
 

 

                       

واچ لیست چیست؟ فهرستی از گزینه های معامالتی 
 احتمالی در آینده

اند کار راحتی همه سهامی که در بازار بورس عرضه شدهپیدا کردن چند سهم از میان آن

ها را مدنظر قرار ترین کار این است که چند سهم را گلچین کنیم و آننیست. منطقی

یا  (watch list) بدهیم. برای انجام این کار الزم است که اقدام به ساخت واچ لیست

فهرست تحت نظر کنیم. چنین امکانی در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و 

خواهید بدانید معنی واچ ها تعبیه شده است. اگر میاریهای آنالین کارگزچنین سامانههم

شود آن را ساخت این مقاله لیست سهام در بورس چیست و چه کاربردی دارد و چطور می

 .را مطالعه کنید تا پاسخ تمام این سواالت را بگیرید اخبار بورس از
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 واچ لیست چیست؟
بتوانیم چندین دهد واچ لیست سهام یا فهرست تحت نظر همان لیستی است که به ما اجازه می

سهم یا ابزار مالی را زیر نظر بگیریم تا هر موقع که شرایط برای معامله و ورود به آن مساعد بود 
تحرکات قیمتی و  توانیم اقدامات الزم را انجام بدهیم. وقتی این لیست را تهیه کنیم، می

را از دست بدهیم. های مطلوب آید که فرصتهای معامالتی را رصد کنیم و کمتر پیش میموقعیت
گذاری شود مدیریت بهتری روی سرمایهترین مزیت این فهرست است که باعث میاین بزرگ

 .داشته باشیم معامالتی استراتژی و
سان توانایی گنجاندن حجم انبوهی از اطالعات اما اصال دلیل نیاز ما به واچ لیست چیست؟ ذهن ان

را در خود دارد. اما گاهی ممکن است به هر دلیلی مثل مشغله، برخی از این اطالعات فراموش 
تواند پتانسیل رشد باالیی شوند. بعضی از مواقع ممکن است سهامی را پیدا کنید که به نظرتان می

اید. به همین سادگی ببرید و از آن سهم غافل شده داشته باشد. اما با گذشت زمان آن را از یاد
 .ها یکی پس از دیگری از تور در بروندگیری نباشد و ماهیتان به تور ماهیممکن است حواس

 
 
 
 
 
 

غیرمتعارف و غیرمرسوم، تغییرات احتمالی قیمت و حجم فروش محصوالت  معامالتی حجم آگاهی از
 افزایش برداری از فازهای جدید تولیدی، احداث خط تولید جدید، امکان صدور مجوزیک شرکت، بهره

 .د که پس از ساخت واچ لیست بهتر قابل دسترسی هستندهمگی مواردی هستن… و  سرمایه

 دالیل و مزایای ساخت واچ لیست چیست؟
در همان چند خط باال به این سوال پاسخ دادیم. اما بد نیست به صورت جزئی هم اهداف و مزایای 

 :ساخت واچ لیست در بورس را مرور کنیم

 توانیم گیریم، میسهام را در نظر میوقتی چدین  :گذاریسرمایه مناسب هایموقعیت شناسایی
 .در فرصت مناسب در آن سهام سرمایه گذاری کنیم

 کند بتوانیم هر زمان که وارد پنل واچ لیست کمک می :زمان مرور به موردنظر سهام نبردن یاد از
 .مان شدیم، شرایط سهامی را که مدنظر داریم بررسی کنیمکاربری

 توانیم زمانی که در انتخاب چند سهم مردد هستیم، می :ایهمقایس صورت به سهام چندین بررسی
 .شان را انتخاب کنیمبا مقایسه سهام موجود در واچ لیست، بهترین

واچ لیست افراد مختلف با هم متفاوت است. این مسئله بستگی به این دارد که 
است فردی بر اساس ورود و  دانند. ممکنتر میگذاران چه فاکتورهایی را مهمسرمایه

خروج پول هوشمند چند سهم را در واچ لیست خود قرار دهد. در حالیکه شخصی 
 .دیگر بر اساس صف خرید یا فروش سهام را تحت نظر بگیرد
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 ممکن است اکنون قیمت  :ندارند ورود برای خوبی موقعیت اکنون که سهامی گرفتن نظر تحت

 .شرایط برای ورود مهیا شود قیمتی اصالح سهم باال باشد ولی بعدا و پس از
 ممکن است نقدینگی داشته باشیم و بخواهیم  :ضروری مواقع در ورود برای آمادگی کسب

ایم و نیازی نیست گذاری کنیم. به کمک واچ لیست چند سهم را از قبل مدنظر قرار دادهسرمایه
 .اهی و با عجله اقدامی انجام بدهیمبدون آگ

 ها ها و حقوقیممکن است موقع خرید، به میزان خرید حقیقی :مشکوک معامالت کردن پیدا
توانیم چند روز سهام را در فهرست تحت نظر قرار بدهیم تا مشکوک شویم. به همین خاطر می

 .کنیمدر صورتی که معامالت مشکوکی در سهم انجام نشد، اقدام به معامله 
 های کارشناسانه از احتمال گاهی ممکن است تخمین :بورسی هایشرکت احتمالی آینده برآورد

توانیم در واچ لیست بورس قرار بدهیم تا سوددهی سهمی در آینده خبر بدهند. این سهام را می
 .در صورت مناسب بودن شرایط، به سهم ورود کنیم

 اصول ساخت واچ لیست
دالیل اهمیت واچ لیست چیست و این فهرست چه مزایایی دارد باید بدانیم در حاال که فهمیدیم 

 :گیریمقدم اول از کجا شروع کنیم. به همین خاطر چند اصل کلی را در نظر می

 خواهیم در آن معامله کنیم شناخت داشته باشیم و بتوانیم باید از بستری که می :بازار شناخت
 .م مناسب را انتخاب کنیمرفتار بازار را درک کنیم تا سها

 باید تعداد سهام موجود در واچ لیست را مدیریت کنیم. اگر تعداد این  :سهام تعداد مدیریت
ها دشوار خواهد شد. یک پیشنهاد خوب این است که به سهام زیاد باشد، کار بررسی و رصد آن

 .تان هم سهام داشته باشید، در واچ لیستپرتفوی ی تعداد سهام داخلاندازه
 تان را از ساخت واچ لیست در بازار بورس یا هر بازار مالی بدانید. هدف باید :هدف شناسایی

چند سهم را انتخاب کنید. سپس زمانی که  تکنیکال تحلیل یمثال در ابتدا با توجه به اصول اولیه
گذاری شما تبدیل شود، آن را در واچ های سرمایهتواند به یکی از گزینهبینید یک شرکت میمی

 .ا زیر نظر داشته باشیدتان قرار بدهید و تحرکات قیمتی آن رلیست
 ی زمانی مشخصی، سهام داخل واچ لیست واکنشی نشان ندادند اگر طی بازه :زمانی بازه به توجه

مان را به روز رسانی کنیم. قرار نیست معطل چند سهم و به هدف ما نزدیک نشدند، باید فهرست
 .خالی بمانیمبمانیم و در انتها هم دست

 بینی هم برای سرمایه گذاری و قرار دادن در واچ لیست، باید با واقعدر انتخاب س :تعصب از دوری
 .عمل کنیم دید غیرواقعی و متعصبانه به سهام نداشته باشیم

 کنید، الزم موقعی که سهامی را برای اضافه کردن به واچ لیست انتخاب می :نکات کردن یادداشت
تان را فراموش نکنید. بررسی دافاست نکات ضروری را در مورد آن سهم یادداشت کنید تا اه

 .تواند کمک بزرگی به شما بکندها میتحرکات قیمتی و یادداشت کردن آن
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 روش های ساخت واچ لیست
 :های زیر عمل کنیدتوانید به روشبرای ساخت واچ لیست می

 در سایت فیلترنویسی استفاده ازTSETMC  
 های آنالین کارگزاریسمراجعه به پلتفرم 
 های دیگر شامل استفاده از فایل اکسل و بوک مارک مرورگرروش 

 .ها را آموزش خواهیم داددر ادامه به صورت تصویری این روش

 TSETMC ساخت واچ لیست در سایت
فناوری بورس تهران به توانید به سایت شرکت مدیریت برای ساخت واچ لیست می

مراجعه کنید. برای اینکه واچ لیستی برای خودتان در این سایت  http://www.tsetmc.com آدرس
 صف توانید از فیلترنویسی کمک بگیرید. مثال ممکن است سهامی را که درداشته باشید، می

قفل هستند شناسایی کنید یا سهامی را که بیشترین حجم معامالت را دارند بررسی کنید و از  خرید
 .ها چند سهم را برای قرار دادن در فهرست تحت نظر انتخاب کنیدمیان آن

 
 
 
 

  TSETMC.  برای شروع وارد دیده بان بازار شوید. یعنی سومین گزینه از سمت چپ در سایت

معرفی و آموزش استفاده »یو ابزار آن، مقاله TSETMC ر با سایتبرای آشنایی با بیشت
 .را مطالعه کنید «TSETMC از سایت
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 .ی فیلتر کلیک کنیدگزینهحاال روی 
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شود که باید در آن فیلترهای موردنظرتان را یادداشت کنید. کد زیر را در ای باز میبا این کار صفحه

  :قسمت فیلتر وارد کنید

 

هر تعداد که تان قرار بگیرد وارد کنید. به خواهید در واچ لیست، نام نمادی را که میstockبه جای 
توانید نمادهای جدید را به همین شکل وارد کنید. کافی است بین هر خط کد از خواهید میمی

 :دهداستفاده کنید. تصویر زیر بهتر این مسئله را نشان می»||« عالمت 

 

ی ثبت را انتخاب و اگر مشکلی وجود نداشت، گزینه کلیک کنیدرا در باال « اعتبارسنجی»ی دکمه
 :کنید. خروجی به این شکل خواهد بود

(l18).indexOf("stock")==0 
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 واچ لیست در کارگزاری ها
نید. از توانید فهرست تحت نظر خود را ایجاد کهای بورس هم می کارگزاری های آنالیندر سامانه

کنیم که به کمک آن آنجا که در هر کارگزاری جایگاه منوها متفاوت است، یک مثال را ارائه می
 .ها مشابه همان پیش بروید و سهام موردنظرتان را رصد کنیدتوانید در تمام کارگزاریمی

کنید. سپس یا چیزی شبیه به این کلیک  «من بان دیده »یا «بان دیده »یبه این منظور روی گزینه
کلیک کنید و نامی را برای واچ  «جدید بان دیده افزودن »یا «جدید مورد افزودن »یروی گزینه

توانید چندین واچ لیست را در پنل کارگزاری بورس لیست خودتان انتخاب کنید. توجه کنید که می
 .اضافه شود تانخود داشته باشید. سپس عالمت + را انتخاب کنید تا فهرست با موفقیت به پنل

 

 

توانید نمادهای موردنظرتان را از محل افزودن نماد به فهرست اضافه کنید. برای این پس از آن می
کار نام نماد را تایپ کنید و سپس از میان فهرست کشویی بازشونده، روی نام نماد کلیک کنید تا به 

 .تان اضافه شودفهرست
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ایم که شامل چهار نماد ساخته« نمادهای خودرویی»با نام بینید که واچ لیستی در تصویر باال می
 .است

 های دیگر ساخت واچ لیستروش
توانید از دو های ساخت فهرست تحت نظر هستند، میترین شیوهبه جز این دو روش که مرسوم

کننده تواند کمکروش دیگر هم استفاده کنید. یکی ساخت فایل اکسل به صورت دستی است که می
فقط کافی است اطالعات را هر روز پس از پایان جلسات معامالتی به روز کنید. توجه کنید که  باشد.

تان انجام توانید فیلدهای موردنظرتان را به فایل اضافه کنید و بررسی را مطابق میلدر این روش می
 .بدهید

کنید. یعنی سهام در مرورگرتان استفاده  Favorite یا Bookmark روش دیگر هم این است که از
بینید که ی باالی سمت راست تصویر میموردنظرتان را به این صورت ذخیره کنید. در گوشه

رورگر فایرفاکس اضافه شده به فهرست منتخب م Add bookmark یبا استفاده از گزینه ختوقا نماد
 .است
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البته در این شرایط دیگر امکان مقایسه را به راحتی نخواهید داشت. چون هر سهم به صورت 
همه ممکن است برخی از افراد این روش را شود. با اینی جدید باز میجداگانه در یک صفحه

 .طالعات سهام مختلفآوری ااستفاده کنند. در هر حال هدف همان است؛ یعنی حفظ و جمع

توانیم به از فهرست تحت نظر چه اطالعاتی را می
 دست بیاوریم؟

دهد؟ این اطالعات اما مشاهده و بررسی فهرست تحت نظر چه اطالعاتی را در اختیار ما قرار می
 :تواند شامل موارد زیر باشدمی

 نام نماد 
 حجم معامالتی 
 تعداد 
 ارزش معامالت 
 اولین قیمت 
 آخرین قیمت 
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 قیمت پایانی 
 حجم بهترین تقاضا 
 قیمت بهترین تقاضا 
 حجم بهترین عرضه 
 قیمت بهترین عرضه 
 لینک کدال 
 لینک سایت tsetmc 
 EPS 
 P/E 
 های قبلی شرکتسود سال 
 میزان سرمایه جاری 
 میزان فروش ماهانه 
 مبلغ فروش ماهانه 
 سود ماهانه در سال جاری 
 مبلغ سود خالص فصلی 
 DPS 

گیری کنید. ها تصمیمخواهید بر اساس آنهایی را انتخاب کنید که میاز میان انبوه اطالعات، فقط آن
تر این اطلالعات را حذف کنید تا فهرستی خلوتکنید، فیلد مربوط به را بررسی نمی DPS مثال اگر

 .داشته باشید

 ایویژگی های واچ لیست حرفه
ساخت واچ لیست ممکن است به نظر کار راحتی بیاید. ولی باید یادمان باشد که واچ لیست در 

کند که اطالعات در آن به خوبی قابل مشاهده و بررسی باشند. اگر واچ صورتی به ما کمک می
گیرد. پس الزم است برای ساخت یک فهرست تان بهینه نباشد، زمان زیادی را از شما میلیست

 .ای و دقیق، به موارد زیر توجه کنیدتحت نظر حرفه

 قرار نیست هر سهمی را با هر احتمال سوددهی وارد واچ لیست کنید. اصال  :سهام مناسب تعداد
هایی را از میان انبوهای از سهام، فقط آنی واچ لیست گلچین کردن سهام است. پس فلسفه

شود و بررسی آن تان شلوغ نمیطور فهرستانتخاب کنید که بیشتر مناسب خرید هستند. این
 .تر خواهد بودساده
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 توانید از اکسل برای بندی کنید. مثال میتان را دستهبهتر است اطالعات :ترتیب و نظم رعایت

 .بررسی را باالتر ببریداین کار استفاده کنید تا سرعت 
 سعی کنید فاکتورهایی مثل سود ماهانه، میزان حجم معامالت، دارایی  :کاربردی اطالعات ثبت

 .تان را به روز نگه داریدرا در فهرست خود قرار دهید. همیشه اطالعات DPS شرکت و
 بنویسید که به کنید، تان اضافه میکنار هر سهمی که به فهرست :جدید سهام شدن اضافه دالیل

 .توانید از سردرگمی جلوگیری کنیدطور میچه دلیلی آن سهم را مدنظر دارید. این
 باید بتوانید به راحتی به واچ لیست و اطالعات آن دسترسی داشته باشید.  :دسترسی سهولت

یا کارگزاری خروجی اکسل بگیرید و فایل را در  tsetmc توانید از واچ لیست خود در سایتمی
 .تان ذخیره کنیدستمسی

 جمع بندی
واچ لیست یا فهرست تحت نظر لیستی از سهامی است که به هر دلیل برای سرمایه گذار جذاب 
است. ممکن است سهمی ارزنده باشد ولی قیمت آن در حال حاضر باال باشد یا اینکه سرمایه گذار 

دهد که بتواند در فهرستی قرار می وجه کافی برای خرید آن نداشته باشد. از این رو نماد موردنظر را
شده و عاری از آن را در هر زمان رصد کند. فهرست تحت نظر زمانی کاربردی خواهد بود که گلچین

هر گونه زواید باشد. قرار نیست تعداد زیادی سهم را در واچ لیست قرار بدهید. بلکه فقط تعدادی 
تان مناسب سرمایه گذاری باشند. راتژی معامالتیرا انتخاب کنید که اوال ارزنده باشند و مطابق است

و  TSETMC توانید در سایترا می watch list .ها را داشته باشیددوما وقت کافی برای بررسی آن
 .های مختلف بسازیدهای آنالین کارگزاریسامانه
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 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 چیست؟ لیست واچ

دهد تا در فرصت مناسب در ها را زیرنظر قرار میکه سرمایه گذار آن فهرستی از نمادهای موردنظر
 .ها سرمایه گذاری کندآن

 چیست؟ بورس در لیست واچ از استفاده دالیل

های مختلف جلوگیری از فراموشی نمادهای مستعد رشد، رصد حرکات قیمتی، شناسایی موقعیت
ی چندین سهم، آمادگی برای ورود به سهام ایسهسرمایه گذاری، برآورد احتمالی نمادها در آینده، مق

 … در هر شرایطی و

 است؟ کدام کاربردی نظر تحت فهرست یک های ویژگی

مرتب بودن، شلوغ نبودن و حذف اطالعات غیرکاربردی، ثبت اطالعات مهم و کاربردی، یادداشت 
 … کردن دلیل ارزشمند بودن سهم و

 آورد؟ دست به list watch از توانمی را اطالعاتی چه

، مبلغ P/E ، نسبتEPS ،DPSاطالعاتی نظیر حجم معامله، بیشترین و کمتری قیمت، سود ساالنه، 
 .فروش ماهانه، میزان سرمایه جاری و هر اطالعاتی که برای تحلیل سهم الزم است

 است؟ پذیر امکان طریق چند به لیست واچ ساخت

و استفاده از فیلترنویسی  TSETMC به سایتدو روش عمده برای ساخت واچ لیست، یکی مراجعه 
شود از فایل اکسل و بوک چنین میها. همهای آنالین کارگزاریاست و دیگری مراجعه به سامانه

 .مرورگرهای اینترنت هم برای این کار استفاده کرد Favorites مارک و
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