
 

 

 

 

 

Magical Box Of Filters 
Functions Of Filters In Market 

100+1 Filters 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   مقدمه

سروران و معامله گران عزیز ازار بورس و    ,عرض سالم و ادب و احترام خدمت دوستان  

 سرمایه 

 انجانب سروش مصطفوی  

سی  سعی بر این داشتم  ا مطالعات و تحقیقات تخصصی و گسترده فراوان در زمینه فیلتر نو 

ای مالی را به سمع و نظر شما برسانم  و ددگاه  که عد دگری از کسب اطالعات در ازار ه 

 این خش از دانش سرمایه گذاری در دسترس شما عزیزان قرار دهم    جدد و گسترده ایی را در 

 

له و ا خروج از آن کسب  ا استفاده از فیلترها میتوان اطالعات زادی اعم از زمان ورود به معام 

نیز میباشند    و    همچنین نشانگر فشار های وارده به سهم (ورود و خروج پول هوشمند) ,کرد  

شتری از سهم مورد نظر خود دست آورم که در مقاله به آنها به طور  و ما میتوانیم اطالعات بی 

 مفصل اشاره شده است. 

ب  ازار  در  ها  نماد  زاد  تعداد  وجود  به  توجه  زمانگیر  ا  و  آنها دشوار  بررسی  و  رسیدگی  ورس 

. س  د  میباش  تغییر میباشد  در حال  ایی  ثانیه  به صورت  نماد ها  اطالعات  انکه  به خصوص 

ترنوسی به ما کمک میکند تا توانیم در کسری از زمان به بررسی نماد های بیشتری  دانش فیل 

در معامله را کم کرده و ا امنیت  بپردازم همچنین به کمک این دانش میتوانیم میزان رسک  

   مالی بیشتری به سراغ نماد مورد نظر رفت. 

کاتور مورد نظر را طراحی و از  نکته حائز اهمیت انجاست که ا کمک فیلتر نوسی میتوان اند 

آن در استراتژی معامالتی استفاده نمود.به نظر انجانب الزمه ورود به ازار های مالی داشتن  

اس  و  از شکار ک سهم محسوب  تاکتیک  اول  فیلترنوسی مرحله  و  تراتژی شخصی میباشد 

نمود . در این مقاله  میشود زیرا در اتدا استی سهمی را شکار و سپس برای آن نقشه طراحی  



 

بیان گردده و دانش پژوهان  فیلتر ها به صورت مجزا همراه ا ترجمه و استراتژی خاص خودش  

عامالتی  رکیب این علم ا بهتر گوم اضافه کردن آن به سیستم م و عالقمندان میتوانند ا ت 

 خود رسک را ایین بیاورند. 

 

کریپتو و غیره همگی ازار های مهندسی شده     , فارکس     ,ازارهای مالی مثل بورس تهران  

 ایی هستند س هیچگاه دون داشتن علم کافی واردش نشود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فیلتر کاربردی   100+1

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 فیلتر نوسی در بورس چیست و چه کاربردی دارد؟

 

 فیلتر نوسی چیست؟

 
ازارهای مالی از ک سو و از سویی دگر نیازمندی فعالین این ازارها  بینی در  های تارخی و پیش حجم عظیم داده 

استفاده د در  سهولت  جهت  متنوعی  راهکارهای  ارائه  به  منجر  اطالعات  این  از  همزمان  نهاتًا  ی  و  استفاده  ر 
هم به  به بررسی همزمان گرچه دو عامل م   گذاران گردده است. حجم االی اطالعات و نیاز گیری سرمایهتصمیم 
ندی کند، “سرعت” دسترسی به اطالعات طبقه آند، اما فاکتور سومی که اهمیت موضوع را دوچندان مینظر می

که ک ا چند  ، جستجو در بین صدها نماد ازار جهت غرال کردن نمادهایی  سهام شده است. برای مثال در ازار 
هایی  اشد. فرض کنید، در بین تعداد االی سهام شرکت بری میویژگی مد نظر مارا دارند کار سیار سخت و زمان 

تی خاصی هستید، برای مثال  در ازار سهام را دارند، شما به دنبال سهمی خاص ا ویژگی معامال معامله که قالیت
از  خاص  نوع  این  اطالعات  تنها  دارد  تمایل  و  اشد  خرد  صف  که  شود سهم  سهمی  داده  نشان  فیلتر  .ها 

دهد و اطالعات را در انواع مختلفی از  گران اسخ می دقیقًا ابزاری است که به این نوع از تقاضای معامله نوسی
دهد. درواقع فیلتر، غرالگری سهم مناسب، براساس دستور است. شرکت  ها، فیلتر کرده و ارائه می ندیدسته

و زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار است. این   ازار سرمایه لیتهران کی از ارکان اص بورس ناوریمدیرت ف
قالب  شرکت در  نوسی قالیتی  دده  فیلتر  خش  در  که  است  کرده  اضافه  بورس  می در  ازار  آن  ان  به  توان 

ای در  کرد.  پیدا  اسکریپتدسترسی  ا  کدها  شبه  خش  قبل  ن  از  فیلدهای  و  عملگرها  کسری  دارای  که  هایی 
م کرده است. برای این کار نیاز  شده است، قرار دارد که خشی از نیازهای سفارشی نمودن اطالعات را فراه آماده

از دستورات آماده  توان تحت وب در محیط اسکریپت سات  افزار جانبی دگری نیست و میبه استفاده از هیچ نرم 
ندی اطالعات ساده بوده و امکان سرعت خشیدن  ارائه شده استفاده کرد. لذا استفاده از این محیط جهت دسته

توان بر اساس  که ا استفاده از این قالیت می ) BackTest کند. امکان استفاده ازم میبه اطالعات موردنیاز را فراه
 معامالتی خود را درگذشته آزمون نمود.های گذشته استراتژی داده

 

 

https://www.khanesarmaye.com/stocks/
https://www.khanesarmaye.com/stocks/
https://www.khanesarmaye.com/stocks/
https://www.khanesarmaye.com/trade/
https://www.khanesarmaye.com/what-is-share/
https://www.khanesarmaye.com/what-is-stock-exchange/
https://www.khanesarmaye.com/financial-market/


 

 کاربرد فیلتر نوسی

 

 سرعت در دسترسی به اطالعات در بین انبوهی از اطالعات  .1
 عامالتی در سهم کاهش امکان عدم توجه و نهان ماندن تحرکات م  .2
 های مد نظر جهت انجام معامله پیدا کردن سهام ا ویژگی  .3
های  ازار، هر وقت سهمی به شراط دلخواه ما رسید پیام توان دون رصد  ا فیلتر نوسی می  .4

 هشداردهنده برای ما ارسال شود (گزنه نماش هشدار) 
 های معامالتی خوش بررسی خروجی استراتژی  .5

 

 

 

 

 نوشتن فیلتر
 

 :جهت واردکردن کدها در خش فیلتر بورس به صورت زیر عمل نمایید  •
شود، سپس به قسمت دده ان ازار رفته و از قسمت فیلتر    اتدا وارد سات ازار بورس اوراق بهادار  •

 بورس گزنه فیلتر جدد را کلیک 
 .نمایید  •
 .سپس بر روی فیلتر جدد اجاد شده کلیک نمایید  •
 .ار مناسب تغییر دهید نام فیلتر را به مقد  •
 .کد منتخب را در قسمت مربوطه وارد نمایید  •
 .خطاهای کد شما در صورت وجود مشخص شود گزنه اعتبار سنجی را وارد نمایید تا   •
 .درنهات گزنه ثبت را کلیک نمایید  •

 

 



 

 انواع قالب فیلتر نوسی
 

 

 قالب ساده 

د  توان ساخته استفاده کنید. هر فیلتر می ها و تواع پیش توانید از فیلدهای اطالعاتی، عملگر در این روش شما می 
 :اند. برای مثال از هم جداشده  and, or عملگرهای از تعدادی شرط تشکیل شود که ا  

(pl) > 1000 && (pc) >1000 

 قالب کد نوسی : 

انید تواع جدد سازد،  تو توانید برنامه خود را نوسید. در برنامه شما می در این روش عالوه بر امکانات اال می 
 :این حالت اد قالب زیر را استفاده کنید دستورات حلقه، شرط، تعرف متغیر و … را استفاده کنید. در  

 

True==function() 

{ 

   // ....………………محل تعرف تواع شما .……………
   // ....………………محل تعرف برنامه شما .……………

   }() 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نماد عملگرها

 

 :اشد استفاده در نوشتن فیلتر موردنظر به شرح جدول زیر می   موجود جهت عملگرهای  

 

 

 

 

 

 
 



 

 اطالعات موردنیاز در فیلترنوسی

 

 :اشد همچنین، در هنگام طراحی فیلتر اطالعات زیر در اختیار شما می 

 

 

 



 

 

 1فیلتر شماره  

 (pe)>5          

   5سهامی ا نسبت قیمت به درآمد بیش از    

 

 2ه  فیلتر شمار 

 pmax)-(pmin))/(pmin)>=0.05  ک روز اد درا نوسان ز سهام :  (( 

 

 درصد   5ترجمه : تفاوت بیشترین و کمترین قیمت روز تقسیم بر کمترین قیمت روز بزرگتر ا مساوی  

 استراتژی : برای نوسان گیری در ک روز معامالتی استفاده میشود. 

 

 3فیلتر شماره  

 (plp)-(pcp))>2&&(tno)>10&&(tvol)>(bvol) انی در حال معامله میباشد. ) : سهامی کها ا اختالف از قیمت 

 

و   10و تعداد معامالت بیش از  2ترجمه : اختالف بین درصد تغییر آخرین قیمت و درصد تغییر قیمت اانی بیش از 

 حجم معامالت بیش از حجم مبنا 

روز عد صف  دقیقه آخر) که به احتمال زاد در    30ت (معموال استراتژی : شناسایی سهامی در ساعات اانی معامال

 خرد خواهد شد.

زاد اشد میتوان فردا انتظار ازاری  گیری از استراتژی فوق : اگر تعداد سهامی که ویژگی اال را داشته اشند نتیجه 

 مثبت را داشت. 

 

 

 

 



 

 4فیلتر شماره  

bvol)<40000||z<45000000&&(bvol)!=1&&(pe)<0 ( 

bvol)<40000||z<45000000&&(bvol)!=1&&(pe)>10 ( 

و نسبت قیمت به درآمد   1میلیون و حجم مبنا مخالف    45هزار ا تعداد سهام کمتر از   40ترجمه : حجم مبنا کمتر از 

 در فرمول دومی    10کمتر از صفر (در فرمول اولی) ا بیشتر از 

سب  سال) منا  3برای سرمایه گذاری لند مدت (بیش از   ,تحت شراط خاصی  ,استراتژی : سهام شرکت های کوچک

 است . 

 

 5فیلتر شماره  

 (pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>2*(bvol) 

pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>20000000 ( 

 

ترجمه : قیمت خرد سطر اول برابر حد االی مجاز قیمت و حجم فروش سطر اول برابر حد االی مجاز قیمت و حجم  

میلیون   2برابر حجم مبنا (برای فرمول اول) و بیش از  2یش از وش سطر اول برابر صفر و حجم خرد سطر اول بفر 

 (برای فرمول دوم) 

استراتژی : اگر سهام دارای ویژگی فوق اشد میتوان آنرا فروخت (اد قیمت خرد و انتظارات سود آوری را مدنظر قرار  

 دهیم) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6فیلتر شماره  

   (po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>2*(bvol) 

    po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>2000000 ( 

 

ترجمه : قیمت فروش سطر اول برابر حد ایین مجاز قیمت و حجم خرد سطر اول برابر صفر و حجم فروش سطر اول  

 )  میلیون (برای فرمول دوم 2برابر حجم مبنا (برای فرمول ک) و بیش از   2بیش از 

تر از ارزش سهام مطابق  استراتژی : اگر سهام دارای ویژگی فوق اشد میتوان آنرا خرد (اغگر قیمت مشاهده شدهکم

 شما بود .) 

میلیون از مقادیر دگر استفاده نمود (ا توجه به انتظارات و توقعات شما و   2میتوان جای   6و  5توجه : در فرمول های  

 نوع سبک معامالتیتان)

 

 7ه  شمار   فیلتر 

 (pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)   

 

 ترجمه : سهم هایی که در روند صعودی تثبیت شده اند و صف خرد هم نیستند .  

 استراتژی : ا چک کردن ساقه سهام و عوامل تکنیکالی میتوان خرداری نمود . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8فیلتر شماره  

&& (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 &&      - ((pf)-(pmin))/2) ((pl)< (pf)) 

<1 && (tno)>10 (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)) || ((pf)<(py)&& (plp) 

&&   && (pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) 

(pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)) || 

((pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin) ) 

 

 ترجمه : سهم هایی که نزدک به محدوده حماتی و در موقعیت مناسبی برای خرد در قیمت های منفی هستند . 

استراتژی : ا در نظر گرفتن سطوح فیبوناچی و چک کردن موقعیت حماتی در گذشته سهم (اگر در ساقه قبلی در  

یی ها میتوان در قیمت های  کردن ا مشاهده واگرا انصورت ا کانالیزه ان محدوده سهم حرکت داشته اشد ) در غیر  

 منفی ورود و خرد کرد. 

 فیلتر محسوب میشود.  ||به معنای( ا) میباشد .س در قسمت فوق تا قبل از   ||نکته :

 

 9فیلتر شماره    

 

 (tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+1.5&&(eps)>0   

 هند بود.وز معامالتی عد مثبت خوا ترجمه : سهم هایی که در ر 

استراتژی : اگر این نوع از سهم ها توسط ازگر به ازی گرفته شده اند (وجود صف فروش ولی قیمت اانی مثبت)  

ه و دانش تکنیکال میتوان ورود کرد زیرا چون قیمت اانی مثبت است فردا ا مثبت نیز  در این صورت ا توجه به ساق

 . از خواهد شد 

 

 

 

 



 

 10فیلتر شماره  

   (po1)<= (tmax) && (po1)>= (tmax)-1 && (pd1)<(tmax)   

 خرد هستند  ترجمه : سهم هایی که در آستانه صف 

 اد در ساعات انجام معامالت استفاده کنید. فیلترتوجه : از این 

 ل شود به سهم ورود کنیم .استراتژی : در صورت تثبیت روند صعودی سهم میتوان قبل از انکه صف اجاد و قف

 

 

 11فیلتر شماره 

  (pd1) == (tmax) && (qd1)>=0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol)    

 .  ترجمه : سهم هایی که صف خرد کم حجم دارند 

 توجه : از این فیلتر اد در ساعات انجام معامالت استفاده کنید.

ن  جم خرد سهام هایی ا رسک ایین به حساب میاند . ای استراتژی : سهام هایی ا ویژگی فوق به دلیل کم بودن ح

دگر به دلیل    نوع از سهم نمیتواند حجم مبنا خود را پر کند به همین دلیل دارای سودهی کم میباشد و از طرفی

 دارای امنیت مالی بیشتری است.  ,رسک ذیری ایین سهم در زمان اصالح ازار 

 

 

 12فیلتر شماره  

 (pc)-(pl) /(pc) > .03 && (pcp)>3 && (tno)>10 && (pl)!=(tmin)) ( 

ناگهان سهم در ساعاتی مشخص (تقریبا    ,ترجمه : گاهی اوقات عد از ک روند شارپ در روز دوم ا سوم در ک سهم 

) شروع به خالی شدن میکنده عضی از سهامداران (که میتوانند ازگران سهم ) نیز محسوب شوند قصد بر  10اطراف 

دارای عدم اطالعات کافی و ا به طور دگر نالد در ازار  جاد صف فروشی به مدت کوتاه نماند تا سهامدارانی که  ا

میباشند را به هیجان انداخته تا سهام خودرا فروشند و برگه سهم را برای سهم مورد نظر آزاد سازند تا خرداران قوی  

 توانند انهارا جمع آوری کنند . 

)  لحظه ایی قیمت ممکن است منفی هم  شود  درصد است (ذکر شده در فیلتر 3اانی االی چون قیمت  استراتزی :

.س فرصت خوبی برای خرد سهم میباشد . ویژگی این فرمول این است که لحظه به لحظه شما در جران نماد مورد  

 نظر قرار میدهد. 



 

 13فیلتر شماره  

(pl) <((pf) -((pf)-(pmin)) /2) && (pl)>((pmin)+ ((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 

&& (tno)>10 && (pf)>(py) 

 ترجمه : سهم هایی که در اتدای صبح نزول داشتن و حاال در حال ازگشت به درصد های مثبت میباشند .  

فیلتر حساب    استراتژی : سیار مناسب برای خرد و فروش در روز و کسب سود روزانه میباشد . به تنهایی نمیتوان روی

 ام داد .  کرد لکه اد ا در نظر گرفتن ساقه نماد و روند کلی ان بروی نمودار خرد صبح را انج

شروع به ریز خرد های   حداقل سرمایه) ,دن فیلتر توجه : بهتر است برای آزماش بیشتر ا سرمایه کم (برای آزمو 

 فیلتر را براساس آزمون خطای شخصی خود تعیین نماییم . متعدد طی روزهای متفاوت هفته کنیم تا میزان امنیت 

 

 

 14فیلتر شماره  

  (pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax) 

 خود را تثبیت و در صف خرد نیز قرار ندارند. ترجمه : سهم هایی که روند صعودی 

اد نوع تثبیت را در نظر گرفت عنوان مثال این  د کرد اما میتوان ورو,ا چک کردن عوامل تکنیکال سهم استراتژی : 

اصالحات ریز  تثبیت عد از اصالحی لند مدت صورت گرفته ا کوتاه مدت عنی اصالح از موج اصلی بزرگتر بوده ا جزء  

 موج ها قرار دارد. 

ی (خرد ا فروش) در حال ازی  و نکته مهم و حائز اهمیت که سهم دارای ازگردان قوی میباشد که ا اجاد صف قو

 ات میتوان از فیلتر فوق استفاده نمود. دادن سهامداران هستند . ا توجه به تمامی این نک

 ه شود (به ساقه سهم رجوع کنید ) توجه : حتما به حجم مبنا و پر شدن آن توج

 

 

 

 

 

 



 

 15فیلتر شماره  

  (plp) && &&  (tno)>10  && (pl)!=(tmin) &&  qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>500000000 ( 

(qo1)*(po1) +(qo2)*(po2) +(qo3)*(po3)<100000000                  

 

 ترجمه : سهم هایی که تقاضای اال در کف قیمتی دارند.

ی  در نظر گرفتن نیاد سهم و اطمینان از شروع روند صعودی در آنده (بررسی اصالح ) بهترین فیلتر برااستراتژی :  

 ورود. 

 

 16فیلتر شماره  

     (tvol) >= 5*(bvol)       

 برابر حجم مبنا معامله شده اند  (عدد قابل تغییر میباشد )  5ترجمه : سهم هایی که بیش از 

استراتژی : این نوع از سهم ها روند شارپی خوبی رو به اال دارند و به دلیل پرکردن حجم مبنا دارای سودهی خوب برای  

داشت که همانطور که روند صعودی خوبی دارند به همان میزان  ش میباشند .این نکته را اد در نظر  سهامداران 

میتوانند مدت بیشتری را در اصالح گذرانند (عد از انکه تمام تانسیل سهم کار گرفته شد ) . این سهم ها از  

 میتوانند در آنده اعث اجاد حباب قیمتی شوند.

 یدهد اما تا کجا؟   از امنیت اال سهم مسنگین خرد نشان نکته : حجم و صف 

ا در نظر گرفتن نکته فوق اد از طمع بیش از حد دست بردارم و ا توجه به دانش تکنیکال قبل از انکه روند نزولی  

 شروع شود و صف فروش سنگین سته شود از سهم خارج شوم. 

 

 17  فیلتر شماره 

 (po1) == (tmin) && (qo1)>=2*(bvol) 

 روش بیش از دوبرابر حجم مبنا تشکیل داده اند.ترجمه : سهم هایی که صف ف 

آخر )اصالح ا روند نزولی   ,وسط   ,استراتژی : عکس فیلتر اال . ا در نظر گرفتن موقیعت سهم در نمودار (اتدا 

 میتوان آنرا در نظر داشت . 

 



 

 18فیلتر شماره  

 (pd1) == (tmax) && (qd1)>=5*(bvol)   

 برابر حجم مبنا است . 5صف خرد آنها  ترجمه : سهم هایی که  

نظر شخصی (ورود در صف خرد علی الخصوص صف سنگین چه در خرد چه در فروش را نشان بی تدبیری  استراتژی : 

آن بروی شاخص گروه   در ازار میپندارم ) این فیلتر صرفا جهت بررسی و رصد ازار . میتوان از نیاد قوی سهم و تاثیر

نیم و وارد سهمی دگر از آن گروه اشیم (اگر نماد ذکر شده نمادی قوی و نیادی در ازار  خودش استفاده ک 

 اشد)بروی شاخص گروه خود چه سا بروی شاخص کل تاثیر مثبت ا منفی خواهد گذاشت.

 

 19فیلتر شماره  

(plp)<-1 && (pcp)>1         

 + میباشد. 1اانی و قیمت  - 1آخرین قیمت کمتر از   ترجمه :  سهم هایی که 

 استراتژی : در صورت تثبیت روند صودی (اشتراک گذاری فیلترها /  فیلتر تثبیت) میتوان ورود کرد.

ودی خود را طی کرده و سهامداران آن برای جمع کردن سود خود در حال خالی کردن سهم  ع نکته : اگر سهم روند ص

جران مصنوعی و تنها زمینه سازی برای ورود سهامداران نالد  زیرا ممکن است این    ورود کنیم    نباد در آنمیباشند  

اشد که دون در نظر گرفتن ساقه نماد (که آا روند خود را طی کرده ا که خیر) به آن ورود کنند س در این حالت نماد  

ی توانند از آن خارج  را حفظ میکند تا سهامداران قبل  سهامداران خود را تغییر داده و تا جایی که ممکن است این حات

شوند . از دگاه روانشناسی ازار برای سهامداران قبلی اعتماد امنیت مالی به وجود می آد اما برای کسانی که تازه ورود  

دانش کافی در زمینه    میکنند عدم اطمینان . برای افراد ا تجربه و وارد به کار این چرخه در همین جا تمام میشو اما اگر 

ته اشیم آنقدر در چرخه های مختلف ازار پیچ خواهیم خورد تا ا ضرر ا عدم سود کافی ا داشتن خاطراتی د  ازار نداش

 از آن خارج شوم. 

 

 20فیلتر شماره  

 (pcp)<-1  && (plp)>1 

 

 میباشد.  - 1و قیمت اانی + 1ترجمه : سهم هایی که آخرین قیمت کمتر از 

 مطالب فوق توجه گردد) اتژی : عکس فیلتر قبلی (به تر اس



 

 21فیلتر شماره  

 (pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)   

ترجمه : سهم هایی که درطول روز در حال تشکیل چکش سفید هستند. (چکش سفید : در اان روند نزولی تشکیل  

 میشود ) 

د . ا ادغام فیلتر های دگر و  آن منطقه قرار دارم و روند تغییر خواهد کراستراتژی : به ناحیه بیش فروش نزدک ا در  

 اشتراک گیری بین آنها میتوان ورود هوشمند انجام داد.  

 

 22فیلتر شماره  

 (pf) <1.01 *(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin) 

 

 ید معکوس هستند. سهم هایی که درطول روز در حال تشکیل چکش سفترجمه : 

 همانند استراتژی قبلی .  استراتژی : 

 

 

 23فیلتر شماره  

((pl)< ((pf)-((pf) -(pmin))/2) && (pl)>((pmin) +((pf)-(pmin))/4) && 

(plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)) || ((pf)< (py) && 

(plp) <1 && (tno)>10 && (pl)>(py)) || ((pl)> 1.01*(pf) && (tno)> 10 && 

(pf)> >1.01*(py) && (pl)!= (tmax)) || ((pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && 

(pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01* (pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && 

(pl)>1.02*(pmin) 

 

 موقعیتی مناسب ا تاکید بر ازگشتشان به روند صعودی .ترجمه : سهم هایی مناسب برای خرد در 

 فیلتر محسوب میشود.  ||به معنای( ا) میباشد .س در قسمت فوق تا قبل از   ||نکته :



 

 24فیلتر شماره  

                     (pe)>5 && (pe)<6        

 

 است.  6تا  5بین  p/eترجمه : سهم هایی که  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چیست؟   p/eمنظوراز 

 چیست؟     p/e  نسبت

برای م   اشید، حتما جمالتی مثل بورس دت کمی دراگر شما حتی  این   p/eایینه،   سهم  این p/e :فعالیت کرده 
کی از    p/eاین سهم خیلی مناسبه و…. به گوش شما خورده است. نسبت p/eته،  سهم چندوقته خیلی اال رف

سیاری از افرادی که آشنایی زادی ا  اصطالحاتی است که کاربرد زادی در بین سرمایه گذاران بورس دارد. برای  
 .کاربرد دارد  چیست و چرا انقدر در بین سرمایه گذاران بورس   p/eاین نسبت ندارند سوال است که این نسبت

است. هر کدام از سرمایه    p/eکی از فاکتورهایی که همیشه در بین سرمایه گذاران بورس کاربرد زادی دارد نسبت
ن نسبت استفاده می کنند. برخی آن را درست و سیاری نیز به شکل اشتباه مورد استفاده  گذاران به نوعی از ای

نسبت به درستی استفاده کنید اد ا مفهوم و کارکرد آن آشنایی پیدا    قرار می دهند. برای انکه توانید از این
 : ce / earning per share = P/Epriاست  epsتقسیم بر  priceخالصه شده عبارت  p/eکنید. به طور خالصه نسبت

 کلمه  به معنی قیمت و   priceکلمه  )نسبت قیمت به درآمد نیز گفته می شود   p/eدر فارسی اصطالحا به نسبت 

eps ا مفهوم  .(به معنی سود هر سهم است اگرeps  د می توانید مقالهتفاوت  آشنایی ندارeps   وdps   را   چیست

 .مطالعه کنید. حال سوال انجاست که این نسبت چه چیزی به ما می گود

   p/e مفهوم نسبت

در واقع انتظارات سرمایه گذاران از ازدهی آنده ک دارایی را به ما نشان می دهد.به این معنی که ک    p/eبت نس 
د رال  ورد، چن که دست می آ  (سهام  رال ازدهی (در این مقاله ازدهی از   ۱سرمایه گذار حاضر است به ازای هر  

میلیون تومان در انک سپرده    ۱پرداخت کند. برای درک بهتر این مفهوم به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید شما  
سود به   %۲۰گذاری می کنید. انک به شما می گود که به ازای این پولی که شما سپرده گذاری کرده اد سالیانه 

ازای   در  عنی  کند.  پرداخت می  توما میلیو   ۱شما  به شما    ۲۰۰ن سپرده گذاری شما، سالیانه  ن  تومان سود  هزار 
میلیون    ۱را محاسبه کنید اد قیمتی که یرداخت می کنید (عنی    p/eپرداخت می کند. برای انکه در این مثال 

 ۱۰۰۰,۰۰۰  /۲۰۰,۰۰۰  =۵: تومان) تقسیم کنید   هزار   ۲۰۰تومان) را به سودی که دست می آورد (عنی  

به این معنی است که شما حاضر شده اد   ۵برابر   p/eشده است. انجا  ۵سود انکی برابر ا   p/eن مثال ر ای س د 
رال پرداخت کنید. برخی نیز انگونه تفسیر می کنند که   ۵رال سودی که از انک درافت می کنید  ۱به ازای هر 

شما از طریق ازدهی های دست آمده    برد تا سرمایه سال زمان می    ۵است به این معنی است که    ۵برابر    p/eاگر 
 .برگردد 

 

https://www.khanesarmaye.com/what-is-stock-exchange/
https://www.khanesarmaye.com/what-is-share/
https://www.khanesarmaye.com/eps-dps/
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 در بورس p/e  نسبت

  ۲۰۰کتی در حال حاضر  شبیه به همین مثالی است که گفته شد. مثال فرض کنید شر   p/eدر بورس نیز مفهوم کلی 
 سبه . برای محا تومان است   ۵۰(سودی) که برای سال جاری پیش بینی کرده است برابر ا    epsتومان قیمت دارد و 

p/e  ۲۰۰  /۵۰  =۴: این شرکت قیمت روز آن را بر سودی که دارد تقسیم می کنیم 

رال سودی که این    ۱به این معنی است که سرمایه گذاران بورس حاضر هستند به ازای هر    ۴برابر    p/eانجا نیز 
 .رال پرداخت کنند   ۴شرکت دارد  

مایه گذاران از آنده سهم را به ما نشان می دهد.  فقط انتظارات سر   است. اما این عدد   p/eاین مفهوم کلی نسبت 
رال پرداخت کنند.    ۸۴٫۸رال سود این شرکت    ۱ولی نمی گود که چرا سرمایه گذاران حاضر هستند برای هر  

 برود   قیمت سهم االتر   همچنین به ما نمی گود که این انتظارات سرمایه گذاران درست است ا نه. در انجا هرچه 
p/e  تدا ببینیم که اصالد اا ش پیدا می کند و برعکس. حالنیز افزاp/e    ایین شدن قیمت می شود اال و اعث

می شود. به همین دلیل الزم است اتدا ک آشنایی ا کاربرد    p/eو ا انکه تغییر قیمت اعث اال و ایین شدن 
 .داشته اشیم   این نسبت و همچنین انواع آن 

 

 چه کاربردی دارد؟ p/e  بتسن

چه کاربردی دارد، می توان گفت این نسبت کی از    p/eاگر خواهیم در ک جمله و خیلی ساده گوییم که 
از   کی  ابزارهایی است که برای ارزش گذاری سهام مورد استفاده قرار می گیرد. تاکید می کنیم این نسبت فقط 

چگونه از این نسبت برای ارزش گذاری استفاده  ابزار ارزش گذاری. اما    گذاری سهام است، نه تنها ابزارهای ارزش  
اد عکس    p/eاست. برای ارزش گذاری ا استفاده از  ضرب سهام  می شود؟ کی دگر از نام های این نسبت، 

ای سهم محاسبه می شود،  بر   p/eراطه ای که توضیح دادم مورد استفاده قرار گیرد. به این شکل که ک 
       :  P/E * eps = priceو ارزش آن سهم دست می آد    سپس در سود آن ضرب می شود 

وقتی شما ارزش سهم را ا این روش محاسبه می کنید، اد ببینید که قیمت آن سهم در ازار بیشتر از قیمت  
عدد اشد، عنی آن سهم ارزنده نیست. ولی اگر  این  محاسباتی شماست ا کمتر. اگر قیمت سهم در ازار بیشتر از  

قیمت سهم در ازار کمتر از این عدد اشد، به این معنی است که آن سهم ارزنده است و قالیت رشد دارد. نکته  
را به درستی محاسبه    p/eای که انجا وجود دارد این است که تمام این موارد به این ستگی دارد که شما نسبت 

 ر این صورت ارزشی که برای سهام دست می آورد اشتباه خواهد بود ر غی کنید. د 

 



 

 p/e انواع

 p/eاین نوع از     :دنباله دارp/e    .متدای مقاله برای شما توضیح دادساده ترین شکل و همان است که در مثال ا
سهم دست   p/e شود و آن تقسیم می    (eps)نحوه محاسبه آن به این شکل است که قیمت روز سهم بر سود 

ازای هر   به  این نسبت نشان می دهد که سرمایه گذاران حاضر هستند  آد.  رال    ۱می  رال سود شرکت، چند 
   .پرداخت کنند. س هر چقدر قیمت سهام تغییر کند این نسبت نیز به دنبال آن تغییر خواهد کرد 

 p/eبه این نوع از  : برآوردیp/e  ا پیشتاز هم گف ا استفاده از روش های خاص و  ته می شود ، تحلیلی این نسبت .
ا در نظر گرفتن عواملی از قبیل نرخ رشد سود شرکت، نرخ بهره انکی، تورم و …. محاسبه می شود. این نسبت  

برآوردی    (eps)همانی است که در ارزش گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. عد از محاسبه آن، نسبت را در سود 
ب می کنیم و ارزش شرکت دست می آد. اگر سود شرکت نیز توسط ما تحلیل شود و خود  ه شرکت ضر سال آند 

 .خواهد بود   p/eسود اعالمی شرکت مورد استفاده قرار نگیرد، این کامل ترین نوع ارزش گذاری بر مبنای 

 تحلیلی چیست؟ p/e   دنباله دار و p/e  تفاوت بین

دنباله دار آن چیزی است که در حال حاضر    p/eررسی کنیم اد گوییم این دو را ب اگر خیلی ساده خواهیم تفاوت 
سهمی در    p/eاست که ما انتظار دارم سهم به آن برسد. مثال   p/eتحلیل آن   p/eبرای ک سهم وجود دارد. ولی 

ار دارم که قیمت  س انتظ  .(تحلیلی   p/e)اشد   ۶آن اد    p/eو ما تحلیل کرده ام که  (دنباله دار   p/e)است   ۵ازار  
 .مورد انتظار ما برسد   p/eآن سهم رشد کند تا به آن نسبت 

 

 p/e اال و  p/e  ایین نشان دهنده چه چیزی هستند 

برای عضی از سهم    p/eرا به خوبی درک کرده اشید، می توانید متوجه شود که چرا در ازار   p/eنوع   ۲اگر مفهوم  
ک سهم االست، نشان دهنده این است که    p/eم های دگر ایین است. وقتی ازار اال و برای عضی سه های  

ازار درست اشد وقتی سود شرکت زاد   انتظار  ازار توقع دارد که سود آن شرکت در آنده رشد پیدا کند. اگر 
چنین  م مجددا متعادل می شود. هم سه   p/eنیز بزرگ شده و در نتیجه نسبت   p/eشود، مخرج فرمول محاسبه 

ک سهم ایین اشد، نشان دهنده این است که ازار انتظار دارد در آنده سود آن شرکت کاهش پیدا کند.    p/eاگر 
کوچک می شود و در نتیجه    p/eاگر انتظار ازار درست اشد، وقتی سود شرکت کم شود، مخرج فرمول محاسبه 

 .مجددا متعادل می شود   p/eنسبت 

 



 

 ورسدر ب p/e  نکاتی دراره

اال ا ایین همیشه نشان دهنده ارزنده بودن و ا گران بودن سهم نیستند. لکه همانطور که    p/eنسبت های 
گفته شد اال ا ایین بودن این نسبت، توقع ازار از آنده شرکت و سودآوری آن را نشان می دهد. در سیار از  

را اد    p/eار سنده کنید. سعی کنید خودتان نحوه صحیح محاسبه کند، شما نباد به انتظار از موارد ازار اشتباه می  
 .گیرد و از آن استفاده کنید 

p/e   د سهامک ابزار مناسب برای ارزش گذاری شرکت است، ولی به تنهایی کافی نیست. بهتر است برای خر
 .قرار دهید بیشتری را نیز مورد استفاده    عالوه بر استفاده از این نسبت کاربردی، ابزارهای 

عمال کاربردی ندارد. چرا که این نسبت    p/eبرای شرکت هایی که سود ندارند و اصطالحا زانده هستند، محاسبه 
از تقسیم قیمت به درآمد دست می آد. وقتی که سود ک شرکت منفی است عنی آن شرکت درآمدی نداشته  

س  ها  منفیp/e  نسبت  است.  شرکت  گذاری  ارزش  برای  دگری  ندارم!  های  روش  از  هستند  انگونه  که  یی 
 .استفاده می شود 

 

 25فیلتر شماره  

 (pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*( 

(po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3)) 

متقاضیان خرد بیش از دوبرابر ارزش رالی  ترجمه : سهم هایی که قدرت خردار را نشان میدهد عنی ارزش رالی 
 ه است. فروشند

خش شدن خبرهایی از نماد   ,استراتژی : اال بودن قدرت خردار به عوامل مخلفی ستگی دارد (مثال اان اصالح نماد 
 داشتن افزاش سرمایه در آنده و ...) که اد در نظر گرفته شوند.   ,(واقعی ا کذب)

 

 26فیلتر شماره  

   (pmin)==(pl)      

 قیمت معامله شده آنها کمترین قیمت روز اشد. ترجمه : سهم هایی که آخرین  



 

 27فیلتر شماره  

 (bvol)) && ((py)>(pc)) ((tvol)>4 * 

 از قیمت دیروز است .برابر حجم مبناست و قیمت اانی امروز کمتر   4ترجمه : سهم هایی که حجم معامله شده 

ه درون اصالح اشد ا روند شارپی خود را طی  استراتژی : این نوع سهم درگیر هیجانات ازار است و احتمال میرود ک
 کرده اشد اگر معامالتش به صورت خرد بوده اشد. 

 

 28فیلتر شماره  

  ([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax>.15 

 درصد ا بیشتر در ظرف ک ماه گذشته    15ترجمه : افت 

هیم و ا نگاه انداختن به نمودار آن درمیابیم که سهم در  استراتژی : این نوع سهم ها را اد در لیست خود قرار د
له اصالح به سر میبرد س اد منتظر تمام شدن اصالح استیم و هر زمان که روند صعودی آن تثبیت شد وارد معام

از  برای شناسایی سهم هایی است که اصالح آنها لد مدت بوده و اصالح لند مدت نیز نشان شوم . س این فیلتر 
 اصالحی از حرکت شتادار بزرگتر ا اان ک سیکل میباشد.

 

 29فیلتر شماره  

  (ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5     

 خرد حقوقی بوده است.ترجمه : بیش از نصف خرد مربوط به 

حقوقی هم   استراتژی : ا توجه به ساقه و نمدار نماد و در نظر گرفتن جو کلی شاخص گروه نماد موردنظر خرد
میتواند به صورت واقعی اشد عنی سهم مستعد رشد است و هم ممکن است به صورت مصنوعی اشد عنی سهم  

صف خرد سهامداران جا مانده و نالد را به داخل سهم کشاند تا   رشد خود را کرده س حقوقی قصد دارد ا اجاد 
 سهامداران قبلی توانند به راحتی از آن خارج شوند .  

 نکته : اد همه جوانب را در نظر گرفت. 

 



 

 

 30فیلتر شماره  

((pmax)-(pmin))/(pmin)>=0.07 

 

+ برساند و دواره به جای  2از شود و خود را تا   -5ممکن است سهم ا درصد در روز جاری. مثال  7ترجمه : نوسان بیش از 
 اول خود ازگردد. 

در نوسانگیری های روزانه و سودهی روزانه در آن ورود کرد عنی س از  استراتژی : ا بررسی ساقه و نمودار میتوان  
ه جزء عادتش اشد و س از هر  مطمئن شدن از حرکات سهم عنوان مثال این سهم ممکن است نوسان دهی روزان

راحت  سیکل مورد نظر زمانی را صرف کند تا سهامدار روزانه ا نوسانگیری سود کند ا ممکن است سهم در حال است
 . ا توجه به تمامی این مسائل میتوان در آنها ورود کنیم .  اشد 

 نکته : آزمون و خطا فیلتر فقط ا کمترین مقدار پول 

 

 31فیلتر شماره  

 ((plp)-(pcp))>2&&(tno)>10&&(tvol)>(bvol) 

 . درصد به اال بیشتر از قیمت اانی شان میباشد 2ترجمه : نماد هایی که قیمت فعلی آنها 

میتواند نشانه  استراتژی : نشانه ایی برای صعود و افزاش قیمت در فردا نیز میباشد.اگر تعداد این نماد ها زاد اشد 
 برگشت ازار از منفی به مثبت اشد. 

 

 32فیلتر شماره  

 (pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>2*(bvol) 

 ی خود دارند. برابر حجم مبنا  2ترجمه : نمادهایی که صف خردی بیش از  

 

 



 

 33فیلتر شماره  

 (ct).Buy_N_Volume>=(tvol)*0.7   

 حجم آنها را حقوقی ها خرداری کرده اند. درصد   70ترجمه : نمادهایی که 

 استراتژی : در فیلتر های قبلی به آن اشاره شده است . 

 

 34فیلتر شماره  

 (ct).Sell_N_Volume>=(tvol)*0.7 

 حجم آنها را حقوقی ها فروخته اند.  درصد   70ترجمه : نمادهایی که 

 

 35فیلتر شماره  

 

 

                                        [ih][3].Pclosing > [ih][2].Pclosing && [ih][2].Pclosing > [ih][1].Pclosing && 

 [ih][1].Pclosing > [ih][0].Pclosing 

                  

 فی بودند. روز متوالی من  4ترجمه : سهامی که 

سقوط شاخص  اعث منفی خوردن آن شده ا اگر در ازار ایران هستیم  استراتژی : سهم ا در اصالح میباشد ا 

 دستخوش هیجان شده وا انکه سهم در حال جابه جایی سهامدارانش میباشد .

اگر سهامداران به مدت  نکته : انکه مطرح مشود ک سهم در حال جابه جایی سهامداران خود میباشد این است که 

ان نماد افزاش سرمایه هم نداشته اشد برگه سهم به اندازه کافی در دسترس   طوالنی داخل ک سهم اشند و

سهم نمیتواند در  عموم قرار نمیگرد و سهامداران جدد نمیتوانند این سهم را در زمان های مختلف تجریبه کنند س 

سهامداران انجام شود . تجربه   ر نتیجه اد هر از چند گاهی ک جابه جایی در بین ازار به طور کامل عرض اندام کند .د 

شخصی انجانب این است که نباد زاد در ک سهم مانیم برای انکه توانیم قدرت تحلیل خود را اال ببرم اد  

 از ک سهم است.  سهم های مختلف و گروه های مختلف در ازار را تجربه کنیم . هنر حداکثر سود بردن 

 



 

برد را در ازار دارند که استراتژی مخصوص هر کدام را به صورت جداگانه مطرح  فیلترهای فوق بیشترین میزان کار

 نمودم . 

  از این س فیلترهای مشابه فیلتر های قبل ا جزئیات متفاوت را در اختیارتان قرار میدهیم .

 

 

 36فیلتر شماره  

   [ih][0].QTotTran5J == 0 && [ih][1].QTotTran5J == 0 && [ih][2].QTotTran5J == 0 

 .سهم هایی را نشان می دهد که تا سه روز قبل حجم معامله در آن ها صفر بوده استترجمه : 

 

 37فیلتر شماره  

    (ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI 

 .می دهد   سهم را نشاننقدنگی حقیقی ها (کوتاه مدت) در   این فیلتر ورودترجمه :  

 

 38فیلتر شماره  

   (qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10 

 .دارند را نشان می دهد  این فیلتر سهم هایی که سنگینی فروشنده در لحظهترجمه : 

 

 39فیلتر شماره  

(qd1)+(qd2)+(qd3)>((qo1)+(qo2)+(qo3))*10   

   .خردار در لحظه دارند را نشان می دهد هم هایی که سنگینی س ترجمه :

 

 



 

 

 40فیلتر شماره  

 [is5]>3*(bvol) && [is5]>[is6]  

  .حجم معامالت مطلوب از فیلتر زیر قابل مشاهده است ترجمه :

 

 41فیلتر شماره  

  (tvol)> 2*[is5] && (tvol)>3*[is6]   

 .چشمگیر حجم معامالت داشته اند د که افزاش  فیلتر سهم هایی را نشان می ده  اینترجمه :  

 

 42فیلتر شماره  

  (tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6] 

 سهم هایی را نشان می دهد که افزاش حجم معامالت داشته اند. ترجمه :  
 
 

 43فیلتر شماره  

 [ih][0].QTotTran5J > 2*[ih][0].QTotTran5J   

 .برابر حجم معامالت دیروزشان بوده است 2یشتر از حجم معامالت امروز در آن ها بترجمه : 
 
 

 44فیلتر شماره  

 (bvol) > 1500000    

 .سهم هایی را نشان می دهد که حجم مبنای بیشتر از ک و نیم میلیون دارند  ترجمه :
 
 
 
 



 

 45فیلتر شماره  

 

.Sell_CountI)&&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct)(tvol)>[is6]& 
(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol) 

  

 .ترجمه :  خروج پول در سهم و کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد 

 )1(شماره  حقوقیفیلتر خروج پول و کد به کد حقیقی به 

 

 46فیلتر شماره  

 

ountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_C 

(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol) 

 ) 2(شماره   .دهد کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می  خروج پول در سهم و همچنینترجمه :  

 

 47فیلتر شماره  

(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) 

 .فیلتر کاربردی بورس نیز خروج پول در ک سهم را نشان می دهد  اینترجمه :  

 

 48فیلتر شماره  

&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=((tvol)>1.5*[is6]&

pc)&&(plp)<0 

 

 وج پول هوشمند .  فیلتر خر ترجمه :  



 

 49فیلتر شماره  

(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=

lp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)(pc)&&(p 

 کد به کد حقوقی به حقیقی ترجمه :  

 1 .شناخته می شودو کد به کد حقوقی به حقیقی   ورود پول هوشمند 

 

 50فیلتر شماره  

&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(tvol)>1.5*[is5]&

(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sel 

 

 کد به کد حقوقی به حقیقی ترجمه :  

 2 .ل هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی شناخته می شودورود پو

 

 51فیلتر شماره  

(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=

(pc)&&(plp)>0 

 )1فیلتر ورود پول هوشمند (ترجمه :  

 

 52فیلتر شماره  

.Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=&((ct)(tvol)>1.5*[is5]&

(pc)&&(plp)>0 

 )2فیلتر ورود پول هوشمند (ترجمه :  

 



 

 53فیلتر شماره  

   (plp)>2-(pcp)   

 الگوی ساعت ا تیک)(ترجمه :  

 

 54فیلتر شماره  

untI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)(pl)*1.03<=(pc)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_Co 

 قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خرداران حقیقی است. (الگوی ساعت منفی) ترجمه :   

 

 55فیلتر شماره  

ntI))&& ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_Cou (pcp)>2&& (plc)<0 &&(pmin)==(tmin-(plp) 

 

 .قدرت خرداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (الگوی ساعت مثبت)ترجمه :  

 

 56فیلتر شماره  

(ct).Buy_CountN>=5*((ct).Sell_CountN)               

 . برابر تعداد فروشندگان حقوقی است 5خرداران حقوقی بیش از تعداد ترجمه :  

 

 57فیلتر شماره  

((pl)*0.1)-losing<(pl)[ih][21].PC 

روز پیش   21درصد کمتر از قیمت  10هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله سهمترجمه :  

 .است

 58فیلتر شماره  

(pl)==(pmax)&&(pl)!=(tmax) 



 

هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله االترین قیمت روز است و صف خرد  سهمترجمه :  

 .نیستند 

 

 59شماره    فیلتر 

 (pcp)>=3       

 .درصد اشد  3ها بیش از هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت اانی آن ترجمه : سهم

 

 60فیلتر شماره  

  (pf)<=(py)   

ها کمتر ا مساوی قیمت دیروز  هایی را نشان می دهد که اولین قیمت امروز آنسهمترجمه :  

 .است

 

 61فیلتر شماره  

 (pf)>=(py) 

ها بیشتر ا مساوی قیمت دیروز  هایی را نشان می دهد که اولین قیمت امروز آنسهمترجمه :  

 .است

 

 62فیلتر شماره  

  (tvol)>3*[is5]    

ماه  3برابر میانگین حجم  3هایی را نشان می دهد که افزاش حجم معامالت بیش از سهمترجمه :  

 .گذشته بوده است

 

 



 

 63فیلتر شماره  

 > [ih][0].QTotCap (tval)    

 .فیلتر زیر ارزش معامالت امروز بیشتر از ارزش معامالت ک روز قبل را نشان می دهد ترجمه :  

 

 64فیلتر شماره  

   (tvol) > [is6]    

ماه  12ام فیلتر سهم هایی که حجم معامالت امروز بیشتر از میانگین حجم معامالت در ترجمه :  

   .گذشته اشد را نشان می دهد 

 

 65فیلتر شماره  

    (z)<=150000000 

میلیون سهم   150فیلتر شرکت های کوچک بورس و شرکت هایی را نشان می دهد که زیر ترجمه :  

 دارند. (عدد قابل تغییر می اشد) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 66فیلتر شماره  

   [is1]<50000000000   

 5ماه گذشته زیر   3ت معامال فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین ارزشترجمه :  

 (عدد قابل تغییر می اشد)   .میلیارد تومان است

 

 67فیلتر شماره  

   _I_Volume<[is51](ct).Buy 

ها کمتر از میانگین این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرد امروز حقیقیترجمه :  

 .ماه گذشته است 12ها در حجم خرد حقیقی

 

 68فیلتر شماره  

    (pe)>3 && (pe)<6 

دارند را فیلتر  6تا  3بین   P/Eفیلتر نمادهای کم رسک بر این اساس میتواند نمادهایی کهترجمه :  

کند. طبیعتا این نمادها از رسک کمی برخوردار هستند. اما توجه کنید سود سهم اد عملیاتی 

 .ندان مورد استفاده نیستاشد. عنی هر سال تکرار شود، در غیر این صورت این نسبت چ

 

 69فیلتر شماره  

    (tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]  

 

  حجم های مشکوکفیلتر ترجمه :  

 

 

 



 

 70فیلتر شماره  

  ((pc)-(pl))/(pc) > .03 && (pcp) >3 && (tno)>10 && (pl)!=(tmin) 

 

غاز ک روند شارپ و افزاش  این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که عد از آ ترجمه :  

کاهش اد و   10قیمت سهم در روز دوم ا سوم ممکن است قیمت سهم حول و حوش ساعت 

درصد می اشد و   3خیلی از معامله گران سهم خود را فروشند. ولی در حالیکه قیمت اانی االی 

فیلتر در اال  (مشابه این   .قیمت لحظه ای سهم ممکن است به صورت موقتی منفی شده اشد 

 گفته شده) 

 

 71فیلتر شماره  

 _CountN>=2*((ct).Buy_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<(ct).Sell 

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) 

برابر تعداد خرداران حقوقی و قدرت   2هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ترجمه :  سهم

 بیشتر از قدرت خرداران حقیقی است  فروشندگان حقیقی

 

 72فیلتر شماره  

(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotT

10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTranran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][

QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTraan5J+[ih][13].5J+[ih][12].QTotTr

ih][23].QTotTrn5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[

otTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotan5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QT

Tran5J)/30) 

 

های  اند (حجمبرابر میانگین حجم ماهیانه معامله شده 5هایی که امروز حداقل ترجمه :  سهم

 مشکوک)

 



 

 73فیلتر شماره  

ih][3].PClosing&&[ih][3].PClosing>[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing][5].PClosing>[ih][4].PClosing&&[ih][4].PClosing>[[ih

>[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing>[ih][0].PClosing 

 

 اند .  روز گذشته منفی معامله شده 5هایی که در سهم ترجمه :  

 

 74فیلتر شماره  

)(pl)>(py 

 اند .  هایی که امروز مثبت سته شدهسهم ترجمه :  

 

 75فیلتر شماره  

(plc)<0 

 اند . هایی که امروز منفی سته شدهسهم ترجمه :  

 

 76فیلتر شماره  

 (z)>=50000000000 

های  ترین شرکتمیلیارد است (بزرگ 50شان بیش از  هایی که تعداد سهامشرکت ترجمه :  

 بورسی) 

 میباشند. تغییر اعداد قابل 

 

 77فیلتر شماره  

(z)<=100000000 

 های بورسی) ترین شرکتمیلیون است (کوچک 100شان زیر هایی که تعداد سهامشرکت ترجمه :  



 

 78فیلتر شماره  

(z)*(pc)>=500000000000000 

ی  های دارا هزار میلیارد تومان است (شرکت 50هایی که ارزش ازارشان بیش از شرکت  ترجمه :  

 االترین ارزش ازار در بورس و فرابورس  

 

 79فیلتر شماره  

(z)*(pc)<=7000000000000 

ترین  های دارای ایینمیلیارد تومان است (شرکت 700هایی که ارزش ازارشان زیر شرکت  ترجمه :  

 ازار در بورس و فرابورس )ارزش 

 

 80فیلتر شماره  

(pc)>=100000 

ترین سهام ازار بورس و  تومان است (گران 10000شان بیش از یمتهایی که ق سهم  ترجمه :  

 فرابورس) 

 

 81فیلتر شماره  

(pc)>=5000&&(pc)<=10000 

 تومان است .   1000تا  500شان هایی که قیمتهم  ترجمه :  

 

 82فیلتر شماره  

(pc)<10000 

 تومان است .   1000شان زیر هایی که قیمتسهم  ترجمه :  

 



 

 83ره  فیلتر شما 

[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PClosing 

 های مثبت دیروز سهم   ترجمه :  

 

 84فیلتر شماره  

(pf)==(pl)&&(pmax)>(pl)&&(pmin)<(pl) 

 اند .  هایی که کندل دوجی صلیب ساختهسهم   ترجمه :  

 

 85فیلتر شماره  

(l18)[(l18).length-1]=='2' 

 نماش معامالت لوکی    ترجمه :  

 

 86لتر شماره  فی 

(l18)[(l18).length-1]=='4' 

 نماش معامالت عمده     ترجمه :  

 

 87فیلتر شماره  

(eps)<0 

 دههای زانشرکت    ترجمه :  

 

 

 



 

 88فیلتر شماره  

(l18)[(l18).length-1]=='ح' 

 ترجمه :  نماش حق تقدمها

 

 89فیلتر شماره  

(l18).indexOf0==("اخسا") 

های خود را جاگزین  های پورتفوی شما را نماش دهد (نماد سهمازار فقط سهم ان: دده  ترجمه

 کنید)   

 مثال :  

(l18).indexOf0==(" خگستر")   || (l18).indexOf0==("ملتو") 

 

 90فیلتر شماره  

(cs)==01 

سات  ها در کد گروه –ان ازار فقط گروه خاصی را نماش دهد (مثال: گروه زراعت : دده  ترجمه

 بورس قابل مشاهده است)

 

 91فیلتر شماره  

 

 [is19]>100 

 اند .  روز منفی داشته 100ماه گذشته بیش از  12هایی که در : سهم  ترجمه

 

 



 

 92فیلتر شماره  

[is19]<80 

 اند .  روز منفی داشته 80ماه گذشته زیر  12هایی که در سهم  :  ترجمه

 

 93فیلتر شماره  

[is18]>30 

 اند .  روز منفی داشته 30ماه گذشته بیش از  3هایی که در سهم  :  ترجمه

 94فیلتر شماره  

[is18]<20 

 اند .  روز منفی داشته 20ماه گذشته زیر  3هایی که در سهم   :  ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 95فیلتر شماره  

true==function(){ 

var i=0 

var monyflow 

var monyflow2 

var pmonyflow=0 

var nmonyflow=0 

var mfi 

// 

for(i=0;i<14;i++) { monyflow =[ih].QTotTran5J* ([ih].PClosing + [ih].PriceMax + [ih].PriceMin) / 3 monyflow2 = 
[ih][i+1].QTotTran5J * ([ih][i+1].PClosing+ [ih][i+1].PriceMax + [ih][i+1].PriceMin) / 3 if ( monyflow > 
monyflow2 ) pmonyflow = pmonyflow + monyflow 

if ( monyflow < monyflow2 ) nmonyflow = nmonyflow + monyflow 

} 

mfi = 100 - ( 100 / (1+ (pmonyflow / nmonyflow))) 

// 

if ((tvol)!=0 && mfi<=50 && [is9]>80 ) return (1) 

}() 

 

 

  ترجمه       :    فیلتر MFI (سهمهایی که   MFIاالی 80 و ا زیر 50 دارند )   

 

 

 



 

 96فیلتر شماره  

(ct).Buy_I_Volume*2/(ct).Buy_CountI < (ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI 

 

 .می دهد   در سهم را نشان این فیلتر خروج نقدنگی حقیقی ها (کوتاه مدت)   :  ترجمه

 

 97فیلتر شماره  

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10 

 ار فروش حقیقی و حقوقی فش  :    ترجمه

 

 98فیلتر شماره  

((pmax)-(pmin))/(pmin)>=0.05 

 .اند % در روز داشته5هایی که نوسان بیش از سهم  :    ترجمه

 

 99فیلتر شماره  

(pf)<[ih][0].PriceFirst 

 معامله امروز کمتر از قیمت اولین معامله دیروز است هایی که قیمت اولین سهم  :    ترجمه

 100شماره  فیلتر  

(tvol)>[ih][0].QTotTran5J 

 هایی که حجم معامالت امروز بیشتر از حجم معامالت دیروز است.سهم  :    ترجمه

 
 



 

 

خسته نباشید همراهان عزیز امیدوارم که در این مقاله توانسته اشم بر دانشتان افزوده و   –  100+  1

. آخرین   از معامله گری را به شما بیاموزم  نه چندان طوالنی و  عد دگری  فیلتر را به عنوان کالمی 

ن  هرچند  دانشی  داشتن  مستلزم  نوسی  فیلتر   . میکنم  ازگو  براتان  سربر  برنامه  حوصله  از  زاد  ه 

میتواند به شما عزیزان کمک کند تا فیلتر های مناسب و اندکاتورهای      mqlنوسی میباشد. زان  

را طراحی کنید همچنین به کمک آن میتوان رات های    شخصی خودتان   های  موردنظر وا اندکاتور

تا جایی که بهترین   این زان هوش رات ها را اال برد  ا استفاده از دانش  معامله گر طراحی کرد و 

معامله و االترین سودهی را برای ما به ارمغان بیاورند . ما در آنده ایی نه چندان دور شاهد ورود  

الی خواهیم بود و این نکته را اد مدنظر داشته اشیم که این رات ها میتوانند  ازار های م   رات ها به 

داشت   خواهند  سودهی  که  همانطور  و  دهند  تغییر  صاحبانشان  نفع  به  را  ازار  مالی  های  جران 

ده  میتوانند به همان میزان برای سرمایه داران بی اطالع مضر اشند س اگر میخواهیم که در آن 

سرمایه گذاری نشوم استی حداقل کمی اطالعاتمان را نسبت به فیلترها و در کل  نوع    مغلوب این 

 زان طراحی این ابزار ها اال ببرم . 

 

 موفقیت شما آرزوی ماست ..... 
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	قالب ساده
	قالب کد نویسی :
	در این روش علاوه بر امکانات بالا میتوانید برنامه خود را بنویسید. در برنامه شما میتوانید توابع جدید بسازید، دستورات حلقه، شرط، تعریف متغیر و … را استفاده کنید. در این حالت باید قالب زیر را استفاده کنید:
	True==function()
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	…………….محل تعریف توابع شما//………………....
	…………….محل تعریف برنامه شما//………………....
	نسبت  p/e چیست؟
	اگر شما حتی برای مدت کمی در بورس فعالیت کرده باشید، حتما جملاتی مثل: p/e این سهم پایینه، p/e این سهم چندوقته خیلی بالا رفته، p/e این سهم خیلی مناسبه و…. به گوش شما خورده است. نسبت p/e یکی از اصطلاحاتی است که کاربرد زیادی در بین سرمایه گذاران بورس دار...
	اگر شما حتی برای مدت کمی در بورس فعالیت کرده باشید، حتما جملاتی مثل: p/e این سهم پایینه، p/e این سهم چندوقته خیلی بالا رفته، p/e این سهم خیلی مناسبه و…. به گوش شما خورده است. نسبت p/e یکی از اصطلاحاتی است که کاربرد زیادی در بین سرمایه گذاران بورس دار...
	یکی از فاکتورهایی که همیشه در بین سرمایه گذاران بورس کاربرد زیادی دارد نسبت p/e است. هر کدام از سرمایه گذاران به نوعی از این نسبت استفاده می کنند. برخی آن را درست و بسیاری نیز به شکل اشتباه مورد استفاده قرار می دهند. برای اینکه بتوانید از این نسبت به ...
	مفهوم نسبت p/e
	نسبت p/e در واقع انتظارات سرمایه گذاران از بازدهی آینده یک دارایی را به ما نشان می دهد.به این معنی که یک سرمایه گذار حاضر است به ازای هر ۱ ریال بازدهی (در این مقاله بازدهی از سهام) که بدست می آورد، چند ریال پرداخت کند. برای درک بهتر این مفهوم به مثال ...
	پس در این مثال p/e سود بانکی برابر با ۵ شده است. اینجا p/e برابر ۵ به این معنی است که شما حاضر شده اید به ازای هر ۱ ریال سودی که از بانک دریافت می کنید ۵ ریال پرداخت بکنید. برخی نیز اینگونه تفسیر می کنند که اگر p/e برابر ۵ است به این معنی است که ۵ سال...
	نسبت  p/e در بورس
	در بورس نیز مفهوم کلی p/e شبیه به همین مثالی است که گفته شد. مثلا فرض کنید شرکتی در حال حاضر ۲۰۰ تومان قیمت دارد و eps (سودی) که برای سال جاری پیش بینی کرده است برابر با ۵۰ تومان است. برای محاسبه p/e این شرکت قیمت روز آن را بر سودی که دارد تقسیم می کن...
	اینجا نیز p/e برابر ۴ به این معنی است که سرمایه گذاران بورس حاضر هستند به ازای هر ۱ ریال سودی که این شرکت دارد ۴ ریال پرداخت کنند.
	این مفهوم کلی نسبت p/e است. اما این عدد فقط انتظارات سرمایه گذاران از آینده سهم را به ما نشان می دهد. ولی نمی گوید که چرا سرمایه گذاران حاضر هستند برای هر ۱ ریال سود این شرکت ۸٫۸۴ ریال پرداخت کنند. همچنین به ما نمی گوید که این انتظارات سرمایه گذاران د...
	نسبت  p/e چه کاربردی دارد؟
	اگر بخواهیم در یک جمله و خیلی ساده بگوییم که p/e چه کاربردی دارد، می توان گفت این نسبت یکی از ابزارهایی است که برای ارزش گذاری سهام مورد استفاده قرار می گیرد. تاکید می کنیم این نسبت فقط یکی از ابزارهای ارزش گذاری سهام است، نه تنها ابزار ارزش گذاری. ام...
	وقتی شما ارزش سهم را با این روش محاسبه می کنید، باید ببینید که قیمت آن سهم در بازار بیشتر از قیمت محاسباتی شماست یا کمتر. اگر قیمت سهم در بازار بیشتر از این عدد باشد، یعنی آن سهم ارزنده نیست. ولی اگر قیمت سهم در بازار کمتر از این عدد باشد، به این معنی...
	انواع p/e
	p/e دنباله دار:   این نوع از p/e ساده ترین شکل و همان است که در مثال ابتدای مقاله برای شما توضیح دادیم. نحوه محاسبه آن به این شکل است که قیمت روز سهم بر سود (eps) آن تقسیم می شود و p/e سهم بدست می آید. این نسبت نشان می دهد که سرمایه گذاران حاضر هستند ...
	p/e برآوردی:  به این نوع از p/e، تحلیلی یا پیشتاز هم گفته می شود. این نسبت با استفاده از روش های خاص و با در نظر گرفتن عواملی از قبیل نرخ رشد سود شرکت، نرخ بهره بانکی، تورم و …. محاسبه می شود. این نسبت همانی است که در ارزش گذاری مورد استفاده قرار می گ...
	تفاوت بین  p/e دنباله دار و   p/e تحلیلی چیست؟
	اگر خیلی ساده بخواهیم تفاوت این دو را بررسی کنیم باید بگوییم p/e دنباله دار آن چیزی است که در حال حاضر برای یک سهم وجود دارد. ولی p/e تحلیل آن p/e است که ما انتظار داریم سهم به آن برسد. مثلا p/e سهمی در بازار ۵ است (p/e دنباله دار) و ما تحلیل کرده ایم...
	p/e بالا و  p/e پایین نشان دهنده چه چیزی هستند
	اگر مفهوم ۲ نوع p/e را به خوبی درک کرده باشید، می توانید متوجه شوید که چرا در بازار p/e برای بعضی از سهم های بازار بالا و برای بعضی سهم های دیگر پایین است. وقتی p/e یک سهم بالاست، نشان دهنده این است که بازار توقع دارد که سود آن شرکت در آینده رشد پیدا ...
	نکاتی درباره  p/e در بورس
	نسبت های p/e بالا یا پایین همیشه نشان دهنده ارزنده بودن و یا گران بودن سهم نیستند. بلکه همانطور که گفته شد بالا یا پایین بودن این نسبت، توقع بازار از آینده شرکت و سودآوری آن را نشان می دهد. در بسیار از موارد بازار اشتباه می کند، شما نباید به انتظار با...
	p/e یک ابزار مناسب برای ارزش گذاری شرکت است، ولی به تنهایی کافی نیست. بهتر است برای خرید سهام علاوه بر استفاده از این نسبت کاربردی، ابزارهای بیشتری را نیز مورد استفاده قرار دهید.
	p/e یک ابزار مناسب برای ارزش گذاری شرکت است، ولی به تنهایی کافی نیست. بهتر است برای خرید سهام علاوه بر استفاده از این نسبت کاربردی، ابزارهای بیشتری را نیز مورد استفاده قرار دهید.
	p/e یک ابزار مناسب برای ارزش گذاری شرکت است، ولی به تنهایی کافی نیست. بهتر است برای خرید سهام علاوه بر استفاده از این نسبت کاربردی، ابزارهای بیشتری را نیز مورد استفاده قرار دهید.
	برای شرکت هایی که سود ندارند و اصطلاحا زیانده هستند، محاسبه p/e عملا کاربردی ندارد. چرا که این نسبت از تقسیم قیمت به درآمد بدست می آید. وقتی که سود یک شرکت منفی است یعنی آن شرکت درآمدی نداشته است. پس نسبت p/e منفی نداریم! برای ارزش گذاری شرکت هایی که ...
	(pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*(
	(po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))
	ترجمه : سهم هایی که قدرت خریدار را نشان میدهد یعنی ارزش ریالی متقاضیان خرید بیش از دوبرابر ارزش ریالی فروشنده است.
	ترجمه : سهم هایی که قدرت خریدار را نشان میدهد یعنی ارزش ریالی متقاضیان خرید بیش از دوبرابر ارزش ریالی فروشنده است.
	ترجمه : سهم هایی که قدرت خریدار را نشان میدهد یعنی ارزش ریالی متقاضیان خرید بیش از دوبرابر ارزش ریالی فروشنده است.
	استراتژی : بالا بودن قدرت خریدار به عوامل مخلفی بستگی دارد (مثلا پایان اصلاح نماد , پخش شدن خبرهایی از نماد (واقعی یا کذب), داشتن افزایش سرمایه در آینده و ...) که باید در نظر گرفته شوند.
	(pmin)==(pl)
	ترجمه : سهم هایی که آخرین قیمت معامله شده آنها کمترین قیمت روز باشد.
	(bvol)) && ((py)>(pc)) ((tvol)>4 *
	ترجمه : سهم هایی که حجم معامله شده 4 برابر حجم مبناست و قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز است .
	استراتژی : این نوع سهم درگیر هیجانات بازار است و احتمال میرود که درون اصلاح باشد یا روند شارپی خود را طی کرده باشد اگر معاملاتش به صورت خرید بوده باشد.
	استراتژی : این نوع سهم درگیر هیجانات بازار است و احتمال میرود که درون اصلاح باشد یا روند شارپی خود را طی کرده باشد اگر معاملاتش به صورت خرید بوده باشد.
	استراتژی : این نوع سهم درگیر هیجانات بازار است و احتمال میرود که درون اصلاح باشد یا روند شارپی خود را طی کرده باشد اگر معاملاتش به صورت خرید بوده باشد.
	([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax>.15
	ترجمه : افت 15 درصد یا بیشتر در ظرف یک ماه گذشته
	استراتژی : این نوع سهم ها را باید در لیست خود قرار دهیم و با نگاه انداختن به نمودار آن درمیابیم که سهم در اصلاح به سر میبرد پس باید منتظر تمام شدن اصلاح بایستیم و هر زمان که روند صعودی آن تثبیت شد وارد معامله شویم . پس این فیلتر برای شناسایی سهم هایی ...
	استراتژی : این نوع سهم ها را باید در لیست خود قرار دهیم و با نگاه انداختن به نمودار آن درمیابیم که سهم در اصلاح به سر میبرد پس باید منتظر تمام شدن اصلاح بایستیم و هر زمان که روند صعودی آن تثبیت شد وارد معامله شویم . پس این فیلتر برای شناسایی سهم هایی ...
	استراتژی : این نوع سهم ها را باید در لیست خود قرار دهیم و با نگاه انداختن به نمودار آن درمیابیم که سهم در اصلاح به سر میبرد پس باید منتظر تمام شدن اصلاح بایستیم و هر زمان که روند صعودی آن تثبیت شد وارد معامله شویم . پس این فیلتر برای شناسایی سهم هایی ...
	(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5
	ترجمه : بیش از نصف خرید مربوط به خرید حقوقی بوده است.
	استراتژی : با توجه به سابقه و نمدار نماد و در نظر گرفتن جو کلی شاخص گروه نماد موردنظر خرید حقوقی هم میتواند به صورت واقعی باشد یعنی سهم مستعد رشد است و هم ممکن است به صورت مصنوعی باشد یعنی سهم رشد خود را کرده پس حقوقی قصد دارد با ایجاد صف خرید سهامدار...
	نکته : باید همه جوانب را در نظر گرفت.
	((pmax)-(pmin))/(pmin)>=0.07
	ترجمه : نوسان بیش از 7 درصد در روز جاری. مثلا ممکن است سهم با 5- باز شود و خود را تا 2+ برساند و دوباره به جای اول خود بازگردد.
	استراتژی : با بررسی سابقه و نمودار میتوان در نوسانگیری های روزانه و سودهی روزانه در آن ورود کرد یعنی پس از مطمئن شدن از حرکات سهم بعنوان مثال این سهم ممکن است نوسان دهی روزانه جزء عادتش باشد و پس از هر سیکل مورد نظر زمانی را صرف کند تا سهامدار روزانه ...
	استراتژی : با بررسی سابقه و نمودار میتوان در نوسانگیری های روزانه و سودهی روزانه در آن ورود کرد یعنی پس از مطمئن شدن از حرکات سهم بعنوان مثال این سهم ممکن است نوسان دهی روزانه جزء عادتش باشد و پس از هر سیکل مورد نظر زمانی را صرف کند تا سهامدار روزانه ...
	استراتژی : با بررسی سابقه و نمودار میتوان در نوسانگیری های روزانه و سودهی روزانه در آن ورود کرد یعنی پس از مطمئن شدن از حرکات سهم بعنوان مثال این سهم ممکن است نوسان دهی روزانه جزء عادتش باشد و پس از هر سیکل مورد نظر زمانی را صرف کند تا سهامدار روزانه ...
	نکته : آزمون و خطا فیلتر فقط با کمترین مقدار پول
	((plp)-(pcp))>2&&(tno)>10&&(tvol)>(bvol)
	ترجمه : نماد هایی که قیمت فعلی آنها 2 درصد به بالا بیشتر از قیمت پایانی شان میباشد.
	استراتژی : نشانه ایی برای صعود و افزایش قیمت در فردا نیز میباشد.اگر تعداد این نماد ها زیاد باشد میتواند نشانه برگشت بازار از منفی به مثبت باشد.
	استراتژی : نشانه ایی برای صعود و افزایش قیمت در فردا نیز میباشد.اگر تعداد این نماد ها زیاد باشد میتواند نشانه برگشت بازار از منفی به مثبت باشد.
	استراتژی : نشانه ایی برای صعود و افزایش قیمت در فردا نیز میباشد.اگر تعداد این نماد ها زیاد باشد میتواند نشانه برگشت بازار از منفی به مثبت باشد.
	(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>2*(bvol)


