
 

 

 

                       

توانیم آن را کف قیمت سهام چیست و چطور یم
 تشخیص بدهیم؟

موقع تحلیل نمودارهای مختلف قیمتی، همیشه به دنبال نقاطی هستیم که بتوانیم در آن 

ترین قیمت سهام را پیدا کنیم و پس مان دوست داریم پاییننواحی وارد سهم شویم. همه

دهد که پیدا کردن کف از رشد دارایی، آن را در قیمت باال بفروشیم. همین مسئله نشان می

توانیم در یا دیگر بازارهای مالی چقدر مهم است. به این ترتیب می قیمت سهام در بورس

به همین مسئله  اخبار بورس بهترین زمان سهام را بخریم و بیشتر سود کنیم. این مقاله از

میم کف قیمت و کف سازی توانیم بفهآید میاشاره دارد و با خواندن آنچه در ادامه می

 .سهام بورسی چیست و فیلتر آن را نیز در پایان معرفی خواهیم کرد
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 توانیم آن را تشخیص بدهیم؟کف قیمت سهام چیست و چطور می 1

 

 منظور از کف قیمت سهام چیست؟

توانیم بگوییم که این خیلی ساده اگر بخواهیم توضیح بدهیم که کف قیمت سهام چیست می
گوییم فالن سهام به قیمت، سطحی است که انتظار داریم بعد از آن سهم رشد کند. یعنی اگر می

تر از این نخواهد سازی کرده است، منظورمان این است که دیگر پایینکف قیمتش رسیده و کف 
به کار  خرید بهترین سهام های کاربردی را برایتوانیم یکی دیگر از روشرفت. به این ترتیب می

 .ببندیم

کنند. معموال برای تشخیص کف سازی سهام بورسی یا هر دارایی دیگر، دو کف متوالی را پیدا می
تشکیل شده است. این الگو  W فهیم که الگویاگر کف دوم کمی باالتر از کف اول باشد، می

نال برای ورود به سهم باشد. البته اگر کف دوم با اختالف زیادی از کف اول تواند یک سیگمی
 .تشکیل شود، ورود به این دارایی با ریسک همراه خواهد بود

توانیم به شود. این مسئله را نمیآید که کاهش قیمت سهم متوقف میبعضی مواقع پیش می
جا شاهد ای است که در آننقطهی تشکیل کف قیمت سهام تلقی کنیم. بلکه کف قیمت منزله

عرضه و  گیری کف قیمت خیلی مهم است،صعودی هستیم. آنچه در شکل روند برگشت به
دهد. پس کاهش قیمت و تقاضا ی میان خریداران و فروشندگان را نشان میاست که رابطه تقاضا

ی تشکیل کف قیمت نیستند. یعنی صرفا نبود فروشندگان به معنای کاهش قیمت عوامل کافی برا
ی شود ولی چند ماه در یک ناحیهو ایجاد کف قیمتی نیست. خیلی از مواقع قیمت سهم کم می

زند. اما بعد از آن باز هم باز شاهد ریزش قیمت خواهیم بود. تشکیل کف قیمت مشخص رنج می
رود و کف قیمت است. در این شرایط است که قیمت مجددا باال می دیدورود خریداران ج نیازمند

 .شودتشکیل می

 مثال

فرض کنید سهمی طی دو ماه متوالی با کاهش قیمت روبرو شده است. در این دو ماه خریداری 
شود و تقاضا را در شر میوجود نداشت و فشار فروشندگان زیاد بود. اما بعد از دو ماه خبری منت

هم همراه است. اینجاست که  حجم معامالت برد. این افزایش تقاضا با افزایشاین سهم باال می
شاهد برگشت روند و رشد سهم خواهیم بود. کمترین قیمت آن دو ماه اخیر هم کف قیمت سهام 

 .خواهد بود

 .دهد که در آن انتظار داریم قدرت تقاضا بیشتر از عرضه باشدکف قیمتی سطحی را نشان می

در تصویر زیر  خودرو اهی به نمودارتان مجسم کنید نگحاال برای اینکه این مسئله را بهتر در ذهن
 .بیندازید
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 توانیم آن را تشخیص بدهیم؟کف قیمت سهام چیست و چطور می 2

 

 
تر تشکیل داده بینیم که قبل از آن سهم کفی پایینقبل از فلش قرمز حرکتی صعودی داشتیم و می

ی حمایت و مقاومت حرکت نوسانی داشت است. پس از بود. اما پس از آن سهم در یک محدوده
جم معامالت به طرز معناداری زیاد شده است، سهم هم حرکتی رو به باال پیدا آن موقعی که ح

 .کرده است. در این تصویر کف سازی سهام به خوبی مشخص است

دقت کنید که ما فقط ریزش قیمت را مالک قرار ندادیم. وقتی خریداران جدیدی وارد سهم 
کار هم این وسط بی بازیگر بورس تهفهمیم که احتمال افزایش قیمت وجود دارد. البشوند میمی

شان را از دست بدهند. معموال هم دست به داران صبر و تحملکند که سهامنشیند. کاری مینمی
شان را فروختند، وقت مناسبی است تا بازیگر شود. وقتی افراد زیادی سهممی اردر ترس دامن

 .خریدش را انجام دهد و قیمت را باال ببرد

 کف قیمت در بازار بورس تشخیصهای روش

ی مهم این است که بتوانیم کف قیمت را در بورس به درستی تشخیص بدهیم و سهام نکته
توانیم به مسائل زیر توجه کنیم. البته این نکته را حتما ای انجام این کار میمناسب را پیدا کنیم. بر

تواند به شما کمک کند تا کف قیمت را به به خاطر داشته باشید که هیچ ابزار و اندیکاتوری نمی
 .صورت کامال دقیق شناسایی کنید
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 کنید پیداروند را 

روند آن را بررسی کنید. منظور از روند این است قبل از اینکه بخواهید وارد سهم شوید اول از همه 
که با دیدی کلی به نمودار قیمت نگاه کنید. نه اینکه حرکت آن لحظه را در نظر بگیرید. ممکن 

است روند کلی سهم نزولی باشد اما طی دو روز حرکت صعودی داشته باشد. به این ترتیب شاید 
کند، اقدام به خریدی اشتباه اش را آغاز میصعودیفریب بخورید و به خیال اینکه سهم دارد روند 

 .کنید

 کنید توجهبه اصالح بازار 

ترسند و بازار کساد است، بهترین زمان برای خرید سهام است. در این وقتی همه از خرید سهام می
 .شودشود و کم کم تقاضاها زیاد میتمام می اصالح بازار شرایط

 

 

 

 مقاومت و حمایت را در نظر بگیرید

اند های یک سهم تمام شدهتوانیم بفهمیم که آیا فروشندهمی حمایت و مقاومت به کمک سطوح
هایی وجود ده است یا نه. یا اینکه هنوز هم در این قیمت فروشندهو سهم به اصطالح خشک ش

شان را بفروشند نشان از این دارد که دارند. اگر فروشندگان در سهم حاضر باشند ولی نتوانند سهم
رسند، شاهد ی حمایت میتواند افزایش پیدا کند. معموال وقتی سهام به محدودهقیمت سهم نمی

افتد. رفتار هستیم. البته اگر این سطح بکشند ریزش بیشتری اتفاق میافزایش تقاضا و قیمت 
رسد، معموال سهم در مواجهه با خطوط مقاومت هم برعکس است. وقتی سهم به این محدوده می

 .شاهد کاهش قیمت و افزایش فروش هستیم

 با اندیکاتورها آشتی کنید

قیمت کف سهام است. این کار به االن ممکن است بپرسید که خب از کجا بفهمیم چه قیمتی 
شود. ی شما انجام میکمک اندیکاتورها، بررسی سوابق سهام، شرایط بازار و البته تجربه

اشباع خرید و  ی اطالعات مهمی مثل حجم معامالت، روند، سطوحتوانند با ارائهاندیکاتورها می
ترین و به ما در تشخیص این مسئله کمک کنند. از جمله پرکاربردترین، مهم… و  مومنتوم ،فروش

 .اشاره کنیم باندهای بولینگر و MACD،  RSI توانیم بهترین اندیکاتورها میمحبوب

کف سهام قیمتی پایین است که پس از آن حرکت سهام در پاسخ به حجم خریداران و 
خریداران به شود و شود. در این نقطه فروش سهام تمام میفروشندگان صعودی می

 .شناسندآیند. معموال کف قیمت را با نام کف بازار هم میمیدان می
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 الگوهای نموداری

ام را پیدا کنیم. با استفاده از توانیم به کمک الگوهای قیمتی هم کف قیمتی سهخیلی از مواقع می
ترین نقطه برای ورود به توانیم در تشخیص بهمعموال می الگوهای تحلیل تکنیکال نمودارها و

گیرد، کف دوقلو یا قرار می یالگوهای بازگشت سهام بهتر عمل کنیم. یکی از این الگوها که در دسته
کند در کف قیمت روندهای صعودی خریدمان را انجام دهیم و کف سه قلوست که به ما کمک می

 .در باالترین قیمت بفروشیم

 مهم است قیمتدلیل افت 

ای کاهش پیدا کرده باشد. مثال ها ممکن است قیمت در پی مسائلی کامال حاشیهبعضی وقت
واکنش به حمایت و مقاومت این اتفاق افتاده باشد. دلیل کاهش قیمت  احتمال دارد به خاطر

تواند به ما نشان دهد آیا این افت قیمت موقتی است یا ممکن است ای است که میمسئله
تواند بازار را به شوک ببرد، یک خبر خوب باعث قدر که یک خبر بد میبیشتر طول بکشد. همان

د خوبی را در آن شاهد باشیم. پس برای خرید در کف قیمت به شود فنر سهام در برود و صعومی
 .این نکات و مسائل هم توجه کنید

 کنیدکانال رسم 

توانند کف قیمت سهام را به خوبی تشخیص قیمتی می رسم کانال ها به کمکمعموال تکنیکالیست
کنند و هم سطوح حمایت و مقاومت را. بدهند. با این کار در واقع هم روند را شناسایی می

مگر اینکه قیمت کانال گردد. کند، مجددا رو به باال برمیمعموال وقتی سهم به کف کانال برخورد می
ها مسائلی هستند که به مرور زمان و با کسب تجربه را به سمت پایین بکشند و بیشتر بریزد. این

داشته  خرید پله ای کار هستید تا آن موقع سعی کنیدشوند. اما اگر تازهتر میخیلی قابل درک
 .تان را از دست بدهیدباشید تا مبادا به خاطر اشتباه در تشخیص کف قیمت، سرمایه

 صنعت را مدنظر قرار بدهیدویژگی های 

وقتی وضعیت صنعت موردنظر را با کل بازار  معموال سهام یک بخش، رفتاری مشابه دارند.
توانید بفهمید که روند سهم شما چگونه است و آیا قیمت کمتر از این مقایسه کنید، خیلی بهتر می

تر داشته شود نگاهی کلیتر هم برود. این مسئله باعث میشود یا اینکه ممکن است پایینمی
 .خوریدمدت را نای و کوتاهباشید و فریب وقایع لحظه
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 به قیمت و حجم توجه کنید

گر آن هستند که سهم به سطوح پایین خود نزدیک شده دو فاکتور قیمت و حجم معموال نشان
شود. وقتی که سقوط سهم به پایان ها و جهت آن میاست. حجم هم موجب اعتبارسنجی قیمت

تر مت از این پایینتوانیم بفهمیم که قرار نیست قیرسد و حجم نسبتا باالست، معموال میمی
ها و ورود خریداران برود. معموال حجم معامالت باال در پایان روند نزولی به معنای خروج فروشنده

 .جدید است

 خالف جهت آب شنا کنید

گذاران فقط اخبار تجاری و اخبار بازار سرمایه را وقتی سهمی در حال سقوط است، معموال سرمایه
دانند. اما آیا این مسئله همیشه درست است؟ جالب است نزل میکنند و آن را وحی مدنبال می

گوید خالف باور عموم مردم عمل کنید. مثال فرض کنید بازار که یک استراتژی وجود دارد که می
نفت بسیار نزولی شود. در این موقع است که همه از منهدم شدن و نابودی سهام این بخش 

ی مردم سهام این صنایع را اران بر خالف نظرات عامهگذزنند. اما بعضی از سرمایهحرف می
ی جوانب کار را سنجید. باز هم باید تاکید کرد کنند. این یعنی باید همهخرند و سود هم میمی

 .ورود به سهم در نقاط نادرست، چیزی جز ضرر و زیان ندارد

 سهام در کف قیمت خریدنکاتی در مورد 

 گر را با زیان مواجه کند. چرا که و ممکن است معامله خرید در کف قیمت کار راحتی نیست
 .گیردتاثیر می… این مسئله از رویدادهای کالن اقتصادی، سیاسی و 

 کنند هر افت قیمت و ریزش با یک حرکت صعودی همراه است. کارها تصور میمعموال تازه
ممکن است دارایی را در قیمتی پایین بخرند و حتی سهم باز هم قیمتش کمتر شود و 

 .ضرر کنند
 شود در سهم گیر کنید. با این همه و به طور کلی تشخیص اشتباه کف قیمتی، باعث می

 .تواند بیشتر از آنکه با ریسک همراه باشد سودآور باشدیتوجه به کف قیمتی م
  وقتی کف قیمت را تشخیص دادید، یک پله وارد شوید. چرا که ممکن است الزم شود

 .تان را همان اول وسط نگذاریدخرید پله ای انجام دهید. پس تمام سرمایه
 د تا سهم به گذاری در کف سهام نیازمند صبر است. ممکن است مدتی طول بکشسرمایه

هم  هزینه فرصت گذار است. پس در هنگام این کار بهای برسد که مدنظر سرمایهنقطه
 .توجه کنید

 ترین قیمت سهام کافی نیست. باید خریداران جدید هم وارد ای تشکیل کف قیمت، کمبر
 .سهم شوند تا روند نزولی برگردد
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 درگیر  FOMO  نشوید و فکر نکنید هر ریزشی، یک فرصت خرید است و ممکن است شما

 .جا بمانید. از روی هیجان خرید نکنید
 که دارید وارد  استراتژی معامالتی به جز تمام مواردی که گفته شد، نهایتا باید بر اساس

 .سهم شوید
 کنید، قطعا هستید، یا به دید بلندمدت سرمایه گذاری می نوسان گیر با توجه به اینکه

ف قیمت همان گر روزانه کها و کف قیمت متفاوت خواهد بود. معاملهتان از ریزشتعریف
 .مدت استگذاران معموال طوالنیگیرد ولی دید سرمایهروز را در نظر می

 قیمتفیلتر کف 

ترین چیزهایی که در پیدا کردن کف قیمت سهام در بورس ایران به کارمان بیاید، شاید یکی از مهم
کنیم، کف قیمت باشد. فیلتری که در این بخش ارائه می فیلترنویسی استفاده از دیده بان بازار و

 .تواند خیلی کاربردی باشد. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنیددهد که میسه ماهه را نشان می

 مراحل الزم برای فیلتر سه ماهه کف قیمت در بازار بورس ایران

 ورود به سایت .1
 از همه وارد سایت بورس ایران به اول

 .شوید =15http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree  آدرس
 رفتن به قسمت دیده بان .2

 .برای درج کد مربوط به فیلتر کف قیمت الزم است که به قسمت دیده بان بروید
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 شخصی سازی قالب .3

ی قالب این کار روی گزینهبرای  .حاال نوبت آن است که یک قالب شخصی درست کنید
 نمایش کلیک کنید.
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 ساخت قالب .4
 .مطابق تصویر، فیلدهای زیر را تنظیم کنید

 
 کد فیلتر .5

 .در انتها هم کافی است تا کد زیر را در محل مربوط به درج کد کپی کنید
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 :فقط این را هم بدانید که مقادیر فیلدهای اختصاصی که در باال تعریف کردیم به این صورت است

  :cfield0ماه گذشته کمترین قیمت سهم در سه 
  :cfield1ترین قیمت سهماختالف قیمت کنونی و کم 
 :cfield2درصد مقدار cfield1 

ی نتایج، ستون نتیجه را از کوچک به بزرگ مرتب کنید تا نمادها را به ترتیب پس از مشاهده
 .مشاهده کنید

true==function() 

{ 

//Calculate the Min Price of 3Month 

var str=""; 

function MinPriceOf3Month() 

    { 

        var minimum=(pc); 

        for(n=0; n<59; n++) 

        { 

       if([ih][n].PriceMin<=minimum && [ih][n].PriceMin>0) 

            { 

             minimum=[ih][n].PriceMin; 

            }  

        }           

        return minimum; 

    }; 

        (cfield0)= MinPriceOf3Month(); 

        (cfield1)=(pc)-MinPriceOf3Month(); 

        (cfield2)=Math.round(((pc)-MinPriceOf3Month())/(pc)*100*100)/100; 

        return true; 

}() 
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 بندیجمع 

ی زمانی است و انتظار داریم که سهم از آن ترین قیمت سهم در یک بازهکف قیمت سهام، پایین
ی مهمی است. البته به شرطی که گران مسئلهی خیلی از تحلیلتر نیاید. کف سهام به عقیدهپایین

ت پایین قبال سهم را در قیمت باال نخریده باشید. چرا که معموال قبل از انتشار خبرهای خوب، قیم
شود که بینیم. همین مسئله باعث میرود و پس از آن است که رشد قیمت را در سهم میمی

بینی و ارزیابی وضعیت آینده استفاده گران به دنبال کف قیمت باشند تا از آن برای پیشتحلیل
 شود سهام برای صعود کامال نفس بگیرند و بتوانندکنند. کف سازی اتفاقی است که باعث می

 .ی مسیر را به خوبی پیش بروندبقیه

 با پاسخ های کوتاه متداولسواالت 

 کف قیمت یا کف سازی سهام چیست؟

 .کندترین قیمتی است که سهم از آن نقطه روندی صعودی پیدا میبه معنای پایین

 در تشکیل کف قیمت در بورس به چه مسائلی باید توجه کرد؟

زمان ترین مسائلی هستند که باید همجدید دو مورد از مهمافزایش حجم و البته ورود خریداران 
 .اتفاق بیفتند

 های تشخیص کف قیمت سهام چیست؟روش

شناسایی روند، توجه به سطوح حمایت و مقاومت، استفاده از اندیکاتورها، بررسی سوابق قبلی 
 … سهم، توجه به اخبار و خرید در پایان اصالح، ترسیم کانال و

 روشی وجود دارد که بتوانیم کف قیمت سهام را به کمک آن تشخیص بدهیم؟آیا ابزار یا 

توانند با شان نمیکدامها کمک بگیریم. اما هیچتوانیم از آناندیکاتورهای زیادی وجود دارند که می
توانیم به کمک فیلتر کف قیمت سهامی را که چنین میقطعیت کامل کف را تشخیص بدهند. هم

 .ترین قیمت خود هستند پیدا کنیمدر پایین ای مشخصدر بازه
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