
  ١مقاله شماره 

 کنيد فھرستی که به شما کمک ميکند با اطمينان معامله

 

را درست آغاز کنيم؟ بسياری از معامله گران ھستند که برای  بسياری ازمعامله گران می پرسند که چطور می توانيم یک معامله

 .داده اند می کنند که زمانی که معامله را واقعا آغاز می کنند، می بينند که فرصت را از دست شروع یک معامله آنقدر تعلل

 

ما از این . داده ھای فراوان و گاھی متضاد بازار سردرگم می شوند برخی از معامله گران نمی توانند پوزیشن باز کنند زیرا در ميان

ميزان خرید در  نشان می دھد که RSI بت است، بازار صعودی است، اماميانگين متحرک مث" می شنویم که" معامله گران مثال

 "حاال من باید چه کار کنم ؟. "بازار بسيار باال بوده است

 

می کند، بلکه یاری تان می  فھرست کامل از معيارھای اصلی نه تنھا به شما در تصميم گيری برای آغاز یک معامله کمک یک

زمانی که ببينيد یک فھرست کنترل تا چه حد از ميزان عدم  .را نيز بھتر تشخيص بدھيد دھد که فرصتھای معامالتی مناسب

 .می کند، شگفت زده می شوید اطمينان شما در معامالت کم

 

ھر معامله . معامله گر مربوط می شود خود بنویسد؟ پاسخ این پرسش به خود یک معامله گر چه نکاتی را باید در فھرست کنترل

 .معامله تعيين کند ارھای خاص خود را برای تشخيص فرصتھای معامالتی و مسير معامله و ھمچنين زمان آغازمعي گری باید

 

 .کنترل قرار دھيد و این کار را بر اساس اولویت انجام دھيد شما باید مھمترین ابزارھای معامالتی تان را در فھرست

یکی .) روند مطابقت دارد ای در ميان نمودار روزانه، ھفتگی و ماھانه با کدام نمودار ميله( فھرست این است که  باالترین مورد در

اگر . بلند مدت از نظر روند بازار با یکدیگر مطابقت داشته باشند از اصول اوليه مھم در معامله این است که نمودار کوتاه مدت و

فرصت معامالتی  نزولی باشد، بھتر است که از آن ھفتگی نشان دھنده روند صعودی باشند، اما روند ماھانه نمودارھای روزانه و

 .صرف نظر کنيم

معامالتی برآورده نشود، به سراغ دیگر نکته ھایی که در فھرست درج کرده  ھدف در فھرست) و مھمترین ( در نتيجه اگر اولين 

یکی از مواردی که در  رتی کهالبته در صو. بلکه برای پيدا کردن یک فرصت معامالتی بھتر تالش می کنيم. رفت ایم نخواھيم

اھدافی که در فھرست نوشته اید دست پيدا کرده  انتھای فھرست شما است برآورده نشود، ولی شما به بسياری دیگر از

 .دھيد باشيد، می توانيد معامله را انجام

 

دست پيدا نکنيد، ولی بتوانيد در فھرست نوشته اید  این امر بسيار محتمل است که شما به ھمه ابزارھا و اھداف معامالتی که

یک  گری باید حداقل تعدادی از این ابزارھای معامالتی را در اختيار داشته باشد تا بتواند ھر معامله. معامله خوبی انجام دھيد



مله بنویسد و ھر بار که می خواھيد معا این ابزارھا و اھداف را بر طبق اولویتشان روی کاغذ. فرصت معامالتی را تشخيص بدھد

  .گزینه ھا به شما در تصميم گيری بھتر کمک می کنند ای را آغاز کنيد، برسی کنيد که کدام یک از این
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 احساسات شما، دشمن معامالت شما

 

شما این مثل را  اگر." به صورت منطقی برنامه ریزی کنيد و با احساس به سوی دشمن حمله کنيد"می گوید  یک مثل سامورایی

 .در معامالت خود بکار ببرید مطمئنا نتيجه خوبی نخواھيد گرفت

 .است این جمله را به این ترتيب اصالح کنيم بھتر

  ".بدون احساسات وارد بازار شوید به صورت منطقی برنامه ریزی کنيد و"

واکنشھای انسانی به برد و . مناسب نمی باشدانسان برای بازار ھای مالی  بسياری از روانشناسان عقيده دارند الگوی رفتار

 .باشند خواھد شد که افراد در زمان نامناسب، تصميم اشتباھی را در بازار داشته باخت باعث

 

  .برای روشن تر شدن بيشتر مطلب به این موارد توجه کنيد

شما می شود و ترس از  ن باعث رضایتای. کنيد شما یک پوزیشن خرید دارید و به سرعت این معامله به سود می رسد تصور - 1

  .باعث می شود، شما معامله خود را با سود پایين ببندید این رضایت سریع. اینکه ممکن بود شما ضرر کنيد از بين می رود

 

  .وضعيتی است که شما یک معامله خرید دارید و بازار بر خالف شما حرکت می کند شرایط معکوس - 2

اگر بازار . بازار به نفع شما تغيير جھت دھد شما را وادار می سازد تا صبر کنيد تا شاید این شرایطرفتار طبيعی انسانی در 

  .اميدوارید حداقل به نقطه سر به سر برسيد تا از بازار خارج شوید ھمچنان خالف شما حرکت کرد، باز ھم شما

  .خارج شوید شما با یک ضرر کوچک از بازار بازار خالف شماادامه داد، اميدوارید بازار باز گردد تا اگر ھمچنان

ندارید، چرا که از نظر روانی قبول ضرر بسيار دردناک می  بازار ھمچنان خالف شما حرکت می کند ولی شما تمایل به خروج از بازار

  .باشد

معامله کنيد  Leverage اگر شما در بازارھای بدون. تعویق می اندازید و ضرر بيشتری را متقبل می شوید پس شما درد را به

  .توجيه کنيد ممکن است این مساله را به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت

اجازه دادن به بزرگ شدن "به این شرایط . بزرگ تر خواھد بود معامله می کنيد درد سر به مراتب Leverage اما اگر در بازارھای با

  ".ضرر می گویند

 

در این حالت . رضایت می کنيد ز گردیم شما به سرعت سود کوچک خود را می گيرد و احساسحاال بيایيد به حالت اول با - 3

در این حال . مشاھده می کنيد، بازار به صعود خود ادامه می دھد اما بعد از آن شما. شما از فشار عصبی نيز خالص می گردید



 .بازار وارد شوید شما تصميم می گيرید مجدا بهدر این حال . اندیشدید که چه سودی می توانستيد بکنيد شما با خود می

تصور می کنيد این یک برگشت موقتی است و رسانه  روند صعودی بازار متوقف می شود و کمی خالف شما حرکت می کند شما

 .کند ھا نيز این تصور را در شما تقویت می

حاال تحليل ھای رسانه ھا کم کم حالت نزولی  و شما مدتی دیگر نيز صبر می کنيد اما بازار ھمچنان خالف شما حرکت می کند

 .را نشان می دھد

 ؟ کجای کار ایراد دارد

زده، درست جائيکه بازار به سقف خود  شما به پولی که می توانستيد داشته باشيد فکر می کنيد و دوباره ھيجان: طمع) الف

 .رسيده است، به بازار باز می گردید

  .باید به دست آوردید ھزینه اشتباھتان می کنيدپولی را که فکرمی کردید  شما) ب

بينی کننده بازار  ھميشه به این مساله توجه داشته باشيد که رسانه ھا پيش. حرف رسانه ھا توجه می کنيد شما به) ج

 .ازار افتاده استاتمام رسيد گزارش می کند که چه اتفاقی در ب آنھا بعد از اینکه ھمه چيز به. نيستند آنھا دنباله رو بازار ھستند

  .احساس خود از معامله اوليه خارج شدید، نه بر اساس منطق شما با توجه به) د

 

بازار نيستند بلکه به  اینجا وجود دارد این است که بسياری از معامله گران به دنبال یافتن حقایق و واقعيت نکته اساسی که در

 .این اميد ھستند که بازار ھمراه آنھا باشد

روی یک معامله زیان دیده  اگر شما. اگر شما تردید دارید ھرگز معامله نکنيد: چند قاعده قدیمی را تکرار کنيم ھتر استاینجا ب

دنبال کسی نگردید تا به شما بگوید معامله شما یک معامله درست  ھرگز به. چيزی غير از اميد ندارید، از آن معامله خارج شوید

با . به شما ثابت کند به دنبال کسی بگردید که به شما حقایق را بگوید و آنرا. تغيير خواھد کرد به سود شما است و بازار به زودی

تغيير دھيد و ھميشه ھمراه با روند بازار شرایط را تغيير دھيد تا  حقایق رو به رو شوید، دیدگاه خود را تغييردھيد، معامالت خود را

 .کنيد بتوانيد سود

 

  بيم و اميد

این خطرناک ترین کاری است که می توانيد انجام . وارد آن می شوند انی که اميد دارند یک معامله سود آور استمردم عادی زم

 .شوید بازار را بصورت علمی بررسی کنيد و سپس وارد یک معامله. اميد معامله نکنيد ھرگز بر اساس. دھيد

ترس برگشت قيمت از بازار خارج می شوند اما  می رسند از اکثر افراد زمانيکه به سود. علل بسياری از زیانھا ترس می باشد

زمانی که بازار بيشتر برخالف آنھا حرکت می . کنند تا بازار به سمت آنھا حرکت کند زمانی که به سمت ضرر می روند، صبر می

 .جھت کند تغيير از ترس از دست دادن سرمایه از بازار خارج می شوند و ممکن است از آنجا بازار شروع به کند

نخواھيد کرد بلکه بر اساس قواعد علمی و اصولی وارد بازار می  اگر شما حقایق بازار را بدانيد شما بر اساس بيم یا اميد معامله

 .شوید

 .باشيد که ھميشه با روند ھمراه حرکت کنيد و نسبت به چيزی که فکر می کنيد بی تفاوت فراموش نکنيد



دیدگاه صعودی داشتيد ولی چرا امروز از  Item االتی می پرسند که چند روز پيش نسبت به یکبسياری از افراد از من چنين سو

 ."نزولی بودن آن صحبت می کنيد

اصالح می کند اما یک انسان نادان  یک فرد عاقل ھميشه دیدگاه خود را با توجه به شرایط"من به این افراداین است که  جواب

  ".ھرگز چنين کاری نمی کند

  .تغيير دھيد وارد بازار می شوید ھميشه آمادگی داشته باشيد تا جھت خود را ھر زمان که نياز بود رای سود کردناگر ب
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 انرژي ذھنتان را مديريت كنيد

 

ھمه آن ھا را با ھم مد نظر  معامله گر بايد اين نكته را درك كند كه نمي تواند. كه مي توان در بازار رديابي كرد موارد زيادي ھستند

 .بكنيد به برترين ماشين معامالتي جھان تبديل مي شديد شما اگر مي توانستيد اين كار را. قرار دھد و پيگيري كند

 

ميزان معيني انرژي  ما تنھا. به عنوان معامله گر بايد اين نكته را درك كنيد كه يك موجود كامل نيستيد منظورم اين است كه شما

نفس . انرژي براي سرپا نگه داشتن بدنمان صرف مي شود بخشي از اين. راي استفاده در يك چارچوب زماني خاص داريمذھني ب

كتري  ساعت چند است، زير. برخي ھم براي دنبال كردن برنامه زندگي مان صرف مي شود. غيره كشيدن، راه رفتن، حرف زدن و

زيادي از آن صرف درك پيچيدگي ھاي جھان مي  بخش بسيار... رده ام يا نه و را خاموش كرده ام يا نه، قبض تلفن را پرداخت ك

 .شود

 

براي انجام اين مورد ما . ھاي حسي بدنمان مي فرستند و شناسايي و دسته بندي آن ھا پيام ھاي حسي كه ھمه گيرنده

  .ي كنيممي كنيم نشانه ھا را دسته بندي كنيم و از طريق تطابقشان با داده قبلي شناساي سعي

يك مثال ساده رنگ . كار آساني نيست متاسفانه اين بدان معني است كه يادگيري دقيق و صحيح چيزھاي جديد براي ما چندان

رنگ قرمز براي ما به معني توقف است و اگر ما اين رنگ را در جايي كه به  اكثر ما رانندگي مي كنيم و در نتيجه. قرمز است

 .دھيم نيم، باز ھم آن را با مفھوم توقف و ايست پيوند ميمربوط نمي شود ببي رانندگي

 

اگر قرمز در جايي ديگر معنايي به جز توقف داشته باشد،  در نتيجه،. بسياري از تست ھاي روانشناسي اين امر را تاييد كرده اند

 .كند چنان بر آن سنگيني ميھم» توقف«به سرعت بياموزيم و اگر ھم اين كار را بكنيم سايه  ما نمي توانيم اين مفھوم را

 

اشتباھشان تفسير كنند و اين در حالي است كه بازار  بنابراين، معامله گران تازه كار تالش مي كنند بازار را با مفاھيم ذھني

غلب ا در نتيجه عاليمي كه بازار به ما نشان مي دھد مفھوم چنداني براي ما ندارد و. ندارد تشابه چنداني با زندگي اجتماعي ما

  .ما تفسير اشتباھي از آن در ذھنمان داريم



 

روند  گيج شده است سعي مي كند شواھد بيشتري براي تاييد تفسير اشتباھش پيدا كند و طي اين معامله گري كه در اين روند

شناسد، داده ھاي داده ھاي قبلي خود بازار را ب او ھر چه بيشتر تالش مي كند كه با استفاده از. موقعيت را پيچيده تر مي كند

 .دھد چه بيشتر تالش مي كند، بيشتر انرژي موجود را در اين راه از دست مي ھر. موجود برايش گيج كننده تر مي شوند

 

معامله گر از نظر ذھني خسته مي شود و سعي  ميزان انرژي در يك محدوده زماني ميزان معيني است و در نتيجه با اين روش

انرژي مورد نياز در فعاليت ھاي روزمره، پاسخ ھاي احساسي، فكر  –ديگر زندگي  ا از بخش ھايمي كند انرژي مورد نظرش ر

بروز مي كنند كه بارزترين  وقتي انرژي اين بخش ھا كم مي شود، ويژگي ھاي خاصي. به اين سو بكشاند - كنترل ذھني  كردن و

 .بيش از حد و بزرگ كردن مسائل استخستگي  آن ھا واكنش ھاي احساسي شديد از جمله عصبانيت، ناراحتي،

 

با  معامله گر كه خسته و گيج است،. توانايي معامله گر را براي درك بازار كاھش مي دھند ھر كدام از اين ھا به نوبه خود

گيرد و  بگيرد و بشناسد، يك تصميم بد ديگر مي استفاده از اطالعات مفيدي كه در اختيار دارد، نمي تواند آنھا را به درستي ياد

 .يابد اين مسير مارپيچ نزولي ادامه مي

 

ممكن پاك كند و تالش كند كه واقعيت را ببيند و بعد از آن  معامله گر بايد خوب يادگرفتن را بياموزد تا بتواند ذھن خود را تا جاي

از ما مي بينيم كه نرخ  بسياري. كند استفاده كند نه اينكه از چيزي كه در حافظه خود دارد، در بازار استفاده براي مقابله با بازار

فروش كنيم، اين در حالي است كه ممكن است عاليم بازار  كاھش مي يابد و آموزش عمومي به ما مي گويد كه بايد اقدام به

 اين خالف آموزش عمومي. نشان دھنده فروش بيش از حد است و بايد اقدام به خريد كنيم حاوي اين مطلب باشند كه روند

  .لي در نھايت درست استاست، و

 

  . ...ادامه دارد

 ادامه

 كنترل احساسات

 ناميده مي» بد«و برخي ديگر » خوب«برخي احساسات . ذھني و فيزیكي به عوامل محرك ھستند احساسات واكنش ھاي

 .اگر چه اين ھم يكي از آن آموزش ھاي عمومي است و الزاما درست نيست. شوند

خوب نيست و عصباني شدن  مغرور بودن در زمان اتفاق افتادن يك مصيبت. ند، و خوب يا بد نيستندھميشه وجود دار احساسات

زيادي از ما مي گيرند كه بخشي از آن از انرژي فعاليت ھاي  در ھر صورت، احساسات انرژي. در برابر بي عدالتي ھم بد نيست

 .ه چنداني براي ما ندارندو اغلب آن ھا در طوالني مدت فايد ذھني دقيق ما گرفته مي شود

 



 .ھر اتفاقي را بزرگ نكنيد ياد بگيريد كه

به . يك صدمه كوچك باعث مي شود كه واكنشي شديد نشان بدھيم. كنيم ھمه ما يك حادثه را براي خودمان خيلي بزرگ مي

زده اختصاص دھد و  ه ما صدمهصدمه ديده مي تواند بخش زيادي از انرژي ذھني ما را براي مقابله با آنچه ب عالوه، ھمان بخش

مشغول كند و باعث شود كه براي مثال يك فرد كوچك و بي  ذھنمان را به خود» ...من مي بايست اين كار را بكنم و «فكر اينكه 

 .بزرگ در زندگي مان بدل شود فكر و بي اھميت به مسئله اي

سترس و مملو از ترس ھا، اشتباھات شخصي و عوامل بي محلي بسيار پرا بازار،. در باره معامله ھم وضع به ھمين صورت است

اند كه به  ھمه معامله گران از شكست بدشان مي آيد، معامله گران موفق تنھا آموخته. كردن ذھن است شماري براي منحرف

 .ھيچ وجه چنين مشكالتي را براي خود بزرگ نكنند

بين ببريم، اما  ام از ما نمي توانيم واكنش ھاي طبيعي خود را ازھيچ كد. »رھا كنند«احساساتشان را  آن ھا ياد گرفته اند كه

اما قرار ھم نيست كه قوي ترين افراد . احساسات نيست در بازار جايي براي. اشخاص موفق در اين باره خود را نگران نمي كنند

 .كنند جھان در اين عرصه رقابت

. بازار ھمراه با او حركت كند و چه در خالف جھت او را حفظ كند، چه معامله گر بايد بياموزد كه در تك تك لحظات خودداري خود

 .تواند ھمانقدر مخرب باشد كه عصبانيت و نااميدي احساس خوشحالي و خرسندي ھم مي

نشانه ھاي  تنھا كاري كه مي توانيد بكنيد اين است كه بر. كنار بگذاريد، شما آدم آھني نيستيد شما نمي توانيد احساساتتان را

 .استرس، آن ھا را آرام كنيد احساساتي شدن نظارت داشته باشيد و با استفاده از روش ھاي ساده جلوگيري از

 

 .تمركز داشته باشيد

اگر «: داشت و مي گفت يكي از معلمان در اين باره فلسفه اي. مھارتي است كه در نتيجه تمرين به دست مي آيد تمركز داشتن

او مي گفت ھر كاري كه شما مي كنيد بايد عامل » .نداريم در اين جريان وضعيت خنثي. ه استاضافه نشده باشد، حتما كم شد

عدم تمركز  اگر آن كار شما را به ھدفتان نزديك تر نكند، پس يك كار كاھشي است، و در واقع. باشد مثبتي در رسيدن به ھدفتان

 .است

كرد و در نتيجه اين وضعيت را نمي توان يك وضعيت  ي نخواھدھر گونه عدم تمركزي، ھر چقدر ھم كه كم باشد، به شما كمك

 .عوامل مختلف، نكاتي مثبت يا منفي براي رسيدن به اھدافتان ھستند. مي شويد خنثي دانست، چون شما از ھدفتان دور

معامله بايد . دثانيه گرفته شو معامله كردن صبوري مي خواھد، تصميمي نيست كه در يك. بايد نكات منفي را كاھش دھيد شما

يكي از راه . دارند و معامله گر بايد در تمام اين مدت كامالً تمركز داشته باشد پيش برود، نمودارھا براي تشكيل الگوھا نياز به زمان

ام، چرا اين معامله را آغاز كرده . كنيد آسان براي اين كار اين است كه تك تك جزييات برنامه معامالتي تان را با دقت دنبال ھاي

ھنوز  دارد، در كجا بايد خارج شوم، چطور اين كار را بكنم، آيا پارامترھاي معامالتي ام نقطه ورودم كجا بود، حد ضررم در كجا قرار

 .مناسب ھستند

و اين يك . نقاط دور برود و به چيزھاي عجيب فكر كند در غير اين صورت ذھن به طور طبيعي مي خواھد كه منحرف بشود، به

ھاي نرخ را  تغييرات بازار را زير نظر بگيرد، بازي. كاري كه انجام مي دھد را دوست داشته باشد معامله گر بايد. ي استعامل منف



ھدفتان موفقيت در اين حرفه است، با اين روش به آن دست  اگر. با دقت دنبال كند، در باره بازار و نشانه ھاي تكنيكال تحقيق كند

 .خواھيد يافت

را بشناسيد و حس كنيد،  اگر نتوانيد نزديك شدن يك رفتار احساسي. ھاي رفتاري و پاسخ دھي خود را بشناسيدالگو شما بايد

بايد بدانيد كه تنفس . طور كامل بر خودتان نظارت داشته باشيد بايد به. نمي توانيد احساسات يا استرس ھاي خود را كنترل كنيد

خطوط اوليه  ر است، چه گرفتگي ھاي عضالني اي داريد؟ وقتي بتوانيد اينضربان طبيعي قلبتان چقد طبيعيتان چطور است،

را از ھدف ھايتان دور مي كنند، واقف مي  عملكردھاي شخصي تان را بشناسيد، آنوقت بر نشانه ھاي رفتاري تان كه شما

 .شويد

 

  :عاليم متداول عبارتند از

 افزايش تعريق  

 افزايش ضربان قلب  

 افزايش فشار خون  

 افزايش گرفتگي ماھيچه اي  

 افزايش نيروي فيزيكي  

يا بروز استرس مشاھده شد، معامله گر مي تواند به سرعت اقدامي براي  از آنجايي كه ھر كدام از اين عاليم احساساتي شدن

 .كنترل برنامه معامالتي نيست او بايد فوراً معامله را متوقف كند، زيرا ديگر در وضعيت مناسب براي. ام دھدانج تصحيح شرايط

. درست است؟ تفكر منطقي او در اين شرايط با اختالل مواجه مي شود در برنامه معامالتي جايي براي احساسات وجود ندارد،

واكنش نشان  ت، فاكتور يا شرايطي كه باعث شدند معامله گر به اين شيوهعاملي ايجاد كننده استرس اس گام بعدي پيدا كردن

 .بدھد

استفاده از شيوه ھاي فيزيكي ھم واكنش ھاي فيزيكي و ھم  بعد مي توان با محدود كردن يا از بين بردن عامل استرس زا و يا

مواد  شايد الزم باشد براي كاھش. انجام داد اين كار را مي توان با نفس كشيدن عميق و آرام .واكنش ھاي رواني را كاھش داد

 .انجام دھيد كمي فعاليت فيزيكي) واكنش بدن در برابر استرس ( شيميايي ترشح شده در خون 

كنيد كه بر كارتان تمركز كنيد، بر وضعيتتان نظارت و كنترل  به اين ترتيب شما پيش از آنكه دوباره به محل فعاليت بازگرديد و تالش

 .داشت ھديدقيقي خوا

 

 تاثيرات خارجي

 در نتيجه ما بايد برنامه اي براي كنار گذاشتن. خيلي چيزھا براي رديابي وجود دارند در ابتداي مقاله عنوان كرده ام كه در بازار

 .در رسيدن به ھدفمان نيستند، داشته باشيم" مثبتي"عوامل اضافي كه عامل 



داده ھايي كه شما از قبل به  ستفاده از يك سيستم معامالتي به معناي تكيه برا." سيستم معامالتي"برنامه مي گويند  به اين

به ياد داشته . داده ھايي كه شما استفاده از آن ھا را نياموخته ايد، است عنوان داده ھاي مثبت ارزيابي كرده ايد و كنار گذاشتن

  .بازار ھمه انواع عاليم را ايجاد مي كند باشيد كه

فرصت ھاي  بياموزيم كه ويژگي ھا و آموخته ھاي اجتماعي مان را از بازار جدا كنيم تا بتوانيم ر كه جلو مي رويمما بايد ھمين طو

  .بيشتري براي يادگيري داده ھاي بازار داشته باشيم

اغلب اصرار دارند  تازه كار افراد. تنھا شامل اطالعاتي است كه ما مي دانيم كه در بازار آن ھا را آموخته ايم سيستم معامالتي ما

 .اصول ساده را به كار ببر: با تجربه تنھا از يك قانون استفاده مي كنند كه از ھر چيز ممكن در اين بازار استفاده كنند، اما افراد

مھم است كه شاخص ھاي اقتصادي  حمايت خانواده و دوستان ھمان اندازه. عوامل خارجي ھم بايد مورد توجه قرار بگيرند ديگر

وقتي معامله تان خوب نباشد چه چيزھايي » كه برايتان عزيز است فردي«نگراني در اين باره كه . براي ما اھميت دارندخوب 

 .كارھايي خواھد كرد، يك عامل استرس زا يا يك عامل كاھنده است خواھد گفت يا چه

اعالن ھا، گزارش ھاي  بايد به. ديگر استافرادي كه به اندازه شما سخت كوش نيستند نيز يك عامل كاھنده  گوش دادن به حرف

در بھترين شرايط ممكن است داده ھايي كه از اين طريق . دنبال كرد بازار، اتاق ھاي گفتگو توجه كرد، ولي نبايد كوركورانه آن ھا را

 .باشند، ولي اين امر بدين معني نيست كه حتماً براي شما مفيد ھستند بدست مي آوريد درست

با اين . را درك مي كنيد بگيريد كه آن بخشي از اطالعات را استخراج كنيد كه قبالً امتحانشان كرده ايد و آن ھا شما بايد ياد

به ياد داشته باشيد، يك فيل را فقط مي توان لقمه لقمه . پازل برويد اطالعات اندك معامله كنيد و بعد به سراغ تكه اي ديگر از

  .خورد

 ۴مقاله شماره 

 مقابله با استرس براي موفقيت در معامله

 

معامله گران و ھمچنين ( افراد  اغلب. ناشي از معامله يكي از منفي ترين عوامل موثر بر معامله گران تازه كار است استرس

براين بنا. يا فيزيكي انجام مي دھند چندان احساس رضايت نمي كنند از كاري كه به صورت ذھني) كساني كه معامله نمي كنند

 .به استرس معامالتي و روش ھاي مقابله با آن صحبت كنيم بھتر است كمي راجع

 

تازه پوزيشن خريد  شما. سھمي كه خريده ايد را ضرر كرده ايد 1000وارد يك معامله شده ايد و نيمي از  شما: عامل استرس ساز

افزايش تعريق، افزايش فشار خون، افزايش ضربان قلب : استرس نتيجه. را ايجاد كرده بوديد كه با كاھش نرخ سھام مواجه شديد

پيش  اين وضعيت به دو صورت. اين استرس، استرس منفي با مخرب است! صفحه كليد را پرت كنيد دلتان مي خواھد. و غيره

مزمن خيلي شديد نيست، ولي  خواھد رفت استرسھای بسيار شديد كه البته در دوره كوتاھي به پايان مي رسد واسترس

 .مدتي طوالني ادامه خواھد يافت

نشانه . دھد دارد، استرسي كه انگيزه و محرك كار است، شما را تحريك مي كند و به شما انرژي مي استرس مثبت ھم وجود



 !خواھد از ته دل فرياد بزنيد دلتان مي. افزايش تعريق، فشار خون، ضربان قلب و غيره: ھاي استرس مثبت

 

 :نه داردالگوي استرس بد، پنج زمي

 ايجاد استرس در معامله به چند صورت بروز مي كنند عوامل -1

 شوكه مي شويد

 ديگر معامله گران در معامله مشابه ضرر كرده اند، گيج مي شويد به خاطر اينكه

 نزديكتان از شما حمايت نمي كند شريك زندگي يا دوست

 كنيد با پولي كه مال شما نيست معامله مي

 

 تصوراتتان -2

 !نمي توانم بيش از اين ضرر را تحمل كنممن 

 !را مي كشد زنم من

 !بايد معامله كردن را كنار بگذارم

 

 تان پاسخ ھاي احساسي -3

 نااميدي

 خشم

 غضب

 ترس

 

 احساساتتان نحوه واكنش بدنتان به -4

 افزايش تعريق

 افزايش ضربان قلب

 افزايش فشار خون

 گرفتگي عضالني افزايش

 

 سالمتي تان -5

 قلبيحمله 

 سكته

 تنگي نفس



 ...سردرد، كم اشتھايي –ادامه اين ليست را بنويسيد  خودتان

ھا  ھمين سيستم. براي مقابله با استرس به ساختار ذھني و سيستم باورھاي شما بستگي دارد توانايي يا عدم توانايي شما

پاسخ ھاي احساسي . دارند، مداخله كنيد ھستند كه به شما كمك مي كنند در افكاري كه پاسخ ھاي احساسي تان را به دنبال

اين . و در نھايت موجب تشكيل باورھا و ساختار ذھني تان مي شوند) يا فشار خون  به صورت درد( تان بر بدنتان تاثير مي گذارند 

ي منفي ممكن است چرخه ا خوب يا بد، كامل مي شود و شما براي يك چرخه ديگر آماده مي شويد كه اگر آگاه نباشيد چرخه،

  .باشد

براي . ممکن است با سرعت بيشتر موانع را جلوی پای چرخه بگذاريم تا آنجا که) بد ( در نتيجه براي شكستن چرخه استرس 

عامل استرس زا را  از ھمان لحظه اول جلويش را بگيريد و خود. آنقدر صبر نكنيد كه در برابرش شكست بخوريد مقابله با استرس،

  .بين ببريدكاھش دھيد و يا از 

 

 بازسازي رواني

 .است بگوييد كه اگر شكست بخوريد به اين معنا نيست كه زندگي تان به پايان رسيده به خودتان

بدھيد و از استراتژي ھايي كه آموخته ايد، استفاده  تنھا كاري كه شما مي توانيد بكنيد اين است كه نھايت تالش خود را به خرج

 .كنيد

كه ممكن بود شرايط  فرقي نمي كند چقدر اتفاقات بد برايتان افتاده باشد، بدانيد –داريد به ياد بياوريد  ارنعمت ھايي كه در اختي

 .بسيار بدتر از اين باشد

 .زودي بھتر خواھد شد مھم نيست كه شرايط چقدر بد است، به

ي كند مواد اضافي موجود در بدن از گذارند و به بدنتان كمك م روش ھاي تمدد اعصاب بر بخش ھاي فيزيكي بدنتان تاثير مي

  .ورزش كردن، تنفس درست و تمركز روش ھاي مختلف تمدد اعصاب ھستند. بدنتان خارج كنيد جمله كورتيزول را از

 

 آرامش تدريجي •

 .نفس عميقي بكشيد و پنج ثانيه حبسش كنيد

باال بكشيد  ند و شانه ھای خود راشما حبس است، دست ھاي خود را مشت كنيد، فك تان را منقبض كي وقتي كه نفس

 .(ماھيچه ھايتان را منقبض كنيد(

 .ھايتان را رھا كنيد و كامالً آرام بمانيد با بيرون دادن نفس خود ھمه ماھيچه

 

 تنفس عميق •

 (انجام دھيد بار 3حداقل )

 چشم ھايتان را ببنديد و ھمه توجه تان را به تنفستان بدھيد

 دھد يد ھوايي پاك و تميز را فرو مي دھيد كه به شما انرژي مينفس مي كشيد، تصور كن وقتي



به باالي سرتان مي رسد و از ستون فقرات  مي شود، از مجراھاي سينوسي شما مي گذرد و) يا دھانتان(ھوايي كه وارد بيني 

 .را حس كنيد شما پايين مي رود و در ھمه بدنتان مي گردد

كه ھمه استرس ھا، ناراحتي ھا و سم ھاي ذھن و  كنيد ھواي آلوده و گرفته اي استوقتي نفستان را بيرون مي دھيد، تصور 

 .بدنتان را با خود مي برد

 

 ورزش به عنوان يك روش تطابقي •

 (...افزايش ضربان قلب، فشار خون و(تغييرات فيزيكي مواجه مي شود  به ياد داشته باشيد كه در شرايط استرس بدن ما با

دھد و از بدنمان  ل روز مي تواند ھمه ھورمون ھاي ناشي از استرس را به صورت طبيعي مورد استفاده قرارطو يك ربع نرمش در

. تخريب ارگان ھاي بدن و سيستم ايمني مي شوند اگر ورزش نكنيم اين ھورمون ھا در بدنمان مي مانند و باعث. خارج كند

. نيستند... ه خوبي دويدن و انجام ورزش ھايي مانند تنيس وب) مقاومتي، راه رفتن نرمش ھاي كششي،(نرمش ھاي ايروبيك 

حاال كه مجبوريد ورزش كنيد،  – مي دانيد كه به چه چيزي نياز داريد، به عالوه مي دانيد كه چه چيزي را دوست داريد شما

 .ورزشي را كه دوست داريد انتخاب كنيد

 

 ند؟فيزيكي چطور در مقابله با استرس به ما كمك مي كن فعاليت

 .دقيقه ورزش ترشح مي شود و احساس شادي به وجود مي آورد 15قوي است كه پس از  اندروفين يك ماده شيميايي

به ذھن خود اجازه  –كند  يا به صورت مسكن عمل مي/ باعث دور شدن فكر شما از موضوعات ناراحت كننده مي شود و  ورزش

 .استراحت مي كند بدنتان ھم وقتي ذھن شما استراحت كند،. دھيد كمي استراحت كند

پر استرس بعدي آماده مي كند، در اين شرايط ترشح  به نظر مي رسد كه تاثيرات ورزش بدن را براي مقابله با وضعيت ھاي

 .قبل نيست ھورمون ھاي استرس به اندازه دفعات

 

شما بايد چند روش را . آرامش وجود داردروش براي كسب  صدھا. كدام روش بھترين تاثير را دارد؟ اين ديگر به شما بستگي دارد

شما  استرس ممكن است شما را خسته كند و يا آثاري بيش از آن بر. برايتان بھتر جواب مي دھد امتحان كنيد و ببينيد كدام روش

ا مي دانيد شم). كاري ما، يعني معامله كردن در مورد(استرس ممكن است ھزينه اي بيش از پولتان برايتان داشته باشد . بگذارد

 بنابراين به اين امر توجه كنيد و از شيوه ھاي مفيدي براي مديريت استرس در. نداريد كه اگر سالمتي نداشته باشيد، ھيچ چيز

 .برنامه معامالتي تان استفاده كنيد

 

 ھمين اتفاق خواھد. ..كنيد كه ھيچ كدام از اين شيوه ھا ھيچ تاثيري نخواھند داشت به ياد داشته باشيد كه اگر پيش خود فكر

  !!!افتاد



  ۵مقاله شماره 

 ريسك در معامالت

 

نظر  كافي است شما يك سھم را در. دشوار؟ از ديد ناظر بيروني، اين كار راحت به نظر مي رسد معامله كردن راحت است يا

نكته ي كار در . كنيد تا نتيجه را ببينيد حدس بزنيد كه قيمت آن صعود خواھد كرد و يا نزول، وارد معامله شده و صبر. بگيريد

  ! توانست با انجام آن ميليونر شود كجاست؟ اگر به ھمين سادگي بود، ھركسي مي

 . بازارھاي بدون روند و يا داراي محدوده ي نوسان زياد متاسفانه به اين راحتي ھم نيست، مخصوصاً در

ي دارايي خود  تاح يك حساب شروع به كار كرده و شاھد افزايش حباب گونهمعامله گران تازه كار با افت در يك بازار صعودي قوي،

 ! را از آنھا مي شنويم "روزھاي خوب قديم"مي شوند اما چه بسا در كمتر از يك ماه جمالتي مانند 

بايد روي . ستافزايش مي باشند نيز معامله كردن كار راحتي ني حتي ھنگامي كه ھمه شرايط نيز موافق بوده و قيمت ھا در حال

 . نھايتاً كسب سود از مجموع معامالت كار دشواري است آن معامالت كار كنيد و

براي  قسمتي استراتژي كار و قسمتي نيز روانشناسي دارند فرض كنيد شما يك استراتژي ساده معامالت موفق منابع مالي،

موقت دچار نزول قيمت شده اند اما در كل،  تصادي بطورسھام ھايي را مي يابيد كه در اثر اخبار ضعيف اق. داريد معامله نياز

" پشيماني فروشندگان"مي خواھيد سيستم معامالتي خود را بر اساس اصل . دارند شواھد موجود حكايت ازافزايش قيمت آنھا

ين سھم ارائه شده كه براي ا اينگونه است كه شما پيش بيني مي كنيد فروشندگان در اثر ترس از اخبار ضعيف اقتصادي .بنا كنيد

اما يك . نظر ھنوز خريداران خوبي دارد، مجدداً اقدام به خريد خواھند كرد اقدام به فروش نموده اند و زماني كه دريابند سھام مورد

با اين استراتژي به معامله  شما بايد تصميم بگيريد كه چه ميزان از سرمايه خود را. خوب ملزومات ديگري نيز دارد استراتژي

 .صاص دھيداخت

معامله . خود را ريسك كنيد اما تمام موارد مطابق با نقشه ي شما پيش نخواھد رفت از سرمايه% 2- 3در ھر معامله مي توانيد 

. ضرر ھمراه خواھد بود برخي از معامالت شما به سود خواھد نشست و برخي نيز با. يك قسمت رياضيات نيز مي باشد داراي

تنھا تعداد معامالت نيست كه . ھر معامله چه ميزان ريسك كنيد معامله مي خواھيد انجام داده و دربايد تصميم بگيريد كه چند 

  .شما بايد به محدوده اي كه قيمت تمايل به نوسان در آن دارد نيز توجه كنيد بايد مد نظر قرار گيرد،

اين . را داريد" پشيماني فروشندگان " استراتژي پوزيشن قصد كار با 10ريسك در ھر معامله و در مجموع با % 2فرض كنيد با  حال

از دارايي خود را از دست بدھيد، جبران آن % 20اگر . آنرا داشته باشيد ريسك بوده و شما بايد از نظر رواني تحمل% 20كار 

 . ريسك ممكن است زياد باشد% 20بسته به حد تحمل رواني شما ، . بود دشوار خواھد

استراتژي شما منجر به  چنانچه تحليل و. ريسك كار دشواري خواھد بود% 20ر اختيار داريد، تحمل محدودي د اگر منابع مالي

روانشناسي، ريسك كردن مي تواند باعث برانگيخته شدن حس  از نقطه نظر. سود نگردد ممكن است احساس درماندگي كنيد

. بنشينيد عث شود تا پوزيشن ھايي را باز كرده و به نظارهيك تحليل و يا تصميم آني مي تواند با .اضطراب و نگراني در فرد گردد

حال آنكه . فكر كرده و تصميم درست بگيريد زماني كه با نگراني در انتظار خروج از يك پوزيشن ھستيد، به سختي مي توانيد

 .احساسات نيز بر شما غلبه كرده باشد



اين موضوع، كم كردن ميزان ريسك  راه حل ساده و آشكار براي! نتوانيد اين ريسك را تحمل كنيد چه اتفاقي خواھد افتاد؟ اگر

با اين كار . مورد را كه احتمال سود دھي بيشتري دارند انتخاب نماييد 3 يا 2پوزيشن بگيريد،  10مي توانيد به جاي آنكه . است

دچار مشكل شويد، ممكن  زان ريسكاگر در تحمل مي. ميزان قبلي نخواھد بود اما مقدار ضرر نيز كاھش خواھد يافت سود شما به

ايجاد خطا و كاھش دادن سودھايي كه مي توانسته حاصل  است آن قسمت از فكر شما كه درگير اين موضوع مي گردد باعث

 اين كار در طوالني مدت چه دستاوردھايي خواھد. ھاي مالي و رواني بسيار مورد نياز است در نظر گرفتن ريسك. كند نيز بشود

 داشت ؟

شما مي بينيد كه معامله گران . نيز نخواھيد كرد سويي به نظر مي رسد كه اگر نخواھيد ريسك كنيد، ھرگز سودھاي آنچناني از

 در اين خصوص ھركس بايد ھدف. كنند و اين موضوع باعث ايجاد نگراني در آنھا نمي گردد حرفه اي اقدام به معامالت بزرگ مي

بھتر است اقدام به باال بردن مھارت خود  گرم شويد كه مي توانيد در بازار كسب سود كنيد،تا زماني كه دل. خود را مشخص نمايد

معامله گران حرفه اي داراي مھارت ھايي شكل يافته و . ھاي بزرگ نكنيد كرده و قبل از كسب مھارت كافي اقدام به ريسك

  .آنرا دارند ند كه در نھايت توانايي جبرانآنھا اگر ضررھاي بزرگي كنند، مي دان. پوالدين مي باشند اعتماد بنفسي

مطمئن نيستيد، جبران سرمايه ھاي از دست رفته غير  به خود" معامله گر"از سوي ديگر مي دانيد كه اگر ھنوز به عنوان يك 

ديد حذف اين احتمال تالش مي كنيد، اما در عمق فكر خود مي دانيد كه اين يك تھ مھم نيست كه چه ميزان در. ممكن است

 . بوده و ممكن است شكار آن شويد جدي

يكي از واقعيت ھاي . و رواني بسياري در محدود نمودن ريسك وجود دارد فوايد مالي. اھميت مديريت ريسك را دست كم نگيريد

جر به نيز گاھي من حتي قابل اطمينان ترين استراتژي ھا. آنست كه استراتژي كامل ھرگز وجود خارجي ندارد دشوار در معامله

اما نكته ي مھم . استراتژي شما نيز بايد با آن ھماھنگ گردد شرايط بازار مرتباً تغيير مي نمايد و به تبع آن. ضرر مي شوند

 بھترين ابزار دفاعي. زماني شرايط با سيستم شما ھماھنگ و چه زماني در حال تغيير است اينجاست كه مشخص نيست چه

 . ر، محدود نمودن ميزان ريسك استشما براي مقابله با تغييرات بازا

در نھايت در  نمودن ريسك خواھيد توانست در بازار باقي مانده و مراحل تكامل و آموزش را طي كنيد تا با محدود

  . كنند زمره ي معامله گراني قرار گيريد كه سودھاي كالن از بازار دريافت مي

  ۶مقاله شماره 

 (اول قسمت(یک تریدر موفق ھفت اصل مھم برای تبدیل شدن به 

 

  مسئوليت پذیر باشيد -١

مسئوليت تمام این  این مسئله که تمام تصميمات را خودشان ميگيرند و آنھا را انجام ميدھند و در نتيجه تمام تریدر ھای موفق بر

له گر موفق را پيدا کنيد که معنی که شما نميتوانيد یک معام بدین. فعاليتھا فقط و فقط بر عھده خودشان است اتفاق نظر دارند

  .آمدن نتيجه کار خود بداند خواه نتيجه مثبت باشد یا منفی شخص دیگری را باعث بوجود

 



و به عوض  خصوصيات ھر تریدر موفق است که اگر اشتباھی را مرتکب شوند مسئوليت آن را قبول ميکنند این خصوصيت یکی از

  .صدد رفع آن برایند ند آن اشتباه را پيدا کنند و درسلب مسئوليت و مقصر دانستن دیگری سعی ميکن

 

معامله سھام چند ميليون دالر از دست داده و مقصر اصلی این زیان را  شما ھرگز نميتوانيد تصور کنيد که آقای وارن بافت در یک

در اینگونه موارد اولين  لکهچنين چيزی غير ممکن است ب. بازار و یا گرفتن مشاوره اشتباه از کارگزار می داند شرایط عمومی

من از قوانينی که برای معامالتم طرح ریزی کرده و ميبایست  آیا" سوالی که در ذھن یک تریدر موفق شکل ميگيرد این است که 

کرده و  را بازنگری اگر پاسخ بله باشد آنھا به سراغ قوانين خود ميروند چون احتماال الزم است تا آنھا " اجرا نمایم پيروی کرده ام؟

اکثر موارد پاسخ آنھا به این سوال خير ميباشد و دليل اصلی  اما من ميدانم که در. با اصالح آنھا از ضررھای بعدی جلوگيری کنند

  .از قوانين شان است زیان آنھا عدم پيروی دقيق

 

ده و ميبایست اجرا نمایم پيروی کرده ام؟ قوانينی که برای معامالتم طرح ریزی کر آیا من از" زمانی که اکثر آنھا در پاسخ به سوال 

نبوده اند و چطور ميتوانند این اشتباه را  خودشان پاسخ منفی دادند آنگاه با خود فکر ميکنند که چرا در پيروی از قوانين موفق به" 

  .تکرار نکنند

 

مسئول اشتباھات  سند و تنھا خودشان راآن دقت کنيد این است که آنھا این سواالت را فقط از خودشان ميپر نکته ای که باید به

در جستجوی یافتن راھی ميروند تا بتوانند از قوانين  شان ميدانند و به عوض اینکه دنبال شخص دیگری به عنوان مقصر بگردند

را  اگر شما عادت دارید در زمان شکست دنبال مقصر دیگری بگردید و علت شکست. پيروی کنند سيستم معامالتيشان بطور کامل

 .از دیگران جویا شوید باید بگویم شما نميتوانيد تریدر موفقی باشيد

 

گرفته اید و این سيستم با  شما یک سيستم معامالتی دارید که قبال آن را تست کرده اید و در دراز مدت از آن نتيجه اگر

جدید باشيد؟ اینکار به غير از اینکه  فکر پيدا کردن یک سيستم خصوصيات فردی شما ھمخوانی دارد چه دليلی دارد که دائما به

اکثر مردم فکر  این یک واقعيت است که. شود تا افکارتان خراب شود ھيچ چيز دیگری عایدتان نخواھد کرد شما را گيج کند و باعث

  .ھم صادق است ميکنند روش زندگی برخی بھتر از روش زندگی آنھاست و این مسئله در ترید

 

قبول کنيد و سعی کنيد راه ) مثبت یا منفی ( تمام عواقب آن را  رای خود طرح ریزی کرده اید بپذیرید وسيستم معامالتی را که ب

سيستم  به جای جستجو و صرف وقت برای پيدا کردن سيستمھای دیگر سعی کنيد. سيستم تان بيابيد حل مشکالت را در درون

اگر واقعا از عھده . و سپس آنھا را رفع نمایيد خود سيستم پيدا کنيدابتدا مشکالت را از درون . معامالتی خودتان را بھينه کنيد

مراتب  مطمئن باشيد اھميت پيروی از قوانين به. معامله در بازار را برای ھميشه کنار بگذارید اینکار بر نمی آیيد توصيه ميکنم

 .بيشتر از خود قوانين می باشد

 



ست شده و از قوانين وضع شده در آن پيروی ميکنيد دیگر چه نيازی دارید که قبال ت حال که شما یک سيستم معامالتی دارید که

اید و این نياز را در خود دیدید که  ھر گاه احساس کردید که به شک افتاده. شخص دیگری را در رابطه با پوزیشن تان بدانيد نظر

خود را ببندید و تمام قوانين معامالتی تان را چک  تان بدانيد بالفاصله پوزیشن الزم است تا نظر شخص دیگری را راجع به پوزیشن

اینکار را . پوزیشن تان نظر بدھند تالش کنيد تا بفھميد کجای کارتان ایراد داشته که باعث شد تا بخواھيد دیگران راجع به کنيد و

تن نظر دیگران در باره این قوانين تان پيش ميرود و شما نيازی به دانس آنقدر ادامه بدھيد تا متقاعد شوید که ھمه چيز طبق

  .ندارید انگاه ميتوانيد مجددا معامله را آغاز کنيد پوزیشن خاص

 

آزمایش کنيد و بعد از  دارید تا یک سيستم معامالتی برای خودتان طراحی کنيد و بارھا و بارھا آن را مطالعه و برای اینکار شما نياز

باید یاد بگيرید که فقط و فقط جزئيات سيستم . این سيستم است امل از قوانينآن مھمترین نکته ای که باید رعایت کنيد پيروی ک

معامالتی خودتان پيش  بعنوان مثال فرض کنيد شما بر طبق اصول. به حرفھایی که دیگران ميزنند توجه نکنيد خودتان را اجرا کنيد و

باز ميکنيد حال دیگر شما نيازی ندارید به تحليل  خرید دالر بينی ميکنيد ارزش دالر افزایش خواھد یافت و پوزیشنی در جھت

شوید  ارزش دالر کاھش خواھد یافت توجه کنيد و تنھا وظيفه شما این است که چک کنيد و مطمئن شخص دیگری که اعتقاد دارد

  .که در باز کردن این پوزیشن از تمام اصول و قوانين سيستم تان پيروی کرده اید

 

باشيد این بھترین کاری است که ميتوانيد انجام  که به قوانين سيستم خودتان پایبند بمانيد و مطمئن تمرین کنيد و یاد بگيرید

  .دھيد

جمالت را  این" بازار باعث شد تا من ضرر کنم"و یا " چرا اینگونه رفتار کرد"که از خود ميپرسند  اگر شما جزو افرادی ھستيد

جواب شما بله بود بدانيد که راه را درست ميروید و اگر  قوانين پيروی کرده ام؟ اگر فراموش کنيد و فقط از خود بپرسيد آیا من از

یکی از عادات  اگر بتوانيد اینکار را بصورت. اشتباه خود بگردید و سعی کنيد که آنرا تکرار نکنيد پاسخ شما منفی بود به دنبال

  .معامالتی تان دراورید مطمئنا از نتایج خوب آن متحير خواھيد شد

  ۶مقاله شماره 
 (قسمت دوم(یک تریدر موفق  ھفت اصل مھم برای تبدیل شدن به

 
  خود داشته باشيد یک سيستم معامالتی مناسب برای -٢

بعضی ترجيح . بعضی معامله گر روزانه ھستند. بلند مدت کار ميکنند بعضی. تریدر ھای بسياری در این بازار به فعاليت مشغولند
ھر کدام یک  اما یک نقطه اشتراک که در بين تمام تریدر ھای موفق ميتوان یافت این است که... . و  ميدھند اسکالپ کنند

  .سيستم مناسب برای خود دارند
تنھا چيزی که اھميت دارد این است که این سيستم با ميکند اصال مھم نيست و  اینکه سيستم انھا چيست و چگونه کار

  .فردی انھا ھمخوانی دارد و انھا از طریق ھمين سيستم به سود رسيده اند خصوصيات
  .درامد دارد آنھا مانند اقای وارن بافت که یک سرمایه دار بزرگ است از بازار سھام ميليونھا دالر برخی از

حتی خيلی از معامله گران . دالر سود را از آن خود ميکنند ھستند که در عرض یکسال دو ميليون یا بسياری از معامله گران روزانه
این افراد مثل  ولی ایا ھمه. دو و نيم ميليون دالر سود ساليانه نتيجه فعاليت آنھا در این بازار است کوتاه مدتی ھستند که قریب

جداگانه که با خصوصيات فردی انھا ھمخوانی دارد استفاده  از یک سيستم ھرکدام از انھا .ھمدیگر کار ميکنند؟ باید بگویم خير
درامدی که  اشتراک انھا این باشد که ھمگی به سيستم شان مسلط ھستند و ھمچنين ھمگی انھا از ميکنند و شاید تنھا نقطه

غزشان راه نميدھند و ھيچ شخصی دیگران را به م انھا ھيچ وقت فکر استفاده از سيستم. کسب ميکنند رضایتمندی کامل دارند
 .انھا معرفی کند و یا پيشنھاد بدھد ھم سعی نميکند تا سيستم دیگری را به



 
 معامله گر روزانه باشند اما باید بدانيد که خصوصيات ھر کسی برای اینکه معامله گر شاید خيلی ھا عالقه داشته باشند که یک

چندین ساعت را پشت سيستم مترصد  امله گر روزانه ممکن است در طی روزبعنوان مثال یک مع. روزانه باشد مناسب نيست 
شاید برای ھمين است که از کل افرادی که خود را . عھده ھمه بر بياید موقعيتھای احتمالی بنشيند که اینکار کاری نيست که از

دادن ھستند در  بسياری در حال ضرر ميدانند فقط عده ای موفق به کسب سود از بازار می شوند و در عوض معامله گر روزانه
  .سيستم با طبيعت انھا سازگار نيست حالی که انھا نميدانند مشکل شان کجاست و شاید اصال نميدانند که این

 
 فرضا یکسال( زیاد ترجيح ميدھند در بازار سھام خریدی انجام دھند و برای مدت طوالنی  بسياری از معامله گران با سرمایه ھای

این افراد بدون . برابر قيمت بفروشند آنھا پس از یکسال ممکن است این سھام خریداری شده را به چند. نگھداری کنند آن را (
بدست مياورند اما آیا ھرکسی ميتواند انقدر صبور باشد که یکسال در انتظار  اینکه وقت زیادی را صرف کنند سودھای قابل توجھی

  معامالتش بماند؟ نتيجه
 

تمام مدیران موفق در دنيا وجود دارد و ان این است که تمام انھا  يار شنيده ایم و خوانده ایم که یک نقطه مشترک بينھمه ما بس
معامله گران نيز صدق  به عقيده من این موضوع در مورد. اند و با رضایت کامل این شغل را انتخاب کرده اند عاشق شغل شان بوده

ھر گاه به درجه ای از عالقه . به معامله کردن عالقه مند باشيد گر موفق بشوید مگر اینکه واقعاشما نميتوانيد یک معامله . ميکند
 . نشوید ترید را با کار دیگری عوض کنيد مطمئن باشيد در پی ان به سود ھم خواھيد رسيد مندی برسيد که حاضر

 
به گذشته برگردید و یکبار دیگر اھداف خود را  .باشدحال ببينيم چطور باید یک سيستم معامالتی پيدا کنيم که برای ما مناسب 

  . مشخص کنيد
 

  :خودتان بپرسيد این سواالت را از
  چقدر بازده برای یکسال را مناسب ميدانيد؟ - 1
  .ميتوانيد کار کنيد اینکار چقدر ميتوانيد وقت بگذارید؟ تمام وقت؟ پاره وقت؟ یا ھر زمانی که الزم باشد برای - 2
  را دارید؟ تحمل اضطراب و فشار ناشی از معامله گر روزانه بودن آیا - 3
  مدتی باشيد؟ ایا انقدر صبر و شکيبایی دارید که بتوانيد یک معامله گر بلند - 4
  تصميم گيری سریع در مواقع لزوم را دارید؟ خصوصيات فردی شما چگونه است؟ ایا شخص فعالی ھستيد؟ ایا قدرت - 5
ایا می  کردن را مطالعه کرده اید؟ روش کدام یک از معامله گران حرفه ای را ميپسندید و چرا؟ راجع به نحوه تریدچه کتابھایی  - 6

  توانيد سيستم انھا را یاد گرفته و اجرا کنيد؟
 

سيستمی  کنيد باید تالش. سيستم یک معامله گر روزانه بروید در حالی که برای اینکار ساخته نشده اید شما نميتوانيد بدنبال
  .بھترین معامله گر در این سيستم بشوید برای معامالتتان پيدا کنيد که برای شما مناسب باشد و سپس تصميم بگيرید

 
 را امروز سی دالر بخرم و نه ماه بعد به قيمت یکصد و سی دالر بفروشم ولی این کار مثال من خودم ترجيح ميدھم که یک سھم

من بسيار صبور ھستم و چنانچه . بيافتد جود دارد که چنين اتفاقی فقط یک یا دو بار در سالھميسه ميسر نيست و این امکان و
ترجيح ميدھم در طول روز تنھا چند دقيقه به نمودارھا نگاه کنم و مابقی اوقاتم  من. شرایط را مناسب نبينم ھرگز معامله نميکنم

باشد اما اھميت ان برای  چ وجه نميتواند برای ھر کسی مناسبتوجه کنيد که این سيستم بھي. خواندن و نوشتن بکنم را صرف
بيابم که با خصوصيات شخصی من کامال ھمخوانی دارد و  من این است که پس از سالھا ازمون و خطا موفق شدم سيستمی را

 .بھترین تریدر دنيا در این سيستم باشم سپس تنھا ھدف من این شد که
 

اگر شما با سيستمی کار ميکنيد که با خصوصيات . انچه من کردم را انجام بدھيد ه بهبه نظر من شما ھم باید کاری شبي
کنيد بلکه اصال ممکن  منطبق نيست من به شما اطمينان ميدھم که نه تنھا باید گرفتن سودھای کالن را فراموش شخصی شما

  .است نتوانيد کمترین درامدی برای خود بسازید
پيشنھاد من به شما این است که  ارد ھستيد و یا در سيستمی که استفاده ميکنيد ناموفق بوده ایدمعامله گر تازه و اگر شما یک

  :کار را با پرسيدن این سوال از خودتان شروع کنيد
 کدام روش معامله با خصوصيات شخصی من ھمخوانی دارد؟

برای شروع کار باید  به ان اولين خشتی است کهبگذارید و سعی کنيد پاسخ ان را بيابيد زیرا پاسخ مناسب  برای این سوال وقت
پس برای یافتن . ميبایست خشت اول درست و محکم بگذارید بگذارید و حتما دقت کنيد اگر ميخواھيد بنای محکمی داشته باشيد

اگر  نصورتپاسخ مناسبی برای ان پيدا کنيد چرا که اگر خشت اول محکم و استوار نباشد در ای پاسخ این سوال وقت بگذارید و
دارید فرو خواھد ریخت بلکه مقدار زیادی  حتی تمام خشتھای بعدی را محکم و درست بگذارید نه تنھا بنایی که قصد ساختن ان را

  .برد از سرمایه شما را نيز با خود از بين خواھد
 

( شاید خریدن نرم افزارھای جدید . برای خود ندارند عمده ترین دليل عدم موفقيت در بازار ھمين است که افراد سيستم مناسبی



موفقيت  یک مربی جدید بتواند نتيجه کار شما را تا حدودی عوض کند ولی ھرگز نميتواند باعث و یا پيروی از) سيستمھای خودکار 
سيستم مناسب در ذھن من است را به شما  اميدوارم با این جمالت توانسته باشم اھميتی که در داشتن یک. کامل شما بشود

  .نتقل کنمم
 

اميدوار بود که او  بتواند مدت دو سال در بازار حضور داشته باشد به سمت موفقيت پيش ميرود زیرا ميتوان به نظر من تریدری که
و با توسعه این قوانين سيستمی را که منطبق با  بعد از این مدت توانسته است قوانين مناسب برای خودش را پيدا کند

متاسفانه عجله افراد برای بدست اوردن پولھای کالن باعث ميشود که قبل از اینکه  اما. ھد یافتخصوصيات شخصی اوست خوا
معامله کردن را از دست ميدھند و از بازار  حضور در بازار برای انھا به دوسال برسد تمام پول خود به اضافه عالقه الزم برای تجربه

 .خارج ميشوند
 

را پيدا خواھم کرد و  من سيستم مناسب برای خودم: ه را بارھا و بارھا برای خود تکرار کنيدکنيد و این جمل تالش خود را مضاعف
 .موفق ترین فردی خواھم شد که با این سيستم بخصوص کار ميکند

 
 

  پرھام : نویسنده مطالب 


