِ استٍ .
ایي تبییسی زیگط ثط ذطٍج پَل اظ سْن هی ثبضس  .زض تبضید  19ضْطیَض" یه ثبض زیگط حدن ّ 700عاض
هطبّسُ هی ضَز  ٍ .ثبظ ّن حَالی لیوت  .5650پس هی تَاى ًتیدِ گطفت وِ  5600وف لیوتی سْن هی
ثبضس ،هی تَاى ثب ًوَزاض سْن ّن چه وطز  .یىی اظ ثْتطیي هَفمیت ّب زض ثبظاض پیسا وطزى وف سْبم هی
ثبضس .الجتِ زض ّط زٍضُ ای اظ ظهبى هوىي است وف سْن تغییط وٌس.

سَال :از کجا تفْوین کِ ایي حجن هعاهالتی تاال تر رٍی کف ٍرٍد پَل است؟ از کجا هعلَم ،شایذ
قصذ دارًذ حوایت سْن را تشکٌٌذ!
پبسدً :حَُ هؼبهالت آى ضٍظ ،هثال زض ایي ضٍظ  19ضْطیَض" سْن ضٍی لیوت  5651ثبظ ضسُ است ٍ ووتط اظ
ایي لیوت هؼبهلِ ًطسُ است .زض غَضت توبیل ثِ ضىست حوبیت ،ثبیستی ًعٍل لیوت سْن ضا ضبّس ثبضین.
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ضٍظ ثؼس ضٌجِ  22ضْطیَض" حدن هؼبهالتی ،650 :لبثل ثطضسی است  .اٍلیي لیوت ٍ ثیطتطیي لیوت ،5750 :
ووتطیي لیوت ،5659 :آذطیي هؼبهلِ  .5681سْن ثب افت لیوت هَاخِ ضسُ است ،ثِ غف فطٍش ّن ضسیسُ
است ،اهب اظ غف فطٍش ذطیس وطزُ اًس ٍ آذطیي هؼبهلِ ووی ثبالتط آهسُ است  .هی تَاى گفت حسٍز ًیوی اظ
ایي ّ 650عاض ٍضٍز پَل ٍ ًیوی ذطٍج پَل است  .اهب افطازی وِ فطٍضٌسُ ثَزًس اضتجبُ وطزُ اًس ،چَى سْن
ضضسی ًساضتِ  .ثبیس زلت وطز اظ لحبظ لیوتی زض ودب لطاض زاضین  ،حوبیت یب همبٍهت؟ ً .ىتِ ثؼسی ایٌىِ
حدن ًسجت ثِ ضٍظ لجل ووتط ضسُ است ،پس ًوی تَاى حون ثِ ذطٍج پَل زاز.
ًىتِ :در صَرتی وِ در صف فرٍش خریذار دارینً ،شاًِ ای از حروت صعَدی سْن است  .اها اگر
وسی از صف فرٍش خریذی ًذاشتِ تاشذ ،ایي صف حاال حاالّا پاترجاست.
زض ضٍظّبی ثؼسی ثبظ ّن حدن ثِ ضٍال ػبزی ذَز ثبظ هی گطزز  .پس پَل $زض وف ٍ #اضز سْن ضسُ است .
اظیگطزاى سْن غجَض است  .اگط زلت وٌیس اظ تبضید  22ضْطیَض" تب 20هْطهبُ" ثِ خع 1هْطهبُ" اتفبلی زض
ة
سْن ضخ ًسازُ است  .ثبظیگطزاى سْن ثب ووبل غجط ٍ حَغلِ سْن ضا زض وف لیوتی ذطیس وطزُ است  .زض ضٍظ
1هْطهبُ" ضبّس یه حدن هؼبهالتی ذَثی ّستین  .اظ لیوت ّبی اٍلیِ ٍ پبیبًی هطرع است وِ ایي 860
ّعاض ٍضٍز پَل ثَزُ است .اهب ایي ثبض ثِ ضٍش خسیس تطی ایي ضذساز ضا ثطضسی هی وٌین.

ثطضٍی تبضید  1هْطهبُ" زثل ولیه وٌیس تب غفحِ ظیط ثبظ ضَز  .زض ایي غفحِ توبم هطرػبت ضٍظ ا هْطهبُ
ًوبیص زازُ ضسُ است  .زض لسوت ثبال سوت ضاست حطوت وٌسل ّبی لیوتی سْن ًوبیص زازُ ضسُ است .
8

تریدر های موفق

وبهال هطرع است وِ ضًٍس حطوتی سْن زض آى ضٍظ غؼَزی ثَز است ٍ سْن ثب افعایص تمبضب ضٍثطٍ ثَز
است .زض لسوت پبییي ایي غفحِ ،هطرػبتی اظ لجیل  :ذطیس ٍ فطٍ ش افطاز حمیمی ٍ حمَلی سْن ،تطویت
سْبم زاضاى ثبالی 1زضغس سْن زض  24سبػت لجلً ،وَزاضػطضِ ٍ تمبضب ٍ ًوَزاض لیوت پبیبًی ٍ هؼبهالتی
ًطبى زازُ ضسُ است.
ًىتِ هْن ترای ها در لسوت حمیمی ٍ حمَلی ًْفتِ است .اگر دلت شَد ،ایي حجن ّ 860ساری را
ً 51فر خریذ وردُ اًذ ،در ملاتل ً 121فر فرٍشٌذُ تَدُ اًذ  ٍ .ایي تِ هعٌی لذرت خریذاراى است .
از طرفی سْن ّن تا رشذ لیوتی هَاجِ شذُ است.
ًىتًِ :سثت خریذاراى تِ فرٍشٌذگاى هی تَاى تعییي وٌٌذُ رًٍذ لیوتی سْن تاشذ.

9
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ثطای ایٌىِ اظ ثحث خطیبى ًمسیٌگی فبغلِ ًگیطین ،ایي ثحث ًسجت ّب ٍ ًحَُ

سیگٌبل گیطی ضا زض پبیبى

ّویي هثبل تَضیح ذَاّین زاز.
پس تب ایي خبی وبض زض تبضید ّبی  22 ٍ 19ضْطیَض" ٍ  1هْطهبُ" حدن ّبی ذَثی ٍاضز سْن ضسُ اًس .
ثیطتطیي حدن ٍضٍزی ّ 860عاض زض ضٍظ  1هْطهبُ" ثَزُ است ،پس ثطای ذطٍج پَل ثبیس ضبّس یه حدن
حسالل ّ 860عاضتبیی ثبضین  .ثؼس اظ ایي ٍضٍز پَل حدن هؼبهالتی ثبظ ثِ ضًٍس ػبزی ذَز ثطهی گطزز  ٍ .ایي
ًطبًِ ذَثی است  .زض تبضید  22هْطهبُ" حدن 1.6 :هیلیَى .لبثل ثطضسی است  .اٍلیي ٍ ووتطیي لیوت :
10
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 ،5710پس سْن افتی ًساضتِ ٍ ثب غف ذطیس وبض ذَز ضا ثِ پبیبى ثطزُ است  .الجتِ ثب ثطضسی ّبی زلیك تط
زض غفحِ ًوبز ضٍظ 22هْطهبُ" هتَخِ هیطَین وِ ثؼضی اظ افطاز زض غف ذطیس ذبلی وطزُ اًس ،اهب غبلجب
ذطیساض سْن ثَزُ اًس  .اظ ططفی ثیطتطیي لیوت سْن ظیط  600هی ثبضس ،ثب تَخِ ثِ سبثمِ سْن ثبظیگطزاى
سْن ثبالی $ 600یىجبض  ٍ 655یىجبض  #607ذبلی وطزُ اًس ،پس ًوی تَاى حىن ثِ ذطٍج زاز  .ایي هؼبهالت
ًطبى اظ ذطیس زاضز  .زض ضٍظ ثؼس  23هْطهبُ" حدن  2.1هیلیَى .حدن فَق الؼبزُ ذَثی ٍ لبثل ثطضسی است .
اٍلیي لیوت  ،6000 :ووتطیي لیوت  ، 5911ثیطتطیي لیوت  ٍ 6176 :آذطیي هؼبهلِ  .6130 :ثب ثطضسی ایي
اػساز ثِ ایي ًتیدِ هی ضسین وِ لیوت  6000ثبظ شزُ تب  5911افت وطزُ ٍ تب  6176ثبال ضفتِ است  .ایي
ًطبى اظ لسضت ذطیساضاى است  .ایي ضا لجَل زاضین وِ ثؼضی اظ سْبم زاضاى ػدَل اظ سْن ذبضج ضسُ اًس ٍلی
غبلجب ثِ سْن ٍضٍز وطزُ اًس  .تَخِ وٌیس ایي حطوت ضا ثِ ػٌَاى الگَی تیه هی ضٌبسین  .الگَیی وِ ًطبى اظ
ٍضٍز پَل ثِ سّن است.

الگَی تیه هؼىَس ّن ًطبى اظ ذطٍج پَل زاضز  .زض ایي الگَ اثتسا سْن ضا ثبال هی ثطًس ٍ ثؼس اظ آى سْن ضا
ذبلی هی وٌٌس .پس زض زٍ حبلت سْن ثب ذطٍج پَل هَاخِ هیطَز .1 .زض غف ذطیس ثب سْن ثبال ذبضج ضًَس.
 .2الگَی تیه ثطػىس ثعًس.
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ًىتِ زیگطی وِ هی تَاى ثِ آى اضبضُ وطز ،فطبض فطٍش یب ذطیس زض اضزضّبی ضٍی تبثلَ هی ثبضس .ثِ ضىل ظیط
زلت وٌیس ً .وبز غجطْط تبضید  23هْطهبُ" سبػت  9:21زلیمِ .حدن ّبی سفبضضی ذطیساضاى ثِ هطاتت
ثیطتط ٍ لَی تط است ًسجت ثِ حدن ّبی سفبضضی فطٍضٌسگبى  ٍ .ایي ثِ هؼٌی فطب ض ذطیس هی ثبضس  .پس
اگط سْوی ثب فطبض ذطیس ّوطاُ ثبضس ،لیوت سْن ثب ضضس هَاخِ ذَاّس ضس.
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زض تبضید  27هْطهبُ" ثبظ زٍثبضُ حدن ّ 830عاضتبیی ٍاضز سْن ضسُ است  .پس ایي سْن ّوچٌبى هیل ثِ
غؼَز زاضز .ظهبًی هب زست ثِ فطٍش هیعًین ٍ اظ سْن ذبضج هی ضَین وِ اٍال ،حدن هؼبهالتی آى ضٍظ ثبالی
 1.5هیلیَى ثبضس .زٍهب ًطبًِ ّبی ذطٍج پَل ثطایوبى اثجبت ضَز.
ًىتِ :اگر حجن هعاهالتی تا حجن عادی تفاٍت زیادی ًذاشتِ تاشذ ،ایي ٍرٍد پَل جْت ًَساى
چٌذ درصذی است (هثل  700ترای غثشْر )ٍ ،لی اگر حجن هعاهالتی  2یا چٌذ تراتر حجن عادی
تاشذ ،ایي ٍرٍد پَل ًشاى از حروت سْن ترای رشذ هٌاسة است.
ثطضسی آیٌسُ سْن ثط ػْسُ ذَاًٌسُ هحتطم ،فمط تَضیحبت وَتبّی زازُ هی ضَز  :چٌس ضٍظ ثؼس زٍثبضُ ضٍی
لیوت  6500سْن ضا ذبلی هی وٌٌس  .سْن ثب افت لیوت هَاخِ هیطَز  .زض حَالی لیوت  6000زٍثبضُ ٍاضز
سْن هی ضًَس ،سْن تب لیوت  7000ضضس هی وٌس .ثؼس اظ ٍضٍز پَل ّبی ذَة ثِ سْن وِ هی تَاى ًطبى اظ
اذجبض ذَة ضسیسُ ثِ سْن ثبضس لیوت تب ّ 8000ن هیطسس ٍ ثؼس اظ ذطٍج زٍثبضُ پَل اظ آى ضًٍس سْن
ًعٍلی هی ضَز.
ًىتِ :در ّر حوایتی ٍرٍد پَل ًذارین ،پس تایذ دلت شَد وِ در وذام حوایت ٍرٍد پَل دارین ٍ
در وذام هماٍهت خرٍج پَل.
ًىتِ :در صَرتی وِ سْن چٌذ رٍز پشت سر ّن در حجن تاال هعاهلِ هی شَد ،هشىَن است ٍ
تایذ تِ طَر جذی تررسی شَد .احتوال ایٌىِ ترای یه ًَساى تِ سْن ٍرٍد وردُ اًذ زیاد است.
هثبلً :وبز غبلجط ،زض تبضید ّبی  26 ٍ 22،25هطزاز "93حدن ػبزی ایي سْن ظیط  2.5هیلیَى هی ثبضس  .زض
ضٍظ  22هطزاز"  4هیلیَى حدن هی ذَضز ،حدوی وِ لبثل ثطضسی است  .اظ ضَاّس هطرع است وِ ایي
پَل ثِ سْن ٍاضز ضسُ است .طجك لطاض گصضتِ لطاض ضس ثؼس اظ ٍضٍز پَل ثِ سْن ،حدن هؼبهالتی ػبزی ضَز،
اهب زض زٍ ضٍظ ثؼس ضبّس حدن هؼبهالتی ثبال زض سْن ّستین  .اگط ضطایط ٍضٍز پَل ضا ًساضتِ ثبضس ،ایي ًطبًِ
ذَثی ًیست ،تَخِ وٌیس ،ثب تَخِ ثِ افعایص حدن هؼبهالتی سْن زض زٍ ضٍظ ثؼس ٍ زاضا ثَزى ضطایط ذطٍج
پَل هی تَاى حىن ثِ ذطٍج پَل زاز .پس ایي ٍضٍز پَل غطفب ثطای ًَسبى گطفتي چٌس زضغسی ثَزُ است.
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اگط زض ضٍظ زٍم ٍ حتی ضٍظ سَم ثب افعایص حدن هؼبهالتی ٍ ضطایط ٍضٍز پَل ضٍثطٍ ثبضین ،ایي سیگٌبل
ظی هطبّسُ
ذطیس لَی هیجبضس  .ثطای هثبل ّویي ًوبز ؽالجط زض تبضید ّبی  7تب  18آثبى هبُ  ."93زض ضىل ض
هی ضَز وِ ایي سْن چٌس ضٍظ پطت سط ّن سیگٌبل ذطیس لَی غبزض هی وٌس  .هسلوب زض طَل ضٍظ ٍ حیي
هؼبهالت فطبض ذطیس زاضین.

جالة است ،ایي رٍش جریاى ًقذیٌگی در توام تازارّا ،چِ ًسٍلی ٍ چِ صعَدی جَاب هیذّذ.
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کذ تِ کذ چیست؟
زض ثبظاض سطهبیِ ایطاى هوىي است ّط سْن چٌسیي حمَلی زاضتِ ثبضسّ .ط وسام اظ ایي حمَلی ّبی هحتطم
سْن چٌسیي وس حمیمی ّن ثطای هؼبهالت ذَز زاضا هی ثبضٌس .استفبزُ اظ ایي وسّب ٍ ًحَُ ذطیس ٍ فطٍش
هی تَاًس سیگٌبل ّبی ذطیس ٍ یب فطٍش غبزض وٌٌس .الظم ثِ شوط است وِ سیگٌبل ذطیس زض ایي هَافغ ٍلتی
غبزض هی شٍز وِ حمَلی ثب وس حمَلی ذَز هی فطٍضس ٍ ثب وس حمیمی ذَز ذطیس هی وٌس .ثب ایي حطوت
حمَلی هطوئي هی ضَین وِ ثطای سْن ثطًبهِ ّبی ذبغی زاضًس .وس ثِ وس ٍ ثلَوی ثِ ًحَی ػول هی
وٌٌس وِ زض چٌس ثبًیِ حدن هؼبهالت ضا ثِ ضست افعایص هی زّس .ثطای زضن ثْتط ایي ًَع هؼبهالت مثبلی
شوط هی وٌین .سْن ضتبح 20 ،آثبى "93
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حدن ػبزی سْن ظیط یه هیلیَى هی ثبضس .زض ضٍظ 20آثبى" حدن هؼبهالت ثِ ضست افعایص هی یبثس .حدن
لبثل ثطضسی است .ثطای ثطضسی زلت تط ثط ضٍی تبضید سْن زثل ولیه هی وٌین تب هطرػبت سْن ًوبیبى

ضَز.

ّوبى طَض وِ هطد است ایي حدن تَسط حمَلی ذطیس ضسُ است  .زض ظبّط ثِ ًظط هی ضسس وِ حمَلی
سْن اظ سْن حوبیت وطزُ است ٍ ثطای خلَگیطی اظ ًعٍل ثیطتط سْن السام ثِ ذطیس ٍ افعایص تمبضب وطزُ
است .اهب اگط اثجبت ضَز وِ ایي حطوت وس ثِ وس است ،هطرع هی ضَز وِ ثبظیگطزاى سْن ثب وس حمیمی
فطٍضٌسُ ثَزُ است ٍ ثب وس حمَلی ذطیساض  ٍ .ایي ًطبى اظ ًعٍل سْن زض ضٍظّبی ثؼس ٍ سیگٌبل فطٍش است .
ثطای اثجبت وس ثِ وس ثبیس ثط ضٍی ظثبًِ هؼبهالت ولیه وٌیس تب ضیع هؼبهالت سْن زض آى ضٍظ ثطای ضوب
ًوبیص زازُ ضَز.
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هَالؼی وِ حدن ّبی یىسبى زض ظهبى یىسبى اتفبق افتس ،وس ثِ وس تبییس هی ضَز .تَخِ وٌیس وِ لجل اظ
ضطٍع وس ثِ وس زض هؼبهلِ  128هؼبهالت سْن ضٍال ػبزی ذَز ضا سپطی هی وٌس .ثب ّن تبویس هی وٌن،
ظهبى ثبیس ثبثت ثبضس ٍ هْن تط اظ آى حدن ّبی یىسبى .پس ضىی ًیست وِ حمَلی هحتطم ثطای سْن
ثطًبهِ ّبی ذبظ ذَز ضا زاضز .هسلوب ثب ایي ًَع وس ثِ وس ّسف آى ًعٍل سْن ٍ ذطیس زض لیوت ّبی پبییي
است .هثبلی زیگطً ،وبز ذپبضس .ثِ ظبّط حمَلی سْن فطٍضٌسُ ثَزُ است ٍ سْن ضا ذبلی وطزُ ،اهب زاستبى

هتفبٍت است.
سَال :تفاٍت کذ تِ کذ ٍ تلَکی در چیست؟
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پبسد :اٍال ثلَوی وبضهعز وبضگعاضی ًساضز ٍلی وس ثِ وس وبضهعز زاضز $ثطای ّویي وس ثِ وس هْتط اظ ثلَوی
است .#زٍهب وبضثطز ثلَوی فمط ضبذع سبظی است ٍلی ّسف اظ وس ثِ وس پیبزُ وطزى ثطًبهِ ّبی ذبظ
است .سَهب ثلَوی یه هؼبهلِ زض یه ثبًیِ است ٍلی وس ثِ وس چٌسیي هؼبهلِ زض یه ثبًیِ است.

ة ایٌىِ وس ثِ وس وبضهعز زاضز ٍ همساضی پَل اظ خیت
زض وس ثِ وس چٌس ًىتِ حبئع اّویت است  .ثب تَخِ ُ
ثبظیگطزاى ذبضج هی ضَز ،هحل وس ثِ وس هْن است  .یؼٌی ایٌىِ زض حوبیت ٍ یب همبٍهت هی ثبضس هی تَاى
لبثل اّویت ثبضس ّ .وچٌیي ػطؼ ضس وِ چٌس ًَع وس ثِ وس زاضین  :حبلت الف$سیگٌبل ذطیس :#فطٍش ثب وس
حمَلی ٍ ذطیس ثب وس حمیلی  .حبلت ة $سیگٌبل فطٍش  :#فطٍش ثب وس حمیمی ٍ ذطیس ثب وس حمَلی  .حبلت
ج :ذطیس ٍ فطٍش ثب وس حمَلی حبلت ز  :ذطیس ٍ فطٍش ثب وس حمیمی  .زض زٍ حبلت آذط هَلؼیت حوبیتی ٍ
همبٍهتی سْن اّویت ثیطتطی پیسا هی وٌس ٍ ّوچٌیي ًسجت ّبی ثیي ذطیساضاى ٍ فطٍضٌسگبى  .هثال اگط
یه حمیمی فطٍضٌسُ ثَزُ ٍ چٌسیي ًفط ذطیساض زضغس ًعٍلی ثَزى سیگٌبل لسضت هی گیطز.
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ًسثت خریذاراى تِ فرٍشٌذگاى
زض ایي لسهت سؼی هی وٌین ًحَُ سیگٌبل گیطی اظ سْن ضا ثب تَخِ ثِ ًسجت ثیي ذطیساض ٍ فطٍضٌسُ یؼٌی
همبیسِ تؼساز ذطیساض ٍ فطٍضٌسُ ضا ثیبى وٌین  .اغَال یىی اظ ضٍش ّبی ایٌىِ ثساًین چِ سْوی ضٍ ثرطین ٍ
ثفطٍضین تَخِ ثِ تؼساز ذطیساض ٍ فطٍضٌسُ سْن هی ثبضس .در ایي رٍش چِ زهاًی سیگٌال خریذ دریافت
هی شٍد؟
پبسدٍ :لتی وِ تؼساز ذطیساض ووتط اظ فطٍضٌسُ ثبشز ّ .ط چِ تػساز ذطیساض ووتط ثبضِ لسضت ذطیساضاى ثیطتط
است .هثال زض ضىل ظیط لسضت ثسیبض ظیبز ذطیساضاى ضا ًطبى هی زّس .ایي حطوت هی تَاًس ًَیس حطوت ضٍ ثِ
زّس .
ضضس سْن ضا ة

سیگٌبل ذطیسی وِ اظ ایي تؼساز یب ًسجت ثطای هب ثِ زست هیبز ثِ  3زستِ تمسین هی شٍز .
 .1زذبلت حمَلی ّب زضذطیس سْن ٍخَز زاضتِ ثبضس ٍ ًسجت ثِ ًفغ ذطیساضُ ا ،یؼٌی ثب ذطیس حمَلی
ّب ،تؼساز ذطیساض ووتط اظ فطٍضٌس ّب شٍز  .ایي زذبلت حمَلی ّب ثبالی  15زضغس هی ثبضس .ایي ًَع
سیگٌبل ذطیس اظ ًَع ضعیف هی ثبضس .زض ضىل ظیط هطرع ضسُ است وِ ثب ٍخَز زذبلت حمَلی
زض ذطیس سْن ٍ آى ّن ثب زضغسی ثیطتط اظ  15زضغس ٍ #"30$لی ثبظ تؼساز ذطیساضاى ووتط اظ تؼساز
فطٍضٌسگبى استّ .ط چمسض زضغس ذطیس حمَلی ثیطتط ثبضس سیگٌبل ذطیس ضؼیف تط هی ضَز.
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 .2ػسم زذبلت حمَلی سْن زض ذطیس ٍ فطٍش سْن  ٍ ،ووتط ثَزى تؼساز ذطیساضاى ًسجت ثِ
زاضى  .زض غَضتی وِ ذطیس ٍ فطٍش
فطٍضٌسگبى .زض ایي حبلت فمط حمیمی ّب زض ضًٍس سْن زذبلت ز
حمَلی ظیط 15زضغس ثبضس هی تَاى زذبلت حمَلی ّب ثِ هؼبهالت اضبفِ وٌیم یؼٌی ذطیس ٍ فطٍش
حمَلی ّب هثال  10زضغس ثبشز ضا هی تَاًین ًبزیسُ ثگیطین .ایي سیگٌبل ذطیسی وِ زضیبفت هی
شٍز ،سیگٌال خریذ هتَسط هحسَة هی شٍز .

 .3زذبلت حمَلی ّب زض فطٍش سْن ٍخَز زاضتِ ثبضس ٍ ًسجت ثِ ًفغ ذطیساضُ ا ،یؼٌی ثب ٍخَز فطٍش
حمَلی ّب ،تؼساز ذطیساض ووتط اظ فطٍضٌس ّب شٍز  .ایي زذبلت حمَلی ّب ثبالی  15زضغس هی ثبضس.
ایي ًَع سیگٌبل ذطیس اظ ًَع لَی هی ثبضس .هثال زض ضىل ظیط ثب ٍخَز فطٍش 35زضغسی حمَلی
ٍ فطٍش ً 671فطی حمیمی ّب ،ثبظ ّن تؼساز ذطیساضاى حمیمی  424هیجبضسّ .ط چِ تؼساز ذطیساض
ووتط ثبشز ثبلطجغ سیگٌبل ذطیس لَی تطی غبزض هی ضَز.
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سیگٌبل ّبی فطٍش ًیع ثِ ّویي تطتیت زستِ ثٌسی هی ضًَس  .ثبیس زلت زاضت وِ زض سیگٌبل ّبی فطٍش
تؼساز فطٍضٌسگبى ووتط اظ تؼساز ذطیساضاى است ّ ٍ .ط چِ تؼساز فطٍضٌسگبى ووتط ثبضس سیگٌبل فطٍش لَی
تطی غبزض هی ضَز .ضىل ظیط حبوی اظ یه سیگٌال فرٍش لَی $حبلت  #3است.

زض ضىل ظیط سیگٌبل فطٍش غبزض ضسُ است اهب اظ

ًَع خیلی ضعیف  .زلیل ذیلی ضؼیف ثَزى آى ّن

فطٍش حمَلی است  .زض ایي حبلت ّر چِ لذر درصذ فرٍش حمَلی تیشتر تاشذ لذرت سیگٌال
فرٍش ووتر هی شَد.
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سْوی ضٍ زض ًظط ثگیطیس وِ ضٍی حوبیت ذَزش لطاض زاضز ،اگِ ًسجت ّبی ایي سْن زض ایي حوبیت ثِ ًفغ
ذطیساض ضس ایي سْن اظ ضٍی حوبیت ثلٌس هی شٍز ٍ ضًٍس غؼَزی ذَز ضا ازاهِ هی زّس ٍ .لی اگط ًسجت ّب
زض ایي حوبیت ثِ ًفغ فطٍضٌسُ ا ضس ،ایي سْن حوبیت ضا اظ زست هی زّس ً .وًَِ آى ضىستي حوبیت
تىوجب .ایي سْن ضٍی  100تَما ى حوبیت زاضتِ است ،اهب زض تبضید 22فطٍضزیيً "93سجت ثِ ًفغ فطٍضٌسُ
هیطِ ٍ حوبیت ضىستِ هی شٍز  .زض ایي ضٍظ ثب ٍخَز ذطیس حمَلی ٍلی ثبظ ًسجت ّب ثِ ًفغ فطٍضٌسگبى هی
ثبضس .از طرفی تا تررسی دلت تر هشاّذُ هی شَد وِ در ایي رٍز طیك هثحث جریاى ًمذیٌگی،
شاّذ خرٍج ًمذیٌگی از ایي سْن تَدُ این  .پس سیگٌال ّای ایي ًسیت ّا در راستای سیگٌال
جریاى ًمذیٌگی هی تاشذ.

پس زاًستي ایي ًسجت ّب ٍ ًحَّی سیگٌبل گیطی اظ آًْب ضاُ ضٍضٌی زض خْت سَز وطزى ضا ثِ هب ًطبى هی
زٌّس .چَى اوثطا سْبم زاضاى زض ثَضس ثب ذطیس هطىلی ًساضًس ٍ سْن ضٍ هی ذطًسٍ ،لی ًویساىًس چِ ظهبًی
سْن ضا ثفطٍشًس  .زض هَالؼی طوغ هیىيًس ٍ سَزضبى ون هی شٍز  .هثال  25زضغس تَ سَزًس ٍلی ثِ ًسجت ّب
تَخِ ًوی ويًس ٍ ،سَزضبى 10زضغس هی ضَز .یب ثطػىس  10زضغس زض سَز ّستٌس ،غف سْن هیطیعز ،هی
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تطسًس ٍ هی فطٍشًس ٍ سْن ثبظ ّن ثبال هیطٍز ٍ  40زضغس ثبظزّی وِ هیطس گطفت ضا ثب  10زضغس ػَؼ هی
وٌٌس.

ًکتِ تکویلی در هَرد ًسثت ّا
ػعیعاى ًسجت ّب ضٍ ًسجی ثسٌدیس .یؼٌی چی؟
سْوی ًسجت  1ثِ  4زاضز ثِ ًفغ ذطیساضّب $هثال ً20فط ذطیسى ٍ ً 80فط فطٍذتِ اًس ٍ #لی زض اٍاذط ثبظاض
ایي ًسجت  1ثِ  2هی ضَز $یؼٌی ً 60فط ذطیساض ٍ ً 120فط فطٍضٌسُ ،#ایي ذَة ًیست .چَى اظ فطبض ذطیس
ون ضسُ است ٍ احتوبل ایٌىِ ایي سْن فطزا هٌفی ثبشز ٍخَز زاضز ٍ .لی یه سْن زیگطی زاضین وِ ًسجت 1
یِ  2ثِ ًفغ فطٍضٌسُ $هثال ً 30فط ذطیسى ٍ ً 15فط فطٍذتِ اًس  ٍ #ون ون سْن هیطُ ثِ سوت هتؼبزل
ًصى زٌّسُ ایي
ی است ٍ ا
ضسى ٍ ثطاثطی ًسجت ّب  $هثال  55ذطیساض ٍ  53فطٍضٌسُ ،#ایي ًطبًِ ذیلی ذَة
است وِ سْن زض حبل غبزض وطزى سیگٌبل ذطیس است ٍ .فطزا ًسجت ّبی ذَثی ذَاّس زاضت.
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