فیلتر صف خرید و استراتژی کاربردی آن:
اســتراتژی بســیاری از معاملــه گــران در بــازار بــورس بــر مبنای فیلترهــای ســهام می
باشــد و بــا اســتفاده از فیلتــر مــورد نظــر خــود بــازار را بررســی مــی کننــد .چنانچــه آن
ســهام بــا معیارهــای مــورد نظــر آنهــا همخوانــی داشــت ،اقــدام بــه معاملــه مــی کننــد.
فیلتــر صــف خریــد یکــی از همیــن مــوارد مــی باشــد کــه در ادامــه بــا آن آشــنا مــی
شــویم.
فیلتر نمادهای دارای صف خرید:
بــرای اینکــه بــا نحــوه کارکــرد ایــن فیلتــر بیشــتر آشــنا شــوید ،توضیحاتــی در مــورد آن
ارائــه مــی دهیــم.
(pd1)==(tmax) && (qd1) != .
( = )pd1قیمت خرید سطر اول
همــان قیمتــی کــه در ســطر اول سفارشــات خریــد در روز معامالتــی جــاری مشــاهده مــی
کنید .
( = )tmaxآستانه مجاز باالیی قیمت
همــان باالتریــن قیمــت روز معامالتــی جــاری مــی باشــد کــه ایــن قیمــت در بخــش بــازه
روز ســهم قابــل مشــاهده مــی باشــد.
تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سایت تحلیل برتر می باشد و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
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( = )qd1حجم خرید سطر اول
همــان حجمــی کــه در ســطر اول سفارشــات خریــد در روز معامالتــی جــاری مشــاهده
مــی کنیــد.
لزوم استفاده از این فیلتر چیست؟
ایــن فیلتــر ســهامی را نشــان مــی دهــد کــه در ســقف قیمتــی روزانــه خــود قــرار دارنــد
و صــف خریــد تشــکیل داده انــد.
چــرا ایــن ســهام صــف خریــد شــده انــد؟ دلیــل اصلــی ایــن امــر اینســت کــه تقاضــای
باالیــی بــرای خریــد ایــن ســهام وجــود دارد و در ســقف قیمتــی روزانــه خــود قــرار گرفتــه
انــد.
بســیاری از تحلیلگــران توصیــه مــی کننــد کــه وارد صــف خریــد هیــچ ســهمی نشــوید.
ولــی آیــا ایــن توصیــه درســت اســت؟ شــما در ایــن شــرایط چــه مــی کنیــد؟
کاربرد فیلتر صف خرید:
اســتراتژی  :1هــدف مــا انتخــاب ســهام ارزنــده در قیمــت مناســب مــی باشــد تــا بــا
معاملــه آنهــا ســودی کســب کنیــم .ســهامی کــه بــا اســتفاده از ایــن فیلتــر مشــاهده مــی
کنیــد ،همگــی در روز معامالتــی جــاری صــف خریــد مــی باشــند و در قیمــت حداکثــری
خــود قــرار دارنــد.
طبــق اســتراتژی مــورد نظــر مــا بایــد ابتــدا نمــودار ســهام فــوق را بررســی کنیــم .چنانچه
ســهام در نقطــه حمایتــی قــوی و مناســبی قــرار داشــته باشــد ،مــی تــوان در صــف خریــد
ســهام فــوق را در صــورت عرضــه خریــداری کــرد .در ایــن حالــت ریســک معاملــه پاییــن
بــوده و مــی تــوان انتظــار رشــد ســهم در روزهــای آتــی را داشــت.
نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه قبــل از اقــدام بــه معاملــه نمــودار
ســهم بررســی و موقعیــت قیمتــی تحلیــل شــود تــا ریســک معامــات کاهــش یابــد.
اســتراتژی :2چنانچــه پــس از بررســی ســهم متوجــه شــدیم کــه قیمــت درگیــر مقاومــت
مهمــی مــی باشــد ،بهتــر اســت احتیــاط بیشــتری کــرده و پــس از شکســت مقاومــت وارد
تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سایت تحلیل برتر می باشد و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
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ســهم شــویم .در ایــن حالــت ریســک معامــات کاهــش مــی یابــد و بــا اطمینــان بیشــتری
مــی تــوان وارد معاملــه شــد.
البتــه حاالتــی هــم وجــود دارد کــه ســهم در میانــه راه صعــود خــود و در صــف خریــد مــی
باشــد .در ایــن حالــت هــم بایــد بــا توجــه بــه ریســک بــه ســود ســهم و بررســی شــرایط
تصمیــم گرفــت و اســتراتژی متناســب بــا شــرایط را پیــاده ســازی کــرد.
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