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 .کنمیم میتقد امیداشتندوست تر خد و همسرم مادرم، و پدر  به را کتاب نیا
 سندهینو



 

 



 

 

 توضیحات اولیه

 
و  واقع شود استفاده موردیک منبع آموزشی  به عنواناین کتاب فقط باید 

یا  یگذارهیسرماتوصیه  به عنواننباید  ذکرشدهنمودارهای تکنیکال یا سهام 
این کتاب نوشته شده تا خوانندگان از اهمیت روانشناسی  تلقی شوند. یگرمعامله

گاه شوند. یگذارهیسرمامعامالت و  نه  یمز در   آ
 یسختبهپولی که  در آن با گذاریسرمایهلطفًا قبل از ورود به بازارهای مالی یا 

 .خود مشورت کنید یگرمعامله، با مشاور مالی و دیاآورده به دست
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علم روز اقتصاد  قیشد که بتواند با تزر  جادیهدف ا نیدر آغاز با ا ATS یمجموعه 
گران از دوش معامله یبار ران،یا یگرمعامله یبه جامعه یو دانش درست و اصول

 شیتا با افزا میدیخود، کوش اتیراه، عالوه بر استفاده از تمام تجرب نیبردارد... در ا
حوزه،  نیدر ا دیاسات نیاستخدام بهتر طور نیهممجموعه و  یدانش خود و اعضا

 .میابیدست هدف واال  نیبه ا
 یو روانشناس کالیفاندامنتال، تکن یمفتخر است که در حوزه ATS یمجموعه

کند یبه خود افتخار م  ATS  نطور یاست. هم دیاسات نیبا بهتر یدر حال همکار
گردان موفق کنون توانسته، شا طور ... همان دهد لیتحو یمال یرا به بازارها یکه تا

 یافوق العاده گاهیاز جا مالتدر معا یروانشناس یمسئله داستیکه نگفته هم پ
گانه میت ATS که یگر برخوردار است، بطورمعامله کی تیدر موفق  یبرا یاجدا

گران را معامله قاتیتحق نیا جیحوزه آماده کرده و از نتا نیمطالعه و پژوهش در ا
 ... مند ساخته استبهره
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کتاب توسط  نیتحقق هدف مجموعه است. ا یبرا گر ید یقدم ز یرو ن شیپ کتاب
 دیام یو جناب آقا یدیسرکار خانم مهسا س یعنیمجموعه  یدو تن از اعضا

گران قرار گرفته است. از خداوند معامله ار یو در اخت دهیترجمه گرد یاریاسفند
 نیگران در امعامله رسانیاریدر حد بضاعت و توان،  میتا بتوان میمتعال خواستار 

 .میو نوسان باش جانیبازار پر ه
 

 ATS یمجموعه  تیریمد
بهنام ُطل - یخادم ثامن محمد
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 مقدمه
سهام هستم و  یدر بازارها وقتتمامگر معامله کیسال است که  5من به مدت 

گر و مدت با هزاران معامله نی، من در اهستمفعال  یمجاز یهم در فضا نسبتاً 
در  یحضور به صورت ماً یمستقو  یاجتماع یهاشبکه قیاز طر گذار هیسرما

 .کردم برقرار  ارتباط هند در  یگرمعامله یهاشیو هما هاکنفرانس
ها در این که مدت ییهاآنگذاران چه گران و سرمایهبا معامله ارتباط نیا در 

که تازه در حال شروع مسیر  ییهاآنحوزه مشغول به فعالیت هستند و چه 
 هاآنی کردم که همهمشترک پیدا  یک فکر  ،خودشان به دنیای بازار سهام هستند

گری تمرکز کرده و اغلب های استراتژی و تکنیکال معاملهروی بخش حد از  شیب
 .اندگرفتهبخش روانشناسی بازار را نادیده 

گر شما با هر معامله ی ارتباط برقرار کنید به شما اگذار حرفهگر یا سرمایها
کمک کرده است که  هاآنگری چقدر به معاملهدر خواهند گفت که روانشناسی 

در حقیقت من باور دارم که روانشناسی  .گذاران بهتری باشندگران و سرمایهمعامله
دهد گر برتر را تشکیل میبه معامله شدن لیتبددرصد اهمیت  80و ذهنیت تریدر 
ان گرمعاملهبینیم که اما ما می ،دنگر بهتری شوتوانند تحلیلچون همه می

 هاآن بلکه دارند طوالنی یآموزشی نیستند که سابقه ییهاآن ،تر برالعاده و فوق
در اینجا  .ی کنترل ذهنشان را دارندتوانایی و مهارت استادانهکسانی هستند که 

 . ..در مقابل بازار. ی نهرتو در مقابل خودت قرار دابازار 
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 هایقدردان
مستقیم یا غیرمستقیم به من کمک کردند تا به یک  طور  بهمن از همه مربیانی که 

من همیشه از یک نفر سپاسگزار خواهم  .سپاسگزارم ،بهتر تبدیل شوم گر معامله
ج ،بود، کسی که بدون او، حتی نوشتن این کتاب ممکن نبود  .ایندرازیت شانتهر

ًا من را او شخص نکهیا وجود با .چند سال پیش در بنگالورو مالقات کردما رمن او 
توییتر ارتباط برقرار کرده در ی یهاشناخت و تا آن زمان فقط چند بار با پیامنمی

را در مورد نوشتن  ز یچهمهمن بود و  در کنار روز  دوبودیم، او با من مالقات کرد و 
روزانه همراه من بود و  صورت بهکتاب به من توضیح داد و برای تهیه این کتاب 

اولین کتابش را منتشر کرد، با  چند سال پیش کهیوقت او .به من کمک کرد
مطمئن شود که من هم  خواستیمبه همین دلیل  ،مشکالت زیادی مواجه شد

 قدر  آنسختی را متحمل نخواهم شد و به معنای واقعی کلمه مسیر را  همهآن
راستار او حتی من را به وی .بنویسم هموار کرد که بتوانم این کتاب را با خیال راحت

کافی و  اندازهبه توانمینم واقعاً من بر این بنا؛ معرفی کرد -تونی گومز  -این کتاب 
که  یزیانگشگفتان گرمعاملهاز همه  خواهممیمن  .برادر  ،الزم از شما تشکر کنم

ممکن است دیده باشیم که  .تشکر کنم ،امکردهمصاحبه  هاآنبرای این کتاب با 
سبک معامالتی خود را پنهان کنند و دوست  کنندیمان سعی گرمعاملهبسیاری از 

 هاآننگران بودم که آیا بتوانم  بر این بنا؛ دارند آن را فقط برای خودشان نگه دارند
اما در کمال تعجب، همه  ،را متقاعد کنم که بخشی از این کتاب باشند

 .درخواست کردم، بالفاصله موافقت کردند هاآنکه از  یگرانمعامله
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15│ مترجم مقدمه
 

 

 انمقدمه مترجم
 ، دنیاییهاستناشناخته، پای گذاشتن به دنیای یگرمعاملهپا گذاشتن به دنیای 

و  حد یبان ندارد، دنیای گرمعاملهدر سود یا ضرر رساندن به  یمرز و حدهیچ  که
. پس در این دنیای پر رمز و راز و کندنمیمرزی که از هیچ قاعده و قانونی تبعیت 
است مساوی با از  غفلت ممکن یالحظهپر ریسک، باید با احتیاط قدم برداشت. 

 دست دادن کل سرمایه باشد.
گاهیم و  در  یگرمعاملهابزار ما برای  ترینمهمکه  دانیممیپیشاپیش آ

خود همواره بکوشیم  یگرمعاملهبازارهای مالی، ذهن ماست. پس باید در دوران 
در بهترین  ،هاستناشناختهدنیای  این تا ذهن خود را که تنها ابزار موفقیت ما در 

 حالت بازدهی نگه داریم.
تا با برخی از خطاهای رایج ذهن  کندمیشما کمک  به این کتاب در بخش اول

سرگذشت تعدادی از  یمطالعهبیشتر آشنا شوید و در بخش دوم با  گریعاملهمدر 
 شوید. مندبهره هاآنان، از تجارب گرمعامله

الزم است  داندیمخود  یحرفهرا شغل و  گریمعاملهکه  گر معاملهبرای یک 
حتم این افزایش  طور  بههمواره دانش روانشناسی خود را در بازار ارتقا بدهد. 

، تر منضبط یخودش را خواهد گذاشت و او را به انسان تأثیر دانش در زندگی فرد نیز 
 و صبورتر تبدیل خواهد کرد. دارتر شتنیخو

برای تمام خوانندگان این کتاب آرزوی سالمتی، شادی و ثروت روزافزون 
 داریم.

 یاریاسفند دیام-یدیس مهسا
ATS یآموزش گروه
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که  به من داد ییهادرساز دست دادم،  بازار سهامکه در  ییهاونیلیم
.دیارز یم اردهایلیم



 

 

 فصل اول
 زنچشمک یهاچراغ

بزرگ در بازار  هایموفقیتبه  خواهیدمیجدید هستید و  گر معاملهآیا شما یک 
 ؟سهام برسید

هستید و  شینماصفحهروی  زنچشمکآیا شما مجذوب اعداد سبز و قرمز 
 کنند؟بدانید چگونه کار می خواهیدمی
 یاافسانهان گرمعاملهیا  گذارانسرمایهاز برخی از  یزیانگشگفت یهاداستانآیا 
کنون شما نیز  اندکردهکه در بازار سهام کارهای بزرگی  دیادهیشن در  خواهیدمیو ا

 همان مسیر قدم بردارید؟
خواستید بفهمید که نمودارهای تکنیکال چه چیزی را نشان آیا همیشه می

 کنید؟درآمد واقعی کسب  هاآنید با استفاده از توانمیدهند و چگونه می
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در ذهن خود دارد و فقط  یواردتازه گر معاملهاست که هر  یسؤاالت هانیا
 رسیدن به اوج پر از هیجان   گریمعاملهوارد عرصه بورس شود.  عاً یسر خواهدیم

 یاخواستهبرای برآوردن هر الزم سوخت  ،اشتیاق و هیجان که نیا وجود با .است
کامل و  یزیر برنامهنسبت به  سهام،ما باید قبل از پریدن به اقیانوس اما است، 

 .اقدام کنیم انجام کارهای اساسی
ناآماده یا این است که  ،شوندترین اشتباهی که مردم مرتکب میرایج

موفقیت بزرگ  یهاداستانفقط مجذوب  هاآنشوند. آماده وارد بازار مینیمه
 هاآن یجا بهرا و خود  اندشده یاافسانه گذارانسرمایهان و گرمعاملهبرخی از 

دیگری، باید مقدار مشخصی از  یحرفه، در هر شغل یا حال نیا با .کنندیمتصور 
آموزی یا  چند جلسه کار  در نهایتمطالعات مرسوم و سپس تحصیالت عالی و 

 دارد. خوبی شویم که برای ما درآمد یاحرفهوارد  بتوانیمتمرین را تکمیل کنیم تا 
یک حساب دمو باز کنیم و  توانیممیدر مورد بورس، ما فقط  در حالی که

شانس داریم که حق با  %50و جالب اینجاست که  فاصله معامله را شروع کنیمبال
ما در همان  بر این بنا ؛به سمت باال یا پایین حرکت کنند توانندمیسهام  ما باشد!

شانس »درستی داریم و باور کنید چیزی به نام شانس  ،خود اولین معامله
با سود بسته ما  یمعاملهکه اولین  شودمیوجود دارد و اغلب دیده  «مبتدیان

 .شودمی
برای  تواندمیبدترین چیزی است که  در واقعاما این ؛ شاید خوب به نظر برسد

که کسب  دهدمیزیرا به او این توهم را  ؛اتفاق بیفتدمبتدی جدید  گر معاملهیک 
گر در اولین تالش خود سودی که معامله درآمد در بازار سهام بدون زحمت است.

کند که آن را با روزهای هفته، ماه و حتی کل سال به دست آورده او را وادار می
 آورد. ضرب کند و تصور نادرستی از میزان سود واقعی خود به دست
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شود در وهله اول اشتباه شروع عواملی است که باعث می ترینمهماین یکی از 
دیگر نگاهی  پس از آن افتیم.، گیر میمیچشیمکنیم و وقتی طعم پول سریع را 

تا زمانی که  کنیممیای معامله به گذشته وجود ندارد و ما اغلب بدون هیچ برنامه
 خیلی دیر متوجه اشتباه خود شویم.

 ؛پول خود را زیاد کنند توانندمیان گرمعاملهدرصد از  10 شکی نیست که تنها
کاری و تجربه گریمعاملهزیرا برای موفقیت در   ،زیادی است و دانشی نیاز به فدا

تصمیم شما برای خرید و خواندن این کتاب، . است هانیا یاولین قدم از همه
به  هستید و آماده هستید که کار کنید. مندعالقهآن است که شما به بازار  ینشانه

سریع به جای اینکه مانند دیگران  دیاگرفتههمین دلیل است که شما تصمیم 
خواهم ورود شما را می بر این بنا؛ مطالعه کنید آن، در مورد شروع به معامله کنید

 بگویم. آمدخوشتبریک و مالی به دنیای جذاب بازارهای 
پسر جوانی بود که بسیار  شروع کنم. انگیز هیجانبگذارید با بیان یک داستان 

بیایید او را راهول بنامیم. خانواده راهول به تجارت پارچه  مشتاق بازار بود.
 اشخانواده کسب و کار مشغول بودند و پس از اتمام تحصیالتش مجبور شد به 

پس از چند سال انجام  .دیرسیمکار به نظر  نیترعاقالنهبپیوندد که در آن زمان 
 این کار نبود. بادلش  واقعاً اما ، آوردیمپول خوبی به دست  با وجود اینکهاین کار، 

او متوجه شد که پول درآوردن و نحوه به دست آوردن پول دو چیز متفاوت 
گرچه  هستند. تجارت خانوادگی خود را به اوج جدیدی رسانده بود، اما از درون  اوا

آن  دوست دارد واقعاً به دنبال کاری باشد که  خواستمیو  کردمی احساس پوچی
رایگان انجام دهد! او زمانی که در دانشگاه بود در مورد بازار  صورت به را حتی

ویرانگر  هایداستانزیرا  ؛تگرفنمیاما آن را جدی  ،سهام از دوستانش شنیده بود
بسیاری از دوستان و اقوام پدرش شنیده بود که مبلغ زیادی را در بازارها از دست 
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به بازار سهام فکر نکرد تا اینکه با مردی آشنا شد که  دیگر داده بودند. او بعد از آن 
شد و  زدهجانیهاو بسیار  .کردمی معاش امرار  وقت تماماز طریق معامالت 

گر به او گفت که به همان اندازه گری بیاموزد. معاملهخواست در مورد معاملهمی
 صورت به، مشخص است که چند نفر تمام پول را کنندیمکه بسیاری از مردم ضرر 

 تعادلی در بازار وجود داشته باشد. مدتکوتاهباید در  بر این بنا ؛برندیماز بازار سود 
گر درخواست معامله آن بود که از  گریشغل معامله ادگرفتنی مشتاق قدر آناو 
گر درخواست او را پذیرفت و معامله را در مورد بازار به او بیاموزد. ز یچ همهکرد تا 

با او به آنجا رفت، متوجه شد که  کهیهنگام .فراخوانداش روز بعد او را به خانه
 هرچندو به صفحه نمایشش نچسبیده ، ی باز داردچند معاملهاو  وجود اینکه

 یهاخاطر چراغبه  و کردمیاو آسوده نگاه  کند.نگاه می هامتیقبه  بار کیوقت 
برای راهول، دفتر و  نگران نبود. ،زدندقرمز و سبزی که مدام در مقابلش سوسو می

 عشق در نگاه اول بود.معامالتی سیستم 
که این کاری است که تا آخر عمر انجام خواهد  دانستیمبا تپش قلب  راهول

، اما از روشی که آن را آوردیم در خانوادگی خود پول  کسب و کار او قبًال در  داد.
او باید به معنای واقعی کلمه برای پول خود از مشتریانی که کاال را  دوست نداشت.

که در انواع  یارحرفهیغ. او از رفتار کردمی، التماس گرفتندمیاعتباری  به صورت
کم   ، ناامید بود.استمشاغل حا

 یکجا هر به او این امتیاز را بدهد که از  توانستیماز سوی دیگر، بازار سهام 
بد، بدون  یهایبدهبدون گدایی، بدون  دنیا و بدون صحبت با کسی معامله کند.

کدموجودی  تنها چند مورد از ، و بدون مسائل دیگر  ، بدون مشکل تسویهرا
 .کردمیارائه  این خدمات را به او بود و بازار سهام هاآنچیزهایی بود که او شیفته 

باال  چگونگیآموخت.  راهولرا در مورد بازار به  ز یچهمه گر معامله آن بر این بنا
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تیک تیک همیشه متحرک  تأثیر چگونه تحت اینکه و  هامتیقرفتن  و پایین
سپس، او شروع به آموزش اصول  .دنگاه کن تر بزرگو به تصویر  دقیمت قرار نگیر

تا  هاکیاستتحلیل تکنیکال از ابتدا به او کرد، مانند اصول اولیه کندل  یهیاول
 پیشرفته. یهایاستراتژ و  هاشاخص

کاری  راهول به توصیه او عمل کرد و به خانه برگشت و تکالیف خود را با فدا
شد و ویدیوهای زیادی را  مندعالقهبورس  یهاکتابکامل انجام داد و حتی به 

عشق قدیمی خود که  دانستیماو از اعماق درونش  آنالین تماشا کرد. به صورت
در آن ماه  بر این بنا؛ تا آخر عمر این کار را انجام دهد تواندمیاست و  پیدا کرده را

رفت و تمام اطالعاتی را که ممکن بود یاد  گر معاملهآن  یخانهچند بار دیگر به 
 گرفت.

ک افراد، همه  ه تابکه  گر معاملهاو از  ،گذارندینمدانش خود را آزادانه به اشترا
سپاسگزار  ،دادمیمربی او شده بود و روزانه چیزهای جدید زیادی به او یاد  حال
 گریمعاملهاینکه راهول فکر کرد که تمام دانشی که برای  محض بهپس  بود.

 ییهایاستراتژ الزم هست را دارد، اولین معامله خود را با پیروی از یکی از  یاحرفه
که از مربی خود آموخته بود، انجام داد و درست حدس زدید، سود خوبی از آن به 

 دست آورد.
شده  آمادهبرای ارائه نتایج حاال  شیهاتالشکه  کردمیاو احساس رضایت 

زیرا تازه وارد بازار شده بود و  ؛گذاری کرده بوداو مقدار کمی سرمایه است.
نتیجه آن را احساس وارد بازار شود  اشهیسرمابا تمام خواست قبل از اینکه می

کرد و او در داد برایش درآمدزایی میای که انجام میتقریبًا هر معامله کند.
ین راحتی است و حتی که کسب درآمد در بازارها به ا کردمیاو باور ن بود. هاآسمان

 نیز در بورس معامله کنند. هاآنبه اعضای خانواده خود پیشنهاد داد که همه 
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چیزی که او متوجه نشد این بود که وارد یک بازار گاوی سر به فلک کشیده 
پس از کسب چند سود  نزدیک بود به پایان برسد. اشییایرؤشده بود و دوران 

خود را افزایش دهد و شروع به کسب درآمد  یهیسرماکوچک، او تصمیم گرفت 
 تجارت خانوادگی خود را ترک کند. به طور کلیمناسب کند و 
از دست دادن معامله کرد،  تر بزرگیک حساب بسیار  در  اینکه او به محض

آماده نبود. او در  تر بزرگذهنی برای مدیریت یک حساب  ازنظر زیرا  ؛پول آغاز شد
یک ضرر کوچک رها کند، شروع به  بااینکه آن را  یجابهیک معامله گیر کرد و 

خود بود و معتقد ی سرمایهفقط شاهد افزایش  تا آن زمان زیرا ؛کرد یریگنیانگیم
 اتفاق خواهد افتاد. بود که این بار نیز همین

و نفسش به او اجازه  دادیمادامه  یریگنیانگیماو در هر سقوط بزرگ به 
را  تریبزرگمجبور شد ضرر بسیار  در نهایت بر این بنا؛ ضرر را تحمل کند دادنمی

توانست باور کند که بیشتر پولی که هنگام معامله او ناامید بود و نمی متحمل شود.
 از او  حساب کوچکش به دست آورده بود، در همین معامله از دست داده است.در 

که بازار سهام چیزی را از شخص  کردمیو احساس  کردمیناامیدی درون احساس 
 او گرفته است.

او  پولش را پس بگیرد! خواستمیپولش را پس بگیرد و سریع هم  خواستمی
 توانستمیناو  در تالش برای جبران ضرر قبلی خود پول بیشتری از دست داد.

کنون به او خیانت  یامطالعهباور کند که همان  که قبًال برای او پول درآورده بود، ا
متوجه شد که مقصر  یزودبهزیرک بود که  قدر آن، او با این حال کرده است.

 .ه است، بلکه احساسات خودش بودهاو نبود یهاآموزش
او  .کردمیضرر  تا ضررهایش را جبران کند، بیشتر  کردمیر چه بیشتر تالش ه
 خواستمی شدتبهزیرا  ؛در هر معامله پول بیشتری به دست بیاورد کردمیسعی 
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قبل از اینکه متوجه شود، در  پس بگیرد. را به دست آورده بود یسختبهپولی که 
این یک شوک  .از دست دادبیشتر حساب خود را  در نهایتیک دور باطل افتاد و 

برای او بود و او به خودش قول داد که ضررهایش را جبران کند اما این بار عجله 
کند و حتی معامالت قبلی خود را مطالعه را تنظیم می یابرنامهنخواهد کرد و 

 تا بفهمد چه مشکلی پیش آمده است. کندمی
 به هاساعت هرروز  و برگشت اشمطالعه میز  به و کرد استراحت را ماهی چند

 اندازه مانند ،گریمعامله دیگر  یهاجنبه به او .پرداختیم اشتباهاتش یمطالعه

 مندعالقه موفق گر معامله یک روانشناسی ،نهایت در  و ریسک مدیریت موقعیت،

 ماه چند از  پس و خواند فکر  طرز  و روانشناسی زمینه   در  زیادی یهاکتاب او شد.

 معامالت یاندازه جیتدر به او شد. آماده یخوببه بار  این کرد، معامله به شروع دوباره

 و کرد بزرگ را آن نهایت در  و کرد اصالح را خود معامالتی رویکرد داد، افزایش را خود
 این سورپرایز! کند!می معامله خود زندگی از  بردن لذت و امرارمعاش برای هم هنوز 

 کردم. استفاده من که بود مستعار  نام یک فقط راهول - است من داستان واقع در 
لذت  بردیماز آن لذت  گر معاملهکه یک  یایزندگاز سبک  میخواهیمهمه ما 

 مجبور نیست به هیچ رئیسی گزارش دهد او رئیس خودش است. گر معامله ببریم.
او مجبور  در اختیار خود کار کند. تواندمیاو به هیچ جدول زمانی مقید نیست و 

از اتاق خواب یا عمًال از هر جای دنیا کار  تواندمینیست روزانه به دفتر خود برود و 
وجود دارد، اما برای  وقتتمام گذار هیسرماو  گر معاملههزاران مزیت از یک  کند.

 برتری در آن، مانند هر تجارت دیگری، نیاز به تمرین و مطالعه دارد.
کتورهای مهمی را که باید رعایت شود، توضیح خواهم در فصل های بعدی، فا

 تانیگرمعاملهکه در مسیر به من کمک کردند، در سفر  همان طور داد و امیدوارم 
به شما هم کمک کنند.
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خودم به من  مورد در  که یادیز  یهاز یچ یبرا تو، از  ممنونم سهام بازار 
 .یآموخت

 !شودمی گونهنیاکه  دانستمینممن هرگز 



 

 

 دومفصل 
 بشناسیدابتدا خودتان را  

توان متوجه شد که راهول هر کاری که راهول در فصل قبل، می جریاناز 
بیاموزد، اما او هرگز  هاآنتوانست انجام داد تا در مورد بازارها و نحوه عملکرد می

 در بازار بسیار موضوع این  کند.چگونه کار می «ذهن او»یا  «او» که سعی نکرد بداند
گر فقط مطالعه  است. یترمهم مسئله بازارها  تکنیکال یا فاندامنتال یهاجنبها

 طور نیاکه  دانیممیاما ؛ در بازار موفق بودندها  CMT2و ها  CA1کافی بود، همه 
                                                      

1 *CA :CHARTERED ACCOUNTANT در  یاست که به متخصصان حسابدار یالمللنیب یتخصص ینام حسابدار کی
 CPA: CRETIFIED PUBLIC آنبه  متحدهاالتیادر  ،شودیماعطا  متحدهاالتیا راز یغبهجهان  یاز کشورها یاریبس

ACCOUNTANT 
 

2 **CMT :A CHARTERED MARKET TECHNICIAN با نام  یاموسسهبازار.  یتخصص لگر یتحلCMT (MTA با سابق )سال  50
 .دهدیم CMTمدرک  یاحرفهگران  لیوجود دارد که به تحل یمال یدر بازارها تیفعال یسابقه
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 نیست.
 :امری ضروری است این موارد در بازار  دانستن

 ؟کنیممیچگونه فکر  -
 ؟کنیممیپردازش  راچگونه اطالعات -
کنش نشان  به ضرر  چگونه-  ؟میدهیموا
کنش نشان  سود چگونه به-  ؟دهیممیوا
 ؟خود را تحت کنترل داریمنفس چه مقدار از -
 ؟شویممی زدههیجانچقدر راحت در مورد چیزی  -

از همه، فکر کردن به فرآیندهای  تر مهمو  هاجنبهاین  یهمهفکر کردن به 
روانشناسی نقش مهمی در موفقیت یا شکست  ضروری است. بسیار  فکری خود

تکنیکال یا در عرض چند روز در مورد بخش  توانیممیدارد. ما  گر معاملهیک 
یک عمر طول بکشد تا بفهمیم ذهن ما  تواندمیبازارها بیاموزیم، اما  فاندامنتال
 .کندمیچگونه کار 

بسته به اینکه چگونه از آن استفاده کنیم،  ذهن ما ماشینی قدرتمند است.
به این مدلی که فکر بیایید ببینیم که چرا  با ما یا علیه ما کار کند. تواندمی
ی خودمان کار کنیم که رو توانیممیما تنها زمانی  .کنیممیفکر و رفتار  ،کنیممی

ما  اتیا چه چیزی به تفکر کندمیبدانیم ذهن و فرآیند فکر ما چگونه کار 
 .دهدمی «سوخت»

 به طور کلیکه تقریبًا در تمام متون دینی بیان شده است، ذهن ما  همان طور 
با  باید و ما( است شودمی)عوامل مزاحمی که در پایین ذکر  دشمنان تأثیر تحت 

ی زندگی ما هاجنبهدر همه  هانیا بجنگیم تا کنترل خود را به دست آوریم. هاآن
پیروز شویم و در طول  هاآننهایی زندگی ما این است که بر  هدفوجود دارند و 
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 نکنیم. هاآنزندگی خود را محدود به 
 (ایگونفس )و  یبستگدل، طمع، : خشماز  اندعبارتاین دشمنان 

خود را بر عهده بگیریم و  زندگی باید مسئولیت واقعاً برای پیشرفت در زندگی، 
، در مثالبه عنوان قرار نخواهیم گرفت. عاملی هر  ر یتأثمطمئن شویم که تحت 

گر خشمبازارها،  )هم به دلیل  کنیم، ممکن است پس از ضرر  تجربهیا عصبانیت را  ا
احساس ناامیدی کنیم،  و هم به دلیل احساساتی که داشتیم( آمدهشیپضرر 

گر بدانیم که این بخشی از فرآیند  است و همیشه وجود خواهد  گریمعاملهحتی ا
 .داشت

خود را کنترل  یهاانیز وظیفه ما این است که اطمینان حاصل کنیم که 
و مقداری که مایل به از دست دادن هستیم باید از قبل تعیین شده باشد  کنیممی

زمانی که در یک معامله هستیم بر اساس احساساتمان محاسبه  ،تا آن مقدار ضرر 
 شروع به محض شودمیباعث معموًال احساس خشم نشود. پس از ضرر، این 

گهانمعامله بعدی . ما از دهدمهم نشان  بیش از حدخودش را بلی معامله ق ، نا
 جبران کنیمدر اسرع وقت زیان خود را  میخواهیمو  کنیممیروی انتقام معامله 

غیرمنطقی  معامالتزیرا ممکن است  ؛که ممکن است منجر به ضرر بیشتر شود
 .داشته باشیم

 ریواردیا نسبت ریسک به  تکنیکالمعامله بعدی ممکن است بر اساس 
 قدر آنضرر قبلی باشد. در بیشتر موارد، ما جبران برای فقط  محاسبه نشود، بلکه

مقدار بیشتری از آن را از دست  در نهایتاز پس گرفتن پول خود ناامید هستیم که 
اند ناامید شده ام که چنان عصبانی وگران را دیدهمن بسیاری از معامله .دهیممی

کنند در همان روز ضرر خود را جبران کنند، انگار که بازار روز بعد باز که سعی می
 .شودنمی
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 اندکردهکه اصرار دارند که در همان سهمی که ضرر  امدهیدمن حتی افرادی را 
که مقداری پول از جیب شما  داندیمانگار سهام حافظه دارد و  معامله کنند

کنون موظف است آن را به شما پس دهد. تنها در صورتی  برداشته است و ا
یاد بگیریم خودمان را که  از وارد شدن به چنین موقعیتی اجتناب کنیم توانیممی

سود  است و الزم نیست هر بار  تببخشیم و بفهمیم که این یک بازی احتماال
 خشمکنترل  بر این بنا؛ ت بگیریم و کمتر اشتباه کنیمبیشتر تصمیمات درس، کنیم

 .ضروری است
یکی از  بعدی که ما در مورد آن بحث خواهیم کرد طمع است. طمع مورد

گر ندانیم چگونه روی آن کنترل داشته باشیم، ممکن  دشمنان ترینمهم است و ا
ک موفق نباشیم. باز هممعامالتمان است هرگز در  تکنیکال یا  کنممی دیتأ

گر عامل طمع خود را  فاندامنتال کنترل نداشته باشیم،  تحتضروری هستند، اما ا
 .اهمیتی ندارند

گر متوجه  معامله عمدتًا به این بستگی دارد که چقدر  که شویماین موضوع ا
آوریم، حرص وقتی سود به دست می کنیممیاز حرص و طمع خود را کنترل 

، اما ببندیمرا دیدن آن روی صفحه، آن  به محضکنیم خوریم و سعی میمی
گر آن را متوجه می داشتیم، سود بیشتری کافی نگه می اندازهبهشویم که ا

 .بردیممی
، زمانی مثالبه عنوان. کندمیدیگری نیز کار  یهاروشاین حرص و طمع به 

که آن را نگه داریم، به این امید  کندمیکه در ضرر هستیم، حرص و آز ما را وادار 
متأسفانه، در بیشتر موارد، قبل از  که سرانجام روزی در آینده آن را جبران کنیم.

، ضرر بیشتر و بیشتر معامله را با ضرر کمی ببندیماینکه متوجه اشتباه خود شویم و 
 .شودمی
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گر  ترینمهمتوان نتیجه گرفت که طمع یکی از می رونیازا عواملی است که ا
کنترل آن را داریم، باید بدانیم چگونه  بازارهای مالینیاز به موفقیت در  واقعاً 

 حسرت خوردن برایکه ما باید به جای  میگویممن همیشه به دوستانم  کنیم.
سودی که کسب کردیم یم به دست آوریم، برای توانستمیسود اضافی که 

 .ماستخوشحال باشیم. هر اتفاقی بیفتد به نفع 
 کنممیساده که من برای کنترل حرص و طمع خود از آن استفاده  راهکار یک 

خود حذف  واچ لیسترا از  آن خریدم،را  سهمیاینکه  به محضاین است که 
این زیرا  ؛ندارد یادهیفابارها در همان روز نگاه کردن به آن  دیگر  زیرا ؛کنممی

گر باال برود ما شروع به پشیمانی  .رودمیباال یا پایین سهم یا  که چرا بیشتر  کنیممیا
گر کاهش یابد، ممکن است وسوسه شویم که دوباره خرید کنیم تا نخریدیم . یا ا

اما این بار، ممکن است پایین بیاید ؛ انجام دادیم تکرار کنیم یتازگبهحرکتی را که 
سود قبلی و حتی بخشی از  در نهایتو ممکن است حمایت نشود. ممکن است 

 .سرمایه خود را از دست بدهیم
، کنیممیوقتی درباره یک شرکت زیاد مطالعه  است. یبستگدلجنبه بعدی 

ما  .شویممی بستهدلو زیاد به شرکت  شده ریزیگاهی اوقات وارد جزئیات بسیار 
که هرگز به خروج از آن فکر  شویممی آن سهام یبستهدلو  وابسته قدر آن

گر  کنیممین مطالعه کامل هر شرکت یا هر  ما برسد. استاپ السبه  کار  حتی ا
، اما منظور من را اشتباه متوجه نشویدلطفًا در اینجا  چیز خوبی است.موضوعی 
باز دید خود  یهایگذارهیسرمااین است که ما باید نسبت به  میگویمآنچه من 

 وابسته نشویم. هاآنو به  داشته باشیم
شدم این بود که همیشه طبق های ابتدایی مرتکب میاشتباهی که در سال

شدم، اما وقتی سهام به حد ضرر من نزدیک یا طبق نمودار وارد می تکنیکال
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فقط برای اینکه به خودم  ،مکردمیشرکت رجوع آن  فاندامنتال، به شدمی
 اطمینان دهم که شرکت سالم است و باید روزی بازگردد.

برای خروج با قیمت مشخصی  یابرنامهن اشتباه بود چون وقتی وارد شدم، ای
من  رسید، نباید از برنامه منحرف شوم.به آن قیمت گذاشته بودم و وقتی سهام 

خود بازگردند، اما صدها  قیمت قبلیتوانند دوباره به دانم که برخی از سهام میمی
ج شده 1نمونه از سهام وجود دارد که تبدیل به سهام پنی اند یا حتی از فهرست خار

 قدر آنزیرا  ؛انددادهکه کل سرمایه خود را از دست  امدهیدمن افرادی را  اند.شده
آن سهام خاص  که کل سرمایه خود را روی اندشدهبه یک شرکت وابسته 

 .کنندمیمیانگین آن را حفظ  قابل توجهیکرده و در هر افت  یبندشرط
که تا حد امکان از بسیاری چیزها  اندکردهمتون دینی ما همیشه به ما توصیه 

 یهاکوهبرای انجام مدیتیشن به  یاعدهبه همین دلیل است که  دور باشیم.
دنیوی جدا  یهاییداراخود را از زندگی پرمشغله و  نوعیبهو  رفتندمیهیمالیا 

 ند.کردمی
بازارهای  در  تنهانهکه  دانیممیما  یهمه ست.یا نفس ا« ایگو»بعدی  موضوع

ک  واقعاً نفس برای هر نوع تجارت و حتی برای زندگی ما  پیروی بلکه ،مالی خطرنا
، بر این بنا؛ ها، بازنده همیشه برنده استشود که در جنگ نفساست. گفته می

 کمتری باید داشته باشیم. هر چه دانش ما در مورد یک موضوع بیشتر باشد، منیت
های متورم شروع منیتبازار مکانی عالی است که در آن مردم معموًال با 

کثر  - نندیبیمفراز و نشیب را  یهاچرخه کهیهنگام .کنندمی ان و گرمعاملهو ا
حداقل یک بار سرمایه خود را حتی قبل از اینکه از بازار مطلع شوند،  گذارانسرمایه

                                                      
 نییپا یلیخ متیق با سهام .1
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که  شوندیمخود دارند و متوجه  تمایل به از دست دادن نفس - اندکردهمنفجر 
 یک اقیانوس است و ما فقط یک قطره کوچک هستیم. بازار سهام

ارن بافت، چارلی مانگر، العاده موفقی مانند وگذاران فوقبیایید به سرمایه
کیشان دامانی و غیره نگاه کنیم. ما متوجه  گراوال، رادا پیتر لینچ، رامدیو آ

کیشویم که این افراد بسیار فروتن و می من این افتخار را داشتم که  هستند. خا
های بزرگ آشنا شوم و از فروتنی و ماهیت نرم و لطیف شخصًا با چند نفر از این نام

از  هاآن یبًاهمهیتقراین باشد که  تواندمییک دلیل  شدم. زدهشگفت هاآن
که  اندگرفتهو چیزهای زیادی از بازارها یاد  اندآمدهبسیار فروتنی  یهانهیزمپس

 شود. هاآنکار که نفس مزاحم  دهندینمهرگز اجازه 
داشتن نظم و حوصله برای کنترل همه این احساسات برای برتری  بر این بنا

 در بازار سهام یا هر حرفه دیگری ضروری است.
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کار کند تا  گر معاملهیک  ، اما برای معامالت آماده شودباید خیلی سخت 
 باید بدون دردسر باشد. معامله واقعی خود



 

 

 سومفصل 
 داریم؟ یاحرفه گر معاملهآیا ما یک ذهنیت 

 است؟ گر معامله کی تیما ذهن تیذهن ایآ
 و شد خواهیم ثروتمند شبه یک که داریم را انداز چشم این ،شویممی بازار  وارد وقتی

 سهام، بازار  در  که کنیممی فرض ما .میانداز یم راه یزیر خون و خون بازارها در 

 معامله به شروع دانش کسب بدون اول روز  از  و است دردسر بی کاری درآمدزایی

 متوجه ضرر، چند از  بعد احتماًال  و شدیم روبرو واقعیت با کهیهنگام .کنیممی

 در  یادگیری به شروع سپس بیاموزیم. بیشتر  موضوع این مورد در  باید که شویممی

 بازار  یهاجنبه ترینمهم هاآن زیرا ؛کنیممی فاندامنتال یا تکنیکال اصول مورد

 مورداستفاده را مطالعه هر  که است ابزاری ما ذهن که کنیممی فراموش اما ؛هستند

 درک که دانمیم من است. مهم بسیار  راه یابتدا در  آن به توجه و دهدمی قرار 



 کن دیراهب تر کیمانند  │ 34

 

 را نمودار  خواندن اولیه اصول زیرا ؛است برخوردار  باالیی اهمیت از  تکنیکال بخش

 این با موفق گریمعامله به سفر  شروع از  قبل باید همه این بر  بنا ؛دهدمی تشکیل

 داده بیشتری اهمیت گر معامله ذهنیت به باید ،حال این با شوند. آشنا اولیه اصول

 مدیریت و انجام را معامالت چگونه گر معامله یک که گیردمی تصمیم ذهن زیرا ؛شود

 این در  دیگری چیز  هر  یادگیری برای که سنتی رویکرد از  پیروی با توانیممی ما کند.

 :بیاموزیم گریمعامله تکنیکال یهاجنبه مورد در  ،کنیممی استفاده جهان
 درک ،باشدمی دشوار  واقعاً  آنچه مربیان. یا معلمان راهنمایی یا کتاب خواندن

گاه آن انجام چگونگی از  ما زیرا ؛است ذهنیت  خود کالج یا مدرسه در  هرگز  و نیستیم آ

 و طوالنی بسیار  یسفر ذهن، کارکرد و ماهیت درک .مینیبینم آموزش آن مورد در 
 است. آن مورد در  گریمعامله دشواری اصل که است چیزی این اما است، پرزحمت

 هستند مندعالقه واقعاً  انگرمعامله بیشتر  و است سفر  از  بردن لذت مورد در  موضوع

 معامله جانبی محصول پول که اندشده متوجه هاآن .برندیم لذت سفر  این از  و

 بدانیم باید ما ندارد. وجود دیگری گزینه اما نیست، آسان ذهن بر  تسلط است. خوب

 .ما برابر  در  نه و کند کار  ما برای ذهن تا کنیم استفاده احسن نحو به آن از  چگونه که
 .کنیم دنبال را آسان مراحل این توانیممی کار، این انجام برای

ح معامله. قبل از 1 این ممکن است مانند یک کار  .را بنویسیدمعامالتی خود ، طر
. میریگیماین قسمت را نادیده ، اما بیشتر ما به نظر برسد و مرسوم بسیار معمول

ما یک برنامه  کهیهنگامضروری است.  معاملهما قبل از برای نوشتن برنامه 
و دلیل ورود و از همه  حجم پوزیشنورود، خروج، نقاط بر روی کاغذ، با  شدهنوشته

، به معنای واقعی کلمه اضطراب خود را از مغز خود به یک داریمخروج  تر مهم
. قدم بعدی فقط نشستن و اجرای برنامه است. کنیممیبرنامه ساختاری منتقل 

ح کتبی»که یک  امکردهمن مشاهده  که ممکن است پس  شکالتیبیشتر ماز ، «طر
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 .کندمیایجاد کنیم، مراقبت  هنگام معاملهیا  معاملهاز 
، اطالعات بسیار کمی در گریمعاملهدنیای  در اوایل ...بیش از حد. اطالعات 2

در مورد شرکتی که در آن  ند اطالعاتی راکردمیسعی  دسترس بود. مردم همیشه
تا  پیدا کنند شرکت خاص،یک یا در مورد قیمت سهام  اندکرده گذاریسرمایه

. مردم با مراجعه به دفتر کارگزار معامالت خود را انجام دهند هاآنبتوانند با اتکا بر 
ان این گرمعاملهاما متأسفانه، بیشتر ؛ ندکردمیقیمت سهام را دریافت  هاروزنامهیا 

روزها، از طرف دیگر، واقعی را دریافت کنند. این  یهامتیقکه  نداشتند امتیاز را
بین تشخیص دادن ما در تصمیم اما در دسترس است،  وفور بهاطالعات  نکهیباا

. شویممیچه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست دچار اشتباه  کهنیا
این که  باشیماطالعات  همه جریان همیشه در ، ما تمایل داریم که جهیدرنت

 حساس گیجی کنیم و از برنامه خود منحرف شویم.ا واقعاً  شودمیباعث  موضوع
روز در  ۷ساعت در روز و  ۲۴موجودی که  یهاکانالتمام  باوجوداین روزها 

به ما  گریمعاملهرایگان سهام و  یهاهیتوصارائه  در حال وقت تمام طور  بههفته 
ک اجتماعی  یهارسانهکه نظرات خود را در  یو تحلیلگران هستند به اشترا

 است. یزیبرانگچالشکار سخت و  عاقل و آرام ماندن، گذارندیم
که بسیاری از دوستان  امدهیدو  امبرداشته در این راستا که من گامیچند 

به  وجهچیهبه، این است که ما کنندمیتمرین  را هاگاماین  من نیز  گر معامله
 یهارسانهو در ساعات بازار وارد  کنیممینگاه ن خبری و بیزنسی یهاکانال

دوستان من هستند و  کنممی. بیشتر افرادی که من دنبال شویممیاجتماعی ن
 نظر صرفتا  کندمی. این به من کمک دهندینمسهام را ارائه  یهاشنهادیپ هاآن
خود تمرکز  طالعه و معامله، فقط روی ماجتماعی یهارسانهجهان موجود در از 

تفکرات خود  از دیگران و نظرات گفت که ما با عقاید  توانمی یراحتبهکنم. 
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دیدگاه مخالف کسی در مورد  کهیهنگام، با این حال اما؛ شویممین منحرف
گر این سهام خاص علیه ما شروع به  معامله کند،  حرکتما در ذهن ما باشد، ا

گر آن مرد »، کنیمکردن نگران خواهیم شد. ممکن است شروع به فکر  خیلی بیشتر ا
 «تصمیم خوبی گرفتم؟ معاملهبا ورود به این  واقعاً آیا من » «؟چه از من بداند

یک بازی از احتماالت است و من  گریمعامله –است  تاین یک بازی احتماال. 3
گر سود کنیممیهر وقت ضرر که  امگفته همیشه ، نباید آن را به قلب خود ببریم و ا

 نباید آن را به ذهن خود ببریم!، کسب کنیم
منفی خواهند گذاشت و ما  تأثیر بر ذهن ما  هاتیموقعمتأسفانه، هر دو این 

که  دانیممی. همه ما میریگیم یرمنطقیغ، تصمیمات با گذشت زمان ناخواهخواه
گر ضرر کنیم، نباید احساس حالنیدرعکنیم، اما  معاملهنفس پیروی از  نباید با ، ا

خود شک کنیم. هدف  یهاییتوانابدی کنیم یا خودمان را مجازات کنیم یا به 
. یمخوبی انجام شود و زیاد به پاداش پولی فکر نکن یمعاملهباید این باشد که 
، این است که باید به خاطر داشته کنماشارهبه آن  خواهممینکته دیگری که 

بعدی است که  معامله هزاراناز  یکیفقط  دهیممیکه انجام  یامعاملهباشیم که 
گر  ازنظر  قدر آنانجام دهیم. ما نباید  میخواهیم عاطفی به آن وابسته شویم که ا

طبق برنامه پیش نرود، خواب خود را از دست دهیم. با به حداقل رساندن اهمیت 
 یهایریگمیتصمکنیم و  معاملهبا سهولت  توانیممی واقعاً خاص، ما  معاملهیک 
از  یاحرفهان گرمعامله. تقریبًا همه دهیمانجام در شرایط بهتری را  یترحیصح
با  با این حالتا یک قدم جلوتر از سایرین بمانند.  کنندمیاستفاده  هاکیتکناین 
به  گریمعاملهو به  کنندمیاهمیت کنترل ذهن را درک  هاآنتجربه،  هاسال

 فقطنهکه قرار است با یک برنامه مناسب و  کنندمییک حرفه جدی نگاه  عنوان
انجام شود. درروبزنبا یک رویکرد 
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گر نتوانیم  به  1,00,000نباید سعی کنیم  ،تبدیل کنیم 20,000را به  10,000ا
 تبدیل کنیم 2,00,000



 

 

 



 

 

 چهارمفصل 
 میمون سه

وجود دارند که  گر معامله هاونیلیمکه چرا هزاران یا شاید  دیاکردهفکر  حالتابهآیا 
ها باید سال هاآن؟ دهندیمادامه  معاملهاما همچنان به  اندنبودههرگز سودآور 

کردند که در رویکردشان نسبت به بازارها اشکالی وجود دارد و به پیش اعتراف می
توانند سود مدت، هنوز نمی همهنیاهمین دلیل است که حتی پس از گذشت 

 ثابتی از بازار داشته باشند.
( انتقام جویانه)با شدت بیشتری  اغلب، در جهت تغییر تالش  یجابهاما 

به  یابد.دهند و این چرخه ادامه میکنند، پول بیشتری از دست میمعامله می
 مغز ما دارد. یکشمیسارتباط زیادی با این موضوع  در واقع همین دلیل

 کار یکسان رایک  هاآن یسهبود هر قرار  آزمایشی با سه میمون انجام شد.
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نابرابر  طور  بهمشابه بود، اما  میمون 3کار برای هر  این نکهیبااانجام دهند. 
 ند.کردمیپاداش دریافت 

انجام کار به او جایزه  به محضداده شد و  کار به میمون اول دستور انجام 
کنون می را انجام داد و دوباره جایزه گرفت. کار دوبارهدادند. او  دانست که هر او ا

به انجام آن ادامه داد تا  بر این بنا ؛کندبار که کار را تمام کند، پاداشی دریافت می
 اینکه خسته شد و تصمیم گرفت مدتی صبر کند.

به میمون دوم نیز دستور داده شد که همین کار را انجام دهد، اما این یکی 
زیرا انتظار داشت  ؛انجام دادهیچ پاداشی دریافت نکرد. او گیج شد و دوباره کار را 

 یزودبهاما باز هم پاداشی داده نشد. او ؛ پاداشی مشابه میمون اول داده شود
بالفاصله متوقف  بر این بنا ؛بیهوده است دهدمیمتوجه شد که هر کاری که انجام 

به کار نشان نداد، حتی زمانی که مربیان به او گفتند که دوباره  یاعالقهشد و هیچ 
. مربیان سعی کردند او را مجبور برای این کار نداشت یازهیانگاو  آن را انجام دهد

دانست که هیچ زیرا می ؛دادنمیکار را انجام دهد، اما او همچنان آن را انجام  کنند
 تعلق ندارد.پاداشی به این کار 
 «تصادفی طور  به»او  .دادمیدادندیمپاداش  به طرز متفاوتی به میمون سوم

در  مثًال  در برخی موارد تصادفی به او پاداش داده شد. یعنی؛ گرفتمی جایزه
 اول، سوم پنجم، ششم و نهم پاداش گرفت. یهاتالش

میمون  کهییآنجا از  بر این بنا؛ اما در فواصل نامشخص گرفتمیجایزه 
. او به این کار ادامه دادمیهر بار به انجام کار ادامه  ،آیددانست پاداش کی مینمی
 .کندمیکه قطعًا زمانی پاداش را دریافت  «امید داشت»زیرا  ؛داد

این سیستم پاداش نامطمئن او را وادار کرد که هر بار این کار را انجام دهد تا 
اینکه او نیز مانند میمون اول خسته شد، اما او در مقایسه با میمون اول پاداش 
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 بسیار کمی دریافت کرد.
خود این سبک دریافت پاداش را با معامالت  این جای داستان، ارتباطحتمًا تا 

است، در فواصل  تیک بازی احتماال کهییآنجا از در معامالت نیز،  .دیاافتهی
برد یا  توالی. گاهی اوقات ممکن است یک کنیممینامشخص پاداش دریافت 

 .آورندیم در  سر از شک و تردیدباخت داشته باشیم، اما معامالت ما معموًال 
در آوریم، در روزهای ابتدایی معامالت، زمانی که سود خوبی به دست می

کنیم که شاید این وضعیت برای همیشه ادامه داشته باشد به این فکر می نهایت
 بددهیم. نتایج به معامله ادامه می خوبنیست، به امید نتایج  طور نیاو وقتی 

خ دهندممکن است دوباره  امید رسیدن به اما  ،مدام تکرار شوند ممکن استو  ر
گر چند سود اولیه  شودمیباعث نتایج خوب  که ما بارها و بارها معامله کنیم، حتی ا

است که  ساخته شده ایبه گونهبازار  .ده باشیمرا فقط از روی شانس به دست آور
سود ببریم، اما همچنان انتظار داریم از هر  یامعاملهاز هر  توانیممین دانیممی

ما  بر این بنا؛ سود ببریم دهیممیانجام  ترید خود ای که در سیستممعامله
 .شویممی زدههیجان ،دهیمکه انجام می یامعاملهامیدواریم و در مورد هر 

هورمون  دوپامین مرتبط است. «دوپامین»این همچنین با هورمونی به نام 
، هر زمان که بر این بنا؛ عاشق دوپامین است واقعاً احساس خوب است و مغز ما 

، این کنیممیگرفتند، یا در مورد ما، هر زمان که ما سود ها جایزه را میمیمون
وید که هر اتفاقی که گشود و مغز ما میدر بدن ما ترشح می بیش از حدهورمون 

خواهد. این ولع و حرص برای دریافت افتاده را دوست داشته و بیشتر از آن می
گر پاداش بهدهدمیسوق تکرار عمل سمت بیشتر این هورمون ما را به   ، حتی ا

 .دریافت شده باشدطور تصادفی 
از خود را  حساب معامالتیگرانی که کل این یکی از دالیلی است که معامله
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حتی تا حدی  هاآن .دهندیمخود ادامه  فعالیتهمچنان به  ،دهندیمدست 
در گیرند. پول قرض می معامله کردن،که از دوستان و اقوام برای  روندیمپیش 
آن را رها  توانندمیکه ن شوندیمچنان به پاداش تصادفی معتاد  هاآن، نهایت
که حتی گاهی اوقات پول  شودمی ادآور یاعت هاآنبرای  قدر  آن گریمعاملهکنند. 
 .شوندیمو سپس دچار افسردگی  دهندیمدست  را از  شدهگرفتهقرض 
ضروری است که با استفاده از برخی از ترفندهایی که سعی کردم در  بر این بنا

و چگونه  کنیممیمعامله  بیش از حدبدانیم چرا ما  ،این کتاب توضیح دهم
.بر آن غلبه کرد توانمی
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 .ترسانندیمما را  ی متوالیو ضررها کنندمیما را حریص  ی متوالیسودها
 .کندمیما  به کمک زیادی سود یا ضرر کوچک بعد از هر ی استراحت

 



 

 



 

 

 پنجفصل 
 فروشنده سه

بگذارید یک داستان دیگر برای شما تعریف کنم.  میمون، سهبعد از داستان 
با  ،اول بسیار مطیع بود فروشندهفروشنده داشت.  سهبود که  یامغازهصاحب 

مشتریان رسیدگی  یهاخواستهاو به . کردمیصحبت  مؤدبانههمه مشتریان بسیار 
و برای صاحب مغازه نیز بسیار عزیز بود. او شخصیتی جذاب داشت و در  کردمی

از  یخال دستاز مشتریان  کیچیهنیز عالی بود و هرگز اجازه نداد که  یزنچانه
که یکی از بهترین ه بود کردمغازه بیرون بروند. همه او را دوست داشتند و ثابت 

در مغازه  او کهیوقتداشته است. از  حال به تافروشندگانی است که صاحب مغازه 
 به خاطر وجود اوو  بردیماز مغازه سود  شدتبهصاحب مغازه مشغول به کار شد، 

یک پسر معقول بود. او با  اما ،. فروشنده دومکردمیسودهای کالنی کسب 
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. او فقط در مغازه کردمین هم یاحترامیب، اما کردمیصحبت ن مؤدبانهمشتریان 
برای مغازه بود. او فقط بیکار  منبع سودو نه  اضافه . او نه بار نشستیمبیکار 

زیرا ممکن  ؛کردمیاخراج ناو را  دار مغازهبود.  شدسرش به کار خونشسته بود و 
وجود داشت.  ی همفروشنده سوم یک ؛ وشود یخوب ندهفروش تبدیل به روزی بود
و همیشه عصبانی بود. او صبر بسیار کمی داشت و  ادبیببا مشتریان  واقعاً او 

 همیشه آماده بود تا با هر مشتری دعوا کند. مشتریان به معنای واقعی کلمه سعی
و نگرش وی  یخو و خلقزیرا از  ؛از هرگونه تماس با او جلوگیری کنندند کردمی

مغازه  سربار که او فقط  دانستیماو اذیت شد و  از رفتار نیز  دار مغازهاطالع داشتند. 
نبوده است. او هیچ سودی برای مغازه ایجاد نکرد و  برای مغازه مفیداست و هرگز 

خود دور کرد. همه به خاطر او  ادبانهیببسیاری از مشتریان را با نگرش و رفتار 
. او با ه بودبسیار منفی را در مغازه ایجاد کرد جوزیرا او یک  ؛ناراحت بودند

. یک روز به دلیل کردمیرفتار  رحمانهیبهمکاران، مشتریان و صاحب مغازه نیز 
زیرا به معنای  ؛اخراج کندمجبور شد یکی از فروشندگان را  دار مغازهکاهش فروش، 

چه کاری  دار مغازه کنیدمیفروشنده را تحمل کند. فکر  3 توانستمینواقعی کلمه 
من کامًال مطمئن  .سومین! درست استانجام داد؟ کدام فروشنده اخراج شد؟ را 

فروشنده سوم را  دار مغازهو  ادنیست و این اتفاق افت یموردشکهستم که در این 
فقط وجودش برای مغازه ندارد و  منفعتیزیرا بدیهی بود که او هیچ  ؛اخراج کرد

اینکه او را اخراج کرد، احساس  به محض دار مغازهبود.  دهنده آزار برای همه 
باشد  ایننگران  نبودکرد. او دیگر الزم  انداز پسپول هم  با این کار  آرامش کرد و

کنون کنون  ادبانهیببا مشتریان  کسی که ا صحبت کند و دو فروشنده دیگر نیز ا
کنون  هاآنبسیار خوشحال بودند.  وظیفه خود را حتی کارآمدتر انجام  توانندمیا

 .پیدا کنیماین داستان را با بازار ارتباط دهند. حال بیایید 
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اول  موردخود داریم.  بدر حسا معامالتی موقعیت باز  3فرض کنید ما 
ما آن را و اساسًا در روند صعودی قرار دارد. از زمانی که دارد  قابل توجهیسودآوری 

زیرا روند صعودی تازه از زمان  ؛به ما داده است قابل توجهی سودخریداری کردیم، 
. هیچ عالمت مانده بودبسیار قوی  هنوز هم شروع شده و روند آن ما خرید

طوالنی  زمان مدتآن را برای  توانمیو مشخص بود که  نداشتوجود  یمعکوس
باالتری  یهاسقفدر حال شکل دادن ، تکنیکال ازنظر نگه داشت.  معامالتدر 

، خریدد. برای هم قوی بو RSIبود، باالی میانگین متحرک بود و در اندیکاتور 
سهم  و امادر سبد سهام خود داشته باشد  تواندیمکه هرکسی  سهمی عالی بود

بود. هیچ  و رنج ه دوم بود. در استراحتوجود داشت که دقیقًا مثل فروشندی دوم
 در . از روزی که سهام خریداری شد، کردمیو همچنین ضرر ن دادنمیسودی 

نه سود و نه ضرری  ما یمعاملهقرار داشت. این برای  ورود ینقطهنزدیکی 
که فقط  طور  هماندراز کشیده بود.  در نزدیک قیمت اولیه خود . فقط آنجاداشت

روی کارهای  توانستمیداد و را زیاد آزار نمی گر معاملهدر آنجا دراز کشیده بود، 
روزمره خود تمرکز کند، سهام جدیدی پیدا کند، به دنبال بخش های جدید برای 

وارد ضرر شده سهم سوم وجود داشت که از زمان خرید  اما ،و غیره باشد معامله
ش یک سهم، پول را از حسابکه  بود گر معاملهدوش ضرر و باری بر . این یک بود

 د، این امید را ادامه خواهبه جای خروج از آن او، موقعیتآن ، اما در کندمیخالی 
بازار بهبود یابد. رفتار ما هنگام معامله در وضعیت در آینده  «ممکن است»داد که 

زمان، تجربه و ضررهای زیادی را به خود  واندتمیسهام کامًال غیر منطقی است و 
 ،انگرمعاملهایم. دادهاختصاص دهد تا زمانی که متوجه شویم چه کاری انجام 

هر وقت سهام حرکت خوبی را در  بر این بنا؛ سهام زیادی در پرتفوی خود دارند
ان مشتاق فروش گرمعاملهد، ند و سود خود را نشان می دهنصعود انجام می ده
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ساده، آنها نسبت به سهام سودآور بی تاب  آن و بستن موقعیت هستند. به عبارت
، آنها تمام کندمیهستند. در همان زمان، هنگامی که یک سهام شروع به سقوط 

 سهام در حال ریزش و این آورندمینقل قول های وارن بافت را در مورد صبر به یاد 
، این را تجربه گر معاملهیک  به عنواندارند. آیا میهای طوالنی نگه را برای سال

حس  حساب معامالتیفروشنده و  سه؟ آیا هیچ ارتباطی بین داستان ایدکرده
 تأثیر گیری شما ؟ حدس شما درست است! همین روند فکر بر تصمیمکنیدمی
می پردازید. این اولین خود به فروش سهام سودآور  زودتر از موعد گذارد و شمامی

صرار ابه نگه داشتن سهام ضررده خود  اشتباه است. عالوه بر این، بیشتر شما
یا سرمایه گذار تنها در صورت  گر معامله. این دومین اشتباه است. یک ورزیدمی

 گر معامله به عنوانیعنی ؛ شودموفق می مالت خودمعااین روند در  معکوس کردن
باشیم و باید نسبت به معامالت  ما باید نسبت به معامالت از دست رفته بی تاب

برنده صبر کنیم.
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آن را تجزیه و  خودتان است. ژورنال معامالتیبهترین کتاب معامالتی، 
کار  چه چیزیتحلیل کنید و ببینید   سپس .نهو چه چیزی  کندمیبرای شما 

کارهایی که برای شما مفید است و کمتر  کارهایی را انجام دهید  را  بیشتر 
محدوده  شمااین طریق . از ای نداردفایدهبرای شما که  انجام دهید

 پس دنبال آن بگردید تا آن را پیدا کنید.، دیشناسیمخود را  معامالتی



 

 



 

 

 ششمفصل 
 ژورنال معامالتی

از آن برای ثبت  توانندمیان گرمعاملهژورنال معامالتی چیزی نیست جز گزارشی که 
یکی از مؤثرترین ابزارها برای بهبود  بر این بنا؛ معامالت خود استفاده کنند

یک ژورنال معامالتی خوب دو هدف را  است. گر معاملهمعامالتی یک  یهامهارت
 :کندمیدنبال 

 .کندمی( به ردیابی پیشرفت معامالت کمک 1
 .کندمی نمایانرا  گر معاملههمچنین اشتباهات مرتکب شده توسط و ( 2

 در زیر آمده است: هاآنبرخی از که  ژورنال معامالتی مزایای زیادی دارد
 پس از کندمیکمک  گر معاملهبه شناسایی نقاط ضعف یک  ژورنال .

گر این موارد شناسایی اجتناب  یمعامالت ناموفق از چنین گر معامله، ا
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 .ردیگیمقرار  سر سربه، بالفاصله در منطقه کند
 کندمیکمک شما به تنظیم دقیق استراتژی معامالت  کار  این. 
  شودمیموفق  درآن گر معاملهبه شناسایی شرایطی که  کار  اینانجام 

کثر رساندن سود، می گر معاملهبعدًا  .کندمیکمک  تواند برای به حدا
 کند.کمی بیشتر ریسک 

  به  .دیگویم گر معاملهرا در مورد یک  ز یچهمه ژورنال معامالتییک
 .است آموز دانشعبارت ساده، مانند برگه نمرات یک 

 م؟یکن جادیا یمعامالت ژورنال کیچگونه 
ان باید تمام جزئیات مربوط به گرمعاملهایجاد یک ژورنال معامالتی آسان است و 

ج کنند. در آن معامالت خود را  در
حساب  تواندمیمنبع این  منبعی را برای ثبت اطالعات انتخاب کنید. - 1مرحله 

کسلی باشد که برای خود  مثًال شما یا   کنممیمن پیشنهاد  .دیساز یمفایل ا
 ژورنال جدیدی برای خود بسازید. یصفحه
برخی از  ثبت شود شناسایی کنید. ژورنالتمام اطالعاتی را که باید در  - 2مرحله 

، تاریخ ورود، دلیل ورود، قیمت سهمنام : از  اندعبارت مهم و ضروریجزئیات 
 و غیره. نکات ضرر، حدورود، تاریخ خروج، قیمت خروج، دلیل خروج، 

، تمام معامالت خود را در آن قالب اصلی یسازآمادهطراحی و پس از  - 3مرحله 
 تعویق نیندازید. هرگز این مرحله را به ثبت کنید.

را  هادادهمعامله(،  100-25کافی دارید ) یهاداده که یهنگام – 4مرحله 
سپس، سعی  ومطالعه  دیاشدهاشتباه در آن دچار که  مناطقی راکنید و  یآورجمع

 کنید از این اشتباهات در آینده اجتناب کنید.
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از الگوی معامالتی زیر برای ثبت معامالت خود استفاده  توانندمیان گرمعامله
 کنند.

 

 ز با مدت ستاپ احساس
 بودن

 معامله

 نزایم
سود/ 

 ضرر 

 ساعت
 خروج

 خیتار 
 خروج

 ینقطه
 خروج

 ساعت
 ورود

 خیتار 
 ورود

 ینقطه
 ورود

 /سل
 یبا

 امن اهرم
 است

 فیرد

 ژورنال معامالتیاهمیت یک 
سیستم معامالتی یا استراتژی  توانندمیان گرمعامله، خوب ژورنال معامالتیبا یک 

هنگام مدیریت معامالت اعم  همچنین ژورنالکنند.  بهینهخود را در طول زمان 
 .کندمیکمک  شما احساسات کنترلبه  ،از ورود یا خروج

سودآور متکی هستند. یک  معامالتی ان موفق به یک چارچوبگرمعامله
و  دهدمیارزشمندی برای چارچوب معامالتی تشکیل منبع خوب  ژورنال معامالتی

تا معامالت خود را در شرایط مختلف بازار مدیریت  کندمیان کمک گرمعاملهبه 
 کنند.

دارد. بسیاری از  املهمعنقش مهمی در موفقیت  معامالتروانشناسی 
تصمیمات که منجر به  کنندمیان انواع مختلفی از احساسات را تجربه گرمعامله

 .شودمینادرست در زمان انجام معامالت 
که احساسات خود را  دهدمیحفظ یک ژورنال معامالتی به شما این امکان را 

ثبت کنید و در مراحل بعدی منبع چنین احساساتی را انجام معامالت در طول 
 کند.موفقیت شما را در معامالت تسریع میاین موضوع شناسایی کنید و 



 کن دیراهب تر کیمانند  │ 54

 

که  همان طور . کندمی خاص شما را مسئول اقدامی ،اسناد و مدارک هر معامله
معامالت  زمان انجام بهتر در  یریگمیتصمموفق تمامًا به  یمعامله، دیدانیم

 یریگمیتصماولین قدم برای  ،برای هر حرکت یریپذتیمسئول .شودمیمربوط 
 آینده است. معامالت بهتر در 

با آنالیز دقیق  گر معاملهیک  .کندمیکمک  شما به رشد خطیاین موضوع 
آن در معامالت بعدی است که  یریکارگ بهزمانی معین و  یهابازهژورنالش در 

به پیشرفت خوبی در معامالتش برسد. تواندمی
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 در تعطیالت آخر هفته بسته نیست.واقعی ان گرمعاملهبازار برای 
 :از طریق رهاستیشمشبرای تیز کردن  یزمان تعطیالت این

 خواندنکتاب 
 مستند یاتماشای مصاحبه 

 .برای هفته آیندهبررسی بازار 
 



 

 



 

 

 هفتمفصل 
 هامصاحبه
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التیا ،یتنس برنز  ویاست اول؛مصاحبه   کایآمر  متحده ا
بار چه  نیاول نکهیو ا دییبگو خود یلیدر مورد سوابق تحص ی. مختصر1

 د؟یدیدر مورد بازارها شن یزمان
کادمیک سنتی من با دیپلم دبیرستان به پایان رسید،  در حالی که تحصیالت آ

 داستانی ادامه یافت که بیش از  کتاب غیر  1000آموزی من با خواندن بیش از  خود
سال  13، تجارت و امور مالی بودند. حدود گذاریسرمایهدر مقوله  هاآنمورد از  400

 شناختهدر آمازون  گریمعاملهکتاب  کننده یبررسمفیدترین  عنوانبه پیش من 
 طور  به رایز  ؛شتهآموزی تا به امروز ادامه دا عشق من به مطالعه و خود شدم.

 .خوانمیم کتاب یک یاهفتهمتوسط 
نمودارهای یک نوجوان شروع به بررسی  به عنوان 1980من در اواخر دهه 

سهام  مربوط به یهامقاله خواندنتقریبًا در همان زمان  .رشد مرکب سرمایه کردم
من  .به تماشا نشستمرا  هاآنو نحوه حرکت روزانه  را آغاز نمودمها در روزنامه

بازار سهام محل  بر این بنارا دوست داشتم،  گریمعاملهاری و گزهمیشه سرمایه 
سالگی این بود که از بورس برای  19من در  یبرنامه .مندی بودتحقق این عالقه

 رشد سرمایه و استقالل مالی استفاده کنم.
 د؟یمواجه بود یبا چه مشکالت یمعامالت هیاول یهاسال ای ها. در ماه2

ساده در  گذاریسرمایه با ،من یتجربهبودم که اولین  شانس خوشمن 
 همراه شد. 1990 فناوری در دهه ی حوزهمشترک با رشد باال یهاصندوق

ام خواستم سرمایهرسید و من میگذاری بسیار آسان به نظر میسرمایه در ابتدا
 را سالیانه و گاهی روزانه افزایش دهم.

 و زیرا بازار به اوج خود رسید ؛آغاز شد 2000واقعی من در سال  آموزشاولین 
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را  2002و  2001های من سال سقوط کند. تواندمیبا چه سرعتی  بازار فهمیدم که 
ج شوم و به اوج خود  ضررمتا از به طراحی یک پلن معامالتی بهتر گذراندم  خار

به سفر واقعی من را  ،رویداد این ام کنم.سرمایه دادن برسم و دوباره شروع به رشد
سودهای  داشتن نگهو نحوه کاهش ضرر آغاز کرد و من،  گر معاملهیک  عنوان

 .یاد گرفتم بزرگ را
 ؟ستیشما چ یو سبک معامالت دیکنیممعامله  یی. در چه بازارها3

و  هاIPO1، جفت ارزها، زیادرشد با امکان هستم که سهام  تریدر  سویینگمن یک 
زمانی که . کنممیمعامله  مختلف را یهاچارتهای در لحظه روی برخی موقعیت

وجود نداشته باشد،  در سویینگ ،در سود یمعاملهدلیل خوبی برای خروج از یک 
سود بیشتر به  یاجازهو  دارمیمبیشتری باز نگه  زمانمدتمعامالتم را برای 

 .دهمیم اممعامله
چگونه بر آن دوران سخت  د؟یشد ضرر  متحمل تجارت شروع زمان در  ای. آ4

 د؟یماند زهیانگ باو  دیغلبه کرد
که دیگر  2000کام در مارس داتحباب تا زمان فروپاشی  1992من از سال 

البته من  مدتی نداشتم.ضرر طوالنی خود را افزایش دهم یهیسرمانتوانستم 
داری و چرخش پرتفویم تمرکز گذار بلندمدت بودم و روی نگهبیشتر یک سرمایه

 .باشم مدتکوتاهعجول و  گر معاملهاینکه یک  یجابه ،کردم
طول داشتم، اما مدت زیادی  ییهاینینشعقب ،البته من در هر بازار 

من  یهیسرماو  در تاریخ رسید به باالترین حد خود در نهایت نزدکزیرا  ؛نکشیدند
رو به باال حرکت سهام فقط  که کردم. آن موقع فکر میرشد زیادی کردهمراه با آن 

                                                      
 هاهیاول عرضه 1
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تا اوایل  2000از مارس  امهیسرما یدرصدپنجاهبزرگ  ضرر اولین  من از ! کنندمی
به اوج خود مجدد  2005در حدود سال و  چیزها یاد گرفتمخیلی  2003سال 

 بازگشتم.
 ییهامثالدر صورت امکان  لطفا  ) ؟دیکنیم. در حال حاضر چگونه معامله 5

کر کن  (دیهمراه با نمودار ذ
 کراس ای تقاطعمن در حال حاضر  عالقه مورد نگییسومعامالت  یهاگنالیس

EMA1 تا  شومیمآن  یهاموج سوار من  روزانه است و میفر میدر تا ستیو ب پنج
 دیاشباع خر یمحدوده به RSI 70 یکیدر نزد ای نمیبب ینزول کندل کیکه  یزمان

 برسد.
 ست؟یچ دیان جدگرمعاملهشما به  هی. توص6

گر  دقیق باشید، اولین قدم ایجاد یک سیستم معامالتی  گر معاملهیک  خواهیدمیا
، مناسب واچ لیستبا خود،  با استفاده از سیستم معامالتی جهینت در است. 

قمارباز نباشید،  معامله کنید. مدت دراز نظم و انضباط در  مشخص و یهاحجم
 کنید. معاملهمثل یک کازینو 

 ؟دیکنیم شنهادیرا به همه پ ییهاکتاب. خواندن چه 7
جدید،  گر معامله» خودم کنم با کتابگران جدید، پیشنهاد میبرای معامله

برای  کنند.مطالعه های دیگرم شروع کنند و سپس از کتاب« ثروتمند گر معامله
کنونهای معامالتی که تر، برخی از بهترین کتابگران باتجربهمعامله نوشته  تا

گر و « جادوگران بازار »های اند، مجموعهشده  «در جهت روند»نوشته جک شوا
گر می .نوشته مایکل کوول هستند گران خواهید بدانید که بهترین معاملها

                                                      
 یینما متحرک نیانگیم 1



 61│هامصاحبه: هفتمفصل 

 

 .را بخوانید هاکتاباین  ،کنندچگونه معامله می واقعاً ای و مدیران پول حرفه
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 بنگالورو، هند شانتاراج تیندراز یا دوم؛مصاحبه 
بار چه  نیاول نکهیو ا دییبگو خود یلیدر مورد سوابق تحص ی. مختصر۱

 د؟یدیدر مورد بازارها شن یزمان
 .ی که در اختیارم گذاشتیدبا تشکر از فرصت

معمولی، کارم را در  شهروندیک  به عنواندارم و  ITمن مدرک مهندسی 
به گروه بانکی استرالیا و نیوزلند  2007من در سال  شروع کردم. افزار  نرمصنعت 

(ANZ کثر همکارانم  هاآنو من نیز همراه با  در بازارها فعال بودند( پیوستم. ا
 کردم. سهام برخی فروش و دیخرشروع به 

اما من داستان دیگری دارم که به من انگیزه داد تا نگاهی جدی به بازار داشته 
 ه نامب من این داستان را در کتاب جدیدم که و مهمیک داستان بزرگ  باشم.

"Price Action Trading امداده" توضیح. 
 که دارم صمیمی دوست یک من که است این خالصه طور  به داستان

 بوده موفق سهام بازار  جز به زندگی یهانهیزم همه در  و است باهوش العادهفوق
 دست از  را خود انداز پس تمام او هک 2019 می در  Nifty 1 سهام نوسانات در  است.

 کنجکاو بازارها مورد در  من که بود روز  آن از  (اندازشپس از  بیشتر  ،در واقع) داد
 شدم.

 د؟یمواجه بود یبا چه مشکالت یمعامالت هیاول یهاسال ای ها. در ماه2
 این فقط به دلیل داشتم. تایم پایینروزانه یا من از ابتدا عالقه خاصی به معامالت 

                                                      
1 - (Nifty )فهرست شده در  یهند یهاشرکت نیترشرکت از بزرگ 50 یوزن نیانگیشاخص بازار سهام هند است که م کی

 BSE یگریسهام مورداستفاده در هند است، د یاز دو شاخص اصل یکی NIFTY. دهدیرا نشان م کشور  نیا یبورس مل
SENSEX است. 
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نگران  هاشبعالوه بر آن دوست نداشتم  پول سریع نیست، بلکه آوردنبه دست 
 یک روز کامًال جدید خواهد بود. هم و روز بعد بخوابم

هنوز  معامالت روزانه بسیار باال بود.برای کارمزد باز کردن و بستن  در آن روزها،
اما  ،و خوشحال شدم کنمسود  مقداری NIFTYیادم هست یک روز توانستم در 

کارمزد زیاد باز زیرا به دلیل  ؛نگاه کردم منفی بود در پایان روز  حسابموقتی به 
همه این  بپردازم.نیز مجبور شدم مقداری پول اضافی  کردن و بستن معامالت

 ناپدید شدند. 1Zerodhaمشکالت با معرفی 
 ز یبرانگچالشبرای من  واقعاً  مشغل در کنار  گریمعاملهعالوه بر این، مدیریت 

 بود.
 ؟ستیچشما  یو سبک معامالت دیکنیممعامله  یی. در چه بازارها3

 .کنممیمن فقط در بازارهای هند معامله 
 .کنممیرا معامله  3Bankniftyو  Niftyبرای معامالت روزانه فقط 

خوب را در  یهاسهم، تمام )پوزیشن تریدینگ( در تایم باال  مبرای معامالت
Nifty کنممی بررسی. 

 برک آوت از خود و تایم باالی معامالت  یبرا 5من از مفاهیم نمایه بازار 
کشن  )شکست( بسته به شرایط  .کنممیاستفاده  مخود معامالتبرای در پرایس ا
 .کنممیاستفاده دیگری هم  ابزارهای معامالتیاز بازار، من 

هفتگی، من یک در تایم آپشن  معامالت ، قبل از معرفیمثال به عنوان
                                                      

2 - Zerodha دارد ینییپا یکارمزدها که است هند در  سهام نیآنال یکارگزار کی. 
3 - Banknifty است. یسهم از بخش بانک 12 یشاخص دارا نیدر کشور هند است و ا یشاخص سهام بانک 

را در  یحجم و بازه زمان مت،یو اطالعات ق دهدیمبازار را نشان  تیاست که اطالعات مربوط به فعال ینمودار هینما میمفاه -5
 شینما x ای یو اطالعات حجم را در محور افق yمحور  ای یعمود اسیرا در مق متی. نمودار اطالعات قکندیم بینمودار ترک کی
 .دهدیم
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 روزانه بودم. تایمآپشن در اختیار خرید در بازار  گر معامله
 روی آوردم. فیوچرز من به معامالت ، در معامالت آپشن توجهمقابلافت  بعد از 

 .شکسته شد Bankniftyو  Niftyروزانه  نجر  ، محدوده 19-پس از شروع کووید
یک سناریوی نادر  Bankniftyروز در  یک در پوینت  600-500حرکت  ،نیازاشیپ

کنون ) بود.  !دهدمیاین حرکت را انجام  روز  هر تقریبًا  Banknifty(، 2021-2020ا
برای کاهش ریسک، تعداد و حجم معامالت ، فیوچرز در معامالت  بر این بنا

 .آوردم به دستسود کمتری نیز  جهینت در من کمتر شد و 
عجیب بازار بیشتر به سمت معامالت فروش ترغیب  یهاحرکتبه دلیل این 

اوقات . گاهی برمیمرا به کار  credit spread1بیشتر اوقات، من استراتژی  .شدم
 .کنممیآپشن استفاده  معامالتو 2iron condor من از  هم

چگونه بر آن دوران  د؟یمتحمل ضرر شد خود معامالتدر زمان شروع  ای. آ4
 د؟یماند زهیانگ با و دیسخت غلبه کرد

کثر اشتباهات   .امشدهمرتکب  بار  کیرا حداقل  گریمعاملهدر من ا
بعد  م وکردمیم، چند روزی استراحت دادمیاز دست را هر وقت پول زیادی 

 م.کردمیدوباره تالش  و گشتمیبرم مجدد
راز کسب درآمد زیاد که  اندیکاتور جادویی وجود داردم که یک کردمیمن فکر 

شرکت هم زیادی  گریمعاملهدر سمینارهای  هادر آن زمانمن  در معامالت است.
 .مکرد

 حیاتینقش  معامالتو روانشناسی  سرمایهاما بعدًا متوجه شدم که مدیریت 

                                                      
1- Credit spread خ مع یبازده اوراق قرضه شرکت نیتفاوت ب  .ندیگویم را ار یو نر
2- Iron condor باشدیمدر بازار معامالت آپشن  یاستراتژ  کی. 
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 .کنندمیبازی  معامالتدر 
. من در هر ده مستثنا نبودمعهم از این قاو من  شوندیمهمه مرتکب اشتباه 
م، به دو شدمیم و هر زمان که با شکست مواجه کردمیمعامله ریسک بیشتری 

 :دلیل احساس بدی داشتم
 ،پول دادن دست از  درد( 1
 .شکست پذیرش در  دشواری( 2

اولین  شداین باعث  و دادم کاهش معامله هر  در  ٪2بعدًا من ریسک خود را به 
دیگر چون  ،دوخودکار حل ش طور  به( «از دست دادن پول»مشکل )درد ناشی از 

 م.دادنمیقسمت بزرگی از پرتفوی خود را از دست 
 گریمعامله بهشکست را بپذیرم و  کندمیمدیتیشن به من کمک همچنین 

 خود ادامه دهم.
را  ز یچهمهکردم هر وقت احساس می هیچ معلمی بهتر از خود بازار نیست.

؛ کردممی تریبزرگتوانم پول زیادی به دست بیاورم، روز بعد ضرر دانم و میمی
و تقدیم کردن از دست دادن پول  یجابه، تصمیم گرفتم متواضع باشم، بر این بنا

 را حفظ کنم!در حال یادگیری بودن یا  بازار، برای همیشه نگرش یادگیری پول به
)لطفا  در صورت امکان مثال همراه  ؟دیکنیم. در حال حاضر چگونه معامله 5

کر کن  (دیبا نمودارها را ذ
کشن ساده و مفاهیم شکستپرایس من از : 1پوزیشن تریدینگ برای  )برک اوت( ا
 .کنممیخود استفاده  پوزیشن تریدینگ

                                                      
 اصوًال و  شودیمانجام  مؤسساتو  ادیباال که توسط معامله گران با حجم ز  یهامیتادر  یگرمعامله: نگیدیتر شنیپوز  - 1

 ماندیمباز  یادیز  یهازمانمدت یمعامالت برا
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ماه متغیر است و من بیشتر معامالت  1روز تا  2بین  هولد کردن مندوره 
ک   تا به مردم آموزش دهم. گذارمیمموقعیتی خود را در توییتر به اشترا

زیرا حرکت خوبی را در زمان  ؛هستم)برک اوت(  معامالت شکست عاشقمن 
 .آوردیمسریع به ارمغان 

برک یا  شکست یمعاملهبه دنبال نکات زیر برای انتخاب یک همیشه من 
 :هستم اوت

 ،بزرگ کندل کی( ۱
خ دهد )یعنی در  )برک اوت( شکست (۲  ،یک روز( باید در زمان سریع ر
 ،برک آوت کندلفروش در  عدم حضور عالمت (۳
 .برک آوتکندل خوب  ( حجم۴

 

 2021 -مارس-10در  mind tree آوت برک یمعامله – 1تصویر 

نشان  2021مارس  10در  Mindtree خوب را در  یمعاملهتصویر باال یک فرصت 
 .دهدمی

در روز  به همین دلیل من، الزم برای ورود را داشتشرط  4این معامله تمام 
 .شکست انجام دادم کندلباالی  خرید در معامالتی بعدی، یک معامله 
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 mind treeبرک آوت  یمعاملهنتیجه  - 2تصویر 

نوسانی  ینقطه نیترنییپاالس را زیر دهم استاپپس از ورود، ترجیح میمن 
 نیترنییپانزولی بزرگ، زیر  کندل وجود یا در صورت (swing lows)سویینگ 

 .قرار دهم کندلآن قسمت 
باالخره حد آوریل  13در  و من هستند استاپ السنقاط  4و  1،2،3در تصویر باال 

 .ضررم را زد

 (روزانه )در طول یک روز  معامالت
روز قبل برای معامالت  در  معامالتی چند روز گذشته و جو بازار  یهاتیفعالمن به 

 .کنممیمراجعه روزانه خود 
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 2021آوریل  12پس از بسته شدن بازار در  niftyنمودار روزانه  - 1تصویر 

گر به نمودار باال  واضح است:  ز یچکینگاه کنیم، در تایم فریم روزانه  (Nifty) ا
 .تسلط دارندبر بازار ماه گذشته  یک تا یک و نیم از فروشندگان 

بزرگ باز شد و در  گپبا بازار زیرا  ؛روز گذشته بازار منفی استسنتیمنت یا  جو
 .بسته شد انه همحد روز نیترنییپا

 بنابر  .دارد سویینگ قبلی تطابق نیترنییپاسطح روز با  نیترنییپاتصادفًا 
حرکت بزرگ وجود دارد و من  یک امکان 14260، در صورت شکستن سطوح این

این دیدگاه را حفظ خواهم کرد . انجام دهمه فروش قصد دارم برای روز بعد معامل
ورود مناسب ضروری یافتن نقطه اما ، را ببینم 14260قیمت در  تثبیتمگر اینکه 

 .است
 کندمیما را تعیین  معامالتسرنوشت « خروج»و « ورود»نقاط به نظر من فقط 

 .است دهیفایبو بقیه چیزها 
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 2021آوریل  13صبح در  9:30در ساعت  nifty یاقهیدق 15نمودار  - 2تصویر 

( یا کف سویینگ قبلی)  14260زیرا قیمت  ؛باز نکردم ای را من هیچ معامله
 ست.روز قبل( را نشک قیمت نیترنییپا) 14280
 بود مشخص بازار(، شدن باز  از  دقیقه 15 گذشت از  )پس صبح 9:30 ساعت در 

 کمتر  قیمت در  خواهندنمی و دارند وجود ر خریدا تعدادی بازار، شدن باز  جریان در  که

 قدرت تا کنم صبر  که است این من بعدی گزینه ،این بنابر .کنند معامله قبل روز  از 

 .شود نمایان فروش نقطه یا شود خسته و ضعیف خرید روند یا شود تمام خریداران
 .بازی انتظار شروع شد

 

 

 2021- لیآور -13صبح در  10:30در ساعت  Nifty یاقهیدق 15نمودار -3 ر یتصو
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شدند و همچنین یک  ضعیف Nifty ، خریداران در صبح 10:30در ساعت 
، من تصمیم بنابر این؛ شدظاهر  یاقهیدق 15نزولی در نمودار  انگالفینگ الگوی

 .معامله کوچک فروش انجام دهمگرفتم که یک 
قیمت زیرا ممکن است بالفاصله  ؛فروش باز کنم یمعامله مخواستمیمن ن

را انتخاب  فروش، موقعیت Credit spread، من از طریق رونیازاسقوط نکند. 
 .کردم

 
 2021آوریل  13در تاریخ  بعدازظهر  12در ساعت  nifty یاقهیدق 15نمودار  - 4تصویر 

در سود مقداری قیمت شروع به کاهش کرد و من  ،که انتظار داشتم همان طور 
 .دمرب

روز قبل بود  قیمت نیترنییپاروز و  قیمت نیترنییپاقیمت بسیار نزدیک به 
اما قیمت ، بود ر یناپذاجتنابسطح پایین، حرکت بزرگ این و در صورت شکستن 

بود. تصمیم گرفتم  12در ساعت  تر نییپادر سطوح  ار خرید تعدادی حضور  شاهد
 .دارمنگهخود را  معامله

ضعف دوباره در تصمیم گرفتم در صورت شکستن سطح پایین و نشان دادن 
 .دیگر اضافه کنم فروشچند پوزیشن ، رو به باال  حرکت اصالحی
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 2021آوریل  13در تاریخ  13:00در ساعت  nifty یاقهیدق 15نمودار  - 5تصویر 

کمی جهش و  ظهر  از  بعد 1:00در ساعت  Nifty، رفتیمکه انتظار  همان طور 
 .خستگی را نشان دادبعد 

گر با ، رالی دوم بین ساعت داشته باشیدآشنایی  Banknifty و Nifty چارت ا
 .شودمیشروع  14:00تا  13:00

گر  )با همان مقدار( دوباره چند  بشکندرا  کندل آخرینپایین قیمت  Nifty ا
 .کرد خواهم دیگر اضافه فروش پوزیشن

کثر ریسک  و دارم فروشدر حال حاضر من یک موقعیت  هم  رشیپذقابلحدا
 .رسدیمخوب به نظر  اآلنتا  ز یچهمهتعریف شده است، 

 

 2021آوریل  13در تاریخ  13:30خوب در ساعت  یاقهیدق 15نمودار  - 6تصویر 
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خوب به  توجه قابلدوباره، قیمت به نفع من حرکت کرد و برای یک سقوط 
 .رسدیمنظر 

پس ، بودقیمت روز ین ترفشار جزئی به پاییننیاز داشتم یک تنها چیزی که 
 استاپ السشود )زیرا باعث می ؛افتدطور خودکار اتفاق می به قیمت سقوط ،از آن

 زده شود.(همه خریداران 
م، اما دقیقًا در همان لحظه متوجه بودم که کردمیمن احساس خوشحالی 

 .من را در گذشته خراب کرده است یهایخوشحال ،بارها بازار 
 .کندمیمهمانی من را خراب  نیز  ه آیندهدقیق 15که در  دانستمینم

  

 2021 لیآور  13 خیدر تار  13:45در ساعت  nifty یاقهیدق 15نمودار  - 7 ر یتصو

به ، سطح قیمت را نشکست نیترنییپا nifty من زمانی که یهابرنامه یهمه
 حرکت کرده بود.، مقداری وجود نیا بااما  ،خورد هم

کنون زمان بستن   .من استپوزیشن فروش متوجه شده بودم که ا
کی بود، اما باید به بازار احترام  . در غیر این صورت گذاشتمیملحظه دردنا

 .بودقطعی  کردنم ضرر 
 .بود سر سربهسود داد و ورودی دوم تقریبًا  پوینت 10ورودی اول من حدود 



 73│هامصاحبه: هفتمفصل 

 

)به دلیل  سر سربهرا یک معامله معامله من این اما ، کردمسود  وجود اینکهبا 
 .دانمیمو مالیات(  کارمزد

اما بیایید ؛ چیزی به دست نیاوردم در نهایتاما  ،انتظار سود زیادی داشتم
 .ببینیم چه اتفاقی برای بازار افتاد

 

 2021آوریل  13در  EOD زیبا در  یاقهیدق 15 نمودار  – 8تصویر 

 (هستند TradingView همه نمودارها از )
در باالترین قیمت قیمت در مسیر صعودی حرکت کرد و شاهد بسته شدن 

 .یمسطح روز بود
 .فروشم درست بوده استثابت شد تصمیم من برای بستن معامالت 

ک گذاشتن این  ،رسدیمروی کاغذ ساده و زیبا به نظر  اما دلیلی برای به اشترا
 .داشتمخاص  معامله

 :ان روزانه دشوار استگرمعاملهدو چیز برای 
 ،سود داشتننگه -۱
 .بازار پای  هاآنتغییر دیدگاه  -۲

گاهانه ، برای یادگیری مورد اول است تا یاد بگیریم که  از یموردنفقط تمرین آ
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 گر معاملهنکته است و نقطه عطف هر  ترینمهماما نکته دوم  ،سود ببریمچگونه 
 .روزانه است

 ؟دیدانیمدلیلش را 
 .است معامالتیزیرا این نقطه شروع تمام اشتباهات 

دهند، اما وقتی بازار انجام می در نقاط خوبی ورودگران در بیشتر روزها، معامله
 .خود را تغییر دهندو سوگیری توانند تعصب در حال تغییر است، نمی

کثر معامله کنند یا را حفظ میفروش خود گران جدید یا معامله برای مثال، ا
میانگین کم  در واقع. کننداضافه می ضررده یمعاملههای بیشتری را به موقعیت

 .دهندیمیا حجم معامالت خود را افزایش  کنندمی
اما  ،کنممیاین بدان معنا نیست که من کامل هستم. من در معامالت اشتباه 

 .تا حد امکان از اشتباهاتم جلوگیری کنم کنممیسعی 
 ست؟یچ دیان جدگرمعاملهشما به  هیتوص -۶
 طور  بهزیرا من هنوز در حال یادگیری چیزهای زیادی  ؛کلمه بزرگی است «توصیه»

 :م چند پیشنهاد دوستانه ارائه دهمتوانمیاما من فقط  ،در بازار هستم روزانه
  هر چیزی ممکن است در بازار اتفاق بیفتد و معامله فقط یک بازی

 .نکنید بزرگی، در یک معامله ریسک بنابر این؛ است تاحتماال
  زیرا چیزی جز برهم  ؛ان دیگر نگاه نکنیدگرمعاملهسود  یهاعکسبه

 تیمعامال  ستاپ. همیشه روی آموزدینمبه شما  تانیعاطفزدن تعادل 
 .و مدیریت ریسک خود تمرکز کنید

  های بیشتری ، فرصتدیشویمتر پایینتایم فریم هر زمان که وارد یک
انتخاب  تایم فریمی را یابد. پسنیز افزایش میکنید، اما ریسک پیدا می
 .باشدمناسب در دسترس شما  زمان مدتطرز فکر و  برایکنید که 
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 گر در حال کسب  معامالت با موضوعبحث  هرگونه ضروری نیست. ا
 .کنیدمیصورت اشتباه  درآمد هستید، حق با شماست. در غیر این

 «تکنیکال تحلیل با مقایسه در  «سکیر  مدیریت» و «معامالت روانشناسی 

 .کنید تمرکز  نیز  جنبه دو این روی لطفاً  هستند. مهم اندازه همان به
 گریمعاملهجنبه کوچکی از زندگی است. سعی کنید در کنار  گریمعامله، 

توان کتاب خواند، به مکان دیگری کشف کنید. مینیز این زندگی زیبا را 
طبیعت گذراند، به افراد نیازمند کمک کرد، برخی  در سفر کرد، مدتی را 

 .از اعمال معنوی را یاد گرفت و غیره
 ؟دیکنیم شنهادیرا به همه پ ییهاکتابخواندن چه -۷

. بیان فکر در کلمات کار دانمیممن نویسنده هستم، سختی نوشتن کتاب را 
 :زیر احترام زیادی قائلم یهاکتاب، من برای رو نیا از دشواری است. 

1) Trading in the Zone 
2) Trade Like a Casino 
3) New Trader Rich Trader 
4) How to Avoid Loss and Earn Consistently in the Stock Market 
5) Master Mind of Day Trading 
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 Highlands Ranch, CO, USA کیووجاست کیج ؛مصاحبه سوم
بار چه  نیاول نکهیو ا دییبفرما خود یلیدر مورد سوابق تحص یمختصر .1

 د؟یدیدر مورد بازارها شن یزمان
که پدرم یک حساب زمانی  ،سالگی شروع کردم 12سن  از را  گریمعاملهمن 

من ایجاد کرد و از من خواست در مورد بازارها بیاموزم.  یبرا custodial1معامالتی 
رشته در ، رفتم کالج زمانی که بهشدم.  و روندها مجذوب بازار سهام سرعت بهمن 

را که قیمت، عرضه و تقاضا بنیادی اقتصاد تحصیل کردم که به من کمک کرد تا 
 دهند، درک کنم.را تغییر می

 د؟یمواجه بود یبا چه مشکالت ،اول یمعامالت یهاسال ای هاماه در  .2
بسیار  یهاشرکتمشکل من در معامالت اولیه این بود که سعی کردم  نیتربزرگ

زیرا پول زیادی برای  ؛کوچکی را بخرم که قیمت سهام بسیار پایینی داشتند
کثراً زیرا  ؛نکردخوب کار  وجهچیهبه موضوعدر بازار نداشتم. این  معامله قیمت  ا

خود را در عرض  معامالتیبه صفر رسیدند. من اولین حساب  هاشرکتاین  سهام
 .دست دادماز ماه  18
 ؟ستیچشما  یو سبک معامالت دیکنیممعامله  ییچه بازارها در  .3

 ه کردنو معامل متحده االتیادر حال معامله در بازارهای سهام  به طور کلیمن 
در واچ لیستم آشنا هستم. من تقریبًا هرگز سهامی که  هاآنسهامی هستم که با 

برای  کنیدمیسهامی که معامله  خصوصیات. درک کنممیمعامله ننیستند را 
 .بسیار مهم است شتر در معامالتبیشانس داشتن 

                                                      
اشاره دارد که  یشرکت کارگزار ایمشترک  یگذارهیشرکت صندوق سرما ،یمؤسسه مال کیانداز در حساب پس کیعمومًا به  - 1
 .کندیمحل سکونت( آن را کنترل م التیا نیسال، بسته به قوان 21 ای 18 ر ی)افراد ز  یسن قانون ر یافراد ز  یبرا سالبزرگفرد  کی
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روزانه  یهامیفردر تایم هستم که  هم سویینگ تریدر و هم پوزیشن تریدر من 
 کنم.را بررسی می هاچارتو هفتگی 

چگونه بر آن دوران  د؟یمتحمل ضرر شد معامالتدر زمان شروع  ایآ .4
 د؟یماند زهیباانگو  دیسخت غلبه کرد

زیرا  ؛از دست دادمبله، زمانی که شروع به کار کردم، حسابم را خیلی سریع 
پایین  هاآنقیمت  به این دلیل کهکردم و کیفیت را معامله میبسیار بی یهاسهم

برایم بهتر  بخرم «زیادی یهاسهم»بتوانم  اینکهم کردمیو فکر  خریدممی بود
 ،توانستمیمبمانم این بود که تا آنجا که  زهیانگ با. راهی که توانستم خواهد بود

 را معنی آن که دمیدیم. هر زمان که اصطالحی را به یادگیری ادامه دهم
م در مورد آن توانمی آنچهم هر کردمیم و سعی کردمی، آن را جستجو دانستمینم

تالش و  با از دست دادن حساب ،معامالتدر  هاآموزشیاد بگیرم. بسیاری از 
 .شودمیپیوسته در یادگیری محقق 

 ییهامثالدر صورت امکان  لطفا  ؟ )دیکنیمحال حاضر چگونه معامله  در  .5
کر کن  (دیهمراه با نمودارها را ذ

بر اساس قیمت، الگوهای  ، حجم لنگر 1Raindropمن در حال حاضر از نمودارهای 
. این ابزارهایی کنممیبرای معامله استفاده  ر لنگ VWAPاندیکاتور نمودار ساده و 

عرضه که دهند می را امکاناین کنم به من استفاده می3TrendSpiderکه من در 
و تقاضا را با دید جدیدی ببینم و همچنین الگوهای نمودار ساده را با استفاده از 

                                                      
در هر نوار  ماً ی، حجم را مستقVWAPبه نام  متیق یوزن نیانگیو حجم م ستوگرامیبا استفاده از ه Raindrop ینمودارها -1
حرکت کرده است، چقدر زمان طول  متیاست که ق ییاز جا ینقطه اوج بصر کی Raindrops رونیگنجانده است. ازا متیق

 حجم با گذشت زمان. انیجر نیتا به آنجا برسد و همچن دهیکش

 شده است یطراح کالیتکن لیکارآمدتر کردن تحل یکه برا یافزار معامالتنرم -2
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 تنظیم کنم. اصلی طقمنادر  خطوط روند
 ست؟یچ دیان جدگرمعاملهشما به  هیتوص .۶

است که روی آنچه برای شما و شخصیت ان جدید این گرمعاملهتوصیه من به 
. یک سبک معامالتی ممکن است برای یک نفر عالی یدتمرکز کن ،شما مفید است

باشد. تنها راه برای درک  ار یعتمام عمل کند و برای شخص دیگر یک شکست
معامالتی برای  یهاکتاباست.  ضرر و  کردن سودشخصیت خود در بازار، تجربه 

درباره خودتان و  ییهادرسعالی هستند، اما تجربه به شما  هیپادانش یادگیری
کنش شما به   .آموزدیمها ضرردها و سونحوه وا

 ؟دیکنیم شنهادیرا به همه پ ییهاکتابچه  خواندن .۷
 جیم کرامر  -اعترافات یک معتاد به بازار سهام 

The Quants - اسکات پترسون 
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 کلکته، هند یماالن ایصوم ؛مصاحبه چهارم
 چه بار  نیاول نکهیو ا دییبفرماخود  یلیدر مورد سوابق تحص یمختصر .۱

 د؟یدیشن بازار  مورد در  یزمان
بودم.  دانش آموزاندر امتحانات راهنمایی و دبیرستان یکی از بهترین  من

و امور  که من با حسابداری شدمیمن تاجر بودند و این موضوع باعث  یخانواده
کردم و در هر دو  شرکت CS1و  CA یهادورهدر  من بنابر این؛ باشم آشنامالی 

مدارک را تمام  آن یدوره، من با این حال. استعداد خوبی از خود نشان دادم
برای تحصیل در دانشکده اقتصاد لندن  ییایرؤزیرا در این بین فرصتی  ؛نکردم

پیدا کردم، جایی که کارشناسی ارشد را در حسابداری و امور مالی به پایان رساندم. 
حسابداری و مالی بود.  در زمینه  همیشه کسب دانش هر چه بیشتر من  یدهیا

به دست همیشه به من انگیزه نداد. انگیزه من  وقتهیچ مدرک  کردنانباشته 
 بوده است. بیشتر  دانش آوردن علم و

بنابر  ؛کردگذاری میخود را در بازارهای سهام سرمایه یاندازهاپسبزرگم  پدر 
قرمز و سبز روی صفحه کنجکاو  زنچشمک یهافلشاز کودکی در مورد  این

فیزیکی  به صورتساالنه معموًال  یهاگزارشبودم. زمانی که من ابتدایی بودم، 
م بدون اینکه کردمینگاه  هاآنتصادفی به  طور  به. حتی در کودکی شدمیارائه 

، هاکتابکه این  دانستمینم اصًال . من داشته باشم هاآندرکی از  نیترکوچک
 ، شریک زندگی من خواهند شد.دیوسفاهیسگاهی رنگارنگ و گاهی 

                                                      
ج از کشور ن یهستند که در هند برا یمدارک cs و caمدرک  دو 1  است. از یصادرات محصول به خار
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 د؟یمواجه بود یبا چه مشکالت یمعامالت هیاول یهاسال/هاماه در  .2
روش  هاونیلیمچیزها برای یک مبتدی بازار این است که  نیترکنندهجیگیکی از 

 هاآن توانمین وجهچیهبهگذاری در بازار وجود دارد و سرمایهو  گریمعاملهبرای 
به طرز فکر، نقاط قوت و ضعف شما مربوط  ز یچهمه .خطاب کرد درست یا غلط را

 .شودمی
باید درک روشنی از  یانهیزممعتقدم که برای موفقیت در هر  شدتبهمن 

نقاط قوت و ضعف خود در آن زمینه داشته باشید و سپس سبک خود را بر اساس 
 آن شکل دهید.

برگشتم برای من کامًال واضح بود دانشکده اقتصاد لندن چیزی که وقتی از 
. داردوجود  یاین بود که قطعًا تفاوت زیادی بین دنیای تئوری و دنیای عمل

یادگیری عملی خود را با یادگیری از کسانی که قبًال به  سیر خواستم ممی رونیازا
، کوتاه کنم. به دنبال آن، به سراسر کشور سفر انددهیرس، کردمآنچه من نگاه می

برتر هند آشنا شدم.  گذارانسرمایهبودم که با بسیاری از  شانسخوشکردم و 
گرفتم این بود که هیچ راه واحدی برای  هاآنبا درسی که از مالقات  نیتربزرگ

به طرز باورنکردنی  گذارانسرمایهاین  یهمهکسب درآمد در بازار وجود ندارد. 
ذهنم را باز کرد  این موضوع بود.بسیار متفاوت  هاآن یهاسبکموفق بودند، اما 

ما از بیرون سعی در کشف آن داریم در درون  یهمهه و به من فهماند که مسیری ک
 ماست.

های مختلف رویکرد ، سعی کردم در مورد روشبه این درک رسیدم کهیهنگام
دانید چه زیرا بدون آن هرگز نمی ؛مطالعه و دانش بیشتری کسب کنم ،به بازار 

رویکردی برای شما مناسب است. خیلی زود متوجه چیزهایی شدم که با طرز فکرم 
راحتی  یشبانهباعث شدند خواب م کردمیرا دنبال  هاآنو وقتی  آمدندیدرمجور 
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 .داشته باشم
 ؟ستیچشما  یو سبک معامالت دیکنیممعامله  ییچه بازارها در  .3

کشورها سهام تنوع بین  در حالی که. کنممیمن فقط در بازار سهام هند معامله 
 خاص و محدود کردن بازار که  کنممیاحساس  شخصاً مزایای خود را دارد، من 

 هاآن کسب و کار و  هاشرکتبسیار مهم است. با تمرکز بر یک بازار، درک خوبی از 
تصمیمات  کندمیکه به شما کمک  دیآور یمدر یک دوره زمانی به دست 

 بگیرید. یترهوشمندانه
رویکرد من برای تمام . این بازار هستم گر معاملهو هم  گذار هیسرمامن هم 

 یجابهمعتقدم  داً یشدسهم را پیدا کنم. من  نیتریقوانتخاب سهام این است که 
. من با نگاه کردن به نمودارهای سهام و آن را دنبال کرد بازار، باید ینیبشیپ

کنم. برای ، شروع میزنندیمباالتر جدیدی  یهاسقفاز چارت که  هاییبخش
 یهاسقفخود  روندمداوم در طول  طور  به، باید صعودی باشداینکه هر سهم 

 باالتر و باالتری بزند.
تا  کنممیشرکت جستجو  آن بنیاددر مورد مبانی و ، من عمیقًا پس از آن

زیرا این ؛ داشته باشد تواندمی شرکت چه نوع رشدی را برای چه مدتآن بفهمم 
 رکت سوددهــــــش رکت را به یکــــت که یک شــعواملی اس نیترهمــــــمیکی از 

(1multi bagger)  کندمیتبدیل. 
ام، متوجه و تجربه کسب کرده را در بازار سپری کرده زیادیزمان  که ییآنجا از 
های مشترکی هستند. هر سهمی که ترکیب دارای ویژگیمولتی بگرها ام که شده

                                                      
 نیچند یبازده جادیشرکت که قادر به ا کیمنظور اشاره به سهام " را بهmultibaggerاصطالح " نچیل تر یمشهور پ گذار هیسرما - ۱

 یدرصد را برا ۱00از  شیب یبازده یسهام نیچن ق،یطور دق ها بود، ابداع کرد. بهمد آنآمربوط به در نهیاز هز شتر یبرابر ب
 .کندیخود فراهم م گذارانهیسرما
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 بزرگ را دارد:مولتی بگر به یک  شدنلیتبدزیر را داشته باشد، پتانسیل  مرگبار 
 شرایط خاص شرکت+  یگذارمتیق+ قدرت  یریپذاسیمق+  انداز چشممدیریت 

خ برگشت سرمایه + رشد باال +   یهایبدهباقیمانده کمتر از  یهایبده+ نر
=  از محصوالت در جامعه خاص یحوزهدر یک  ی+ مالکیت + رهبر شدهپرداخت

 مولتی بگر شدنترکیبی مرگبار برای 
متحول کننده زندگی  هایمولتی بگراین رویکرد به من کمک کرد تا برخی از 

، Avanti Feeds ،Bharat Rasayan ،Apollo Tricoat ،Minda Industries :مانند
Ajanta Pharma ،Laurus Labs .و غیره را پیدا کنم 

استارتاپی نیز بسیار فعال هستم. این به  گذاریسرمایه در زمینه  ن، ایجدا از 
که به من کمک  در ارتباط باشم نخبگانتا با بسیاری از  دهدمیمن این فرصت را 

 ارتباط برقرار کنم. این حوزه یهاتیواقعرا پرورش دهم و با  میهادهیا کندمی
چگونه بر آن دوران  د؟یمتحمل ضرر شد معامالتدر زمان شروع  ایآ .4

 د؟یماند زهیانگ باو  دیسخت غلبه کرد
دادم را شروع کردم، همان اشتباهاتی را انجام می گریمعاملهدر ابتدا، زمانی که 

، دعا رفتمیپذینماینکه ضررهایم را  جمله از شود: کار در بازار مرتکب میکه هر تازه
سودهای کم من را ، به قیمت اولیه بازگرددتا قیمت  ندمماو منتظر می ردمکمی

همیشه سهامی را . بزرگ بودمند و همیشه به دنبال سودهای کردمیارضا ن
و  انددهیرست مبا این امید که به کف قی .اندکردهسقوط  شدتبهکه  دمیخریم

به این  هازشیر این  کهنیاغافل از  ،بگیریم هاآنم سود زیادی از توانمی حتماً 
 .جبران نخواهند شد هایراحت

به بازار مانند یک سرگرمی دیدگاهم متوجه شدم که  سرعت بهخوشبختانه 
یک  در حالی کهقرار است از شما پول بگیرند.  هایسرگرماست و نه یک حرفه. 
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 360، من یک تغییر رونیازا. کندمیحرفه چیزی است که برای شما پول ایجاد 
 در رویکرد خود نسبت به بازار ایجاد کردم. یادرجه

موفق و نحوه  گذارانسرمایهان و گرمعاملهشروع کردم به خواندن در مورد 
 با بازارها. هاآنبرخورد 

تاریخ کردم تا عوامل رایجی را که  یمطالعهرا صرف  زمان زیادیمن همچنین 
هنوز و اند، درک کنم یا نابودکننده ثروت تبدیل کرده نیت آفرثرویک شرکت را به 

درک نقاط قوت و طرز همچنین خیلی روی دهم. من هم به همین کار ادامه می
، که با شخصیت من سازگار است ییهایاستراتژ روی م کار کردم تا بتوانم فکر

 .معامله کنم
 شفاف و واضح مانند شیشهزیرا در ذهنم  ؛امنبوده زهیانگیبهرگز  واقعاً من 
. من نداردو بازگشتی وجود  ی بسازمکسب و کاردر این زمینه  خواهممیبود که 

کنند و به دارم که همیشه از من حمایت می یاخانوادههستم که  شانسخوش
 داشتن یک خانواده حامی در دوران سخت کنممیمن ایمان دارند. من فکر 

 ید داشته باشید.توانمینعمتی است که  نیتربزرگ ،زندگی
؟ )لطفا  در صورت امکان مثال همراه دیکنیمحال حاضر چگونه معامله  در  .5

کر کن  (دیبا نمودارها را ذ
 یهامیتاباال و هم برای  یهامیتاهم برای گذار یک سرمایه به عنوانمن خودم را 
من بسیار ساده است. من از  ستاپ، نموداری ازنظر . نمیبیم تر نییپاتا حدودی 

کنم. من سعی استفاده می یاهفته 52 باالترین قیمتقیمت و حجم همراه با 
رسند، به دنبال عملکرد قوی هایی که به باالترین حد خود میکنم در سهممی

عملکرد شرکت چگونه بفهمم  کنممیقیمت باشم. وقتی این کار انجام شد، سعی 
کرده یک غربالگری اساسی تا  کنممی فیلتر را  دیگری های، معیارپس از آن. است
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من  ستیلچککند و آیا با کنم بفهمم شرکت چگونه عمل میسعی میباشم و 
 مطابقت دارد یا خیر.

یک شرکت این پارامترهای فیلتر من را برآورده کرد، قبل از  کهیهنگامسپس 
عمیق شرکت  دامنتالنفا لیوتحلهیتجزنهایی برای خرید، به  یریگمیتصم

 .پردازمیم 1tScuttlebut ازجمله

  

اجتناب  رسدیمخود  سقف، مردم از خرید سهامی که به باالترین به طور کلی
. رشد داشته استدرصد  100تا  50 معمول طور  بهلحظه آن تا زیرا سهام  ؛کنندمی

خ دادن باشد و با این حال ، باید درک کرد که ممکن است داستان بزرگی در حال ر
راه برای کنار گذاشتن یک  نیترسادهشروع چیزی عظیم باشد.  تواندمیاین فقط 

خیلی پیشرفت کرده  هم ناآل نیهمتا  این است که بگویید پرپتانسیل یمعامله
 .است

این است که تالش کند و بفهمد که چرا چنین  گذار هیسرماکار یک  حالی که در 

                                                      
صحبت با افراد  قیآن از طر یگذارهیسرما یهایستگیشرکت و شا کیدر مورد  یریادگی یبرا یبه روش Scuttlebutt کیتکن -۱
 .دیکن آمادهطور کامل  خود را به یگذارهیقبل از سرما دیتوانیآن م قیدر آن شرکت و صنعت اشاره دارد که از طر یادیز 
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تبدیل به یک مولتی  تواندمیحرکت قدرتمندی انجام شده است و آیا هنوز هم 
 ؟بگر شود

، زمانی که سهام پس از کنیدمینمودار آوانتی فیدز مشاهده  در که  همان طور 
روپیه  14تا  13به باالترین حد خود رسید، حدود  2013یک دوره طوالنی در سال 

یعنی  .را هم دیده بود ۶.۲۱این سهم قیمت پایین ، در تقویم معامالتی ساالنهبود. 
این  با. بود یافته افزایش خود سطح نیترنییپا از  ٪100بیش از هم  ناآلنیهم

گذاری متحول ن یک سرمایهای. رسید روپیه 980 به سال 4 از  کمتر  در  سهام ،حال
درصد  44سال با تخصیص  4در را ام برابر سرمایه 70کننده برای من بود، جایی که 

 ، به دست آوردم.م در یک مقطع زمانی مشخصاز پرتفوی
، درست نادیده گرفتن سهام ،انجام دهم ممکن بودترین اشتباهی که بزرگ

قیمت در حال  مکردمیچون فکر  همآنکه به باالترین حد خود رسید،  بود زمانی
 .حاضر دو برابر شده است

برای  مکردمیمن سخت کار  .طرز فکر من در آن مرحله کامًال برعکس بود
 از  ی آن شرکتبدانم براشرکت بفهمم و یک م در مورد توانمیآنجا که  اینکه تا

وجود دارد. در حین انجام این کار، متوجه  برای رشد به بعد چه پتانسیلی آنجا
که اعتقاد  کندمیوجود دارد که از رشد قوی شرکت حمایت  شرایط خاصیشدم که 

 .دادمیمن را چندین برابر افزایش 
 کنممیکه من پیشنهاد ن کنممی سلب مسئولیتاین موضوع  انیب بامن اینجا 

جدیدی رسیده است، شما کورکورانه  سقفکه فقط به این دلیل که یک شرکت به 
یا یک فیلتر هستند  «نقطه شروع»جدید فقط یک  یهاسقفآن را خریداری کنید. 

تا  الزم استتالش زیادی باشیم. پس  همراه سهام در بازار  نیتریقوتا بتوانیم با 
 شناسایی کرد. هاآنبتوان سهام را قبل از خرید 
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گر شرکت مطابق  ، باید ریسک را کندنمیشما عمل  استراتژيهمچنین، ا
ج شد.  مدیریت کرد و از آن خار

 ست؟یچ دیان جدگرمعاملهشما به  هیتوص .6
ان جدید این است که خود و شخصیت خود را به روشی گرمعاملهتوصیه من به 

بهتر درک کنند و بر اساس آن معامله کنند. در بازارها، تمایل زیادی به تمرکز روی 
که ما به دنبال آن  ییهاپاسخ اما، وجود دارد افتدیمآنچه در اطراف ما اتفاق 

 یجابهبیاموزید، اما  هاآنهستیم در درون ما نهفته است. از مردم الهام بگیرید، از 
 کورکورانه از کسی، مسیر خود را بسازید. تقلید کردن

قدرت شما برای بازگشت ضرر و زیان،  هایدوره در همچنین، رویکرد شما 
باید  گریمعاملههستند که هر  ییهاهیشهرمانند  هاانیز کند. تعیین میمجدد را 

چیز این  ترینمهم، با این حال. بپردازدبه بازار  گریمعاملهبرای یادگیری هنر 
گر از بروز اشتباهات  توانمیناست که از ضررها درس بگیریم.  اجتناب کرد، اما ا

گاهانهفردی مسئولیت کامل نتایج خود را بپذیرد و تالش  شرایط برای بهبود  یاآ
 د.هرا کاهش د هاآن تواندمیانجام دهد، قطعًا 

 ؟دیکنیم شنهادیرا به همه پ ییهاکتابچه  خواندن .7
را  هاآنخواهم اند و میبازار سهام داشته در زیادی در سفر من  تأثیر های زیر کتاب

 به همه پیشنهاد کنم تا مطالعه کنند:
1) One Up on Wall Street 
2) Beating the Street 
3) How to Make Money in Stocks 
4) Trade like a Stock Market Wizard 
5) Market Wizards 
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6) Reminiscences of a Stock Operator 
7) Think and Trade like a Champion 
8) Trading in the Zone 
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التیانیویورک،  لنیگ مز یج ؛مصاحبه پنجم  آمریکا متحده ا
در  یبار ک نیاول نکهیو ا دییبفرما خود یلیدر مورد سوابق تحص یمختصر .۱

 د؟یدیمورد بازارها شن
 اب ،در آن زمان رئیس من نیز بود اتفاقاً من برای اولین بار از طریق دوستی که 

 نظیر تسالم به یاد بیاورم که او سهامی توانمی وضوح بهشدم. من  آشنا گریمعامله
او این بود  حرف .دالر بود 60 حدود 1به نظرم ارزش آن قبل از اسپلیترا داشت که 

م، کردمیبه سخنان او توجه  کاشیا «کنید و نفروشید. گذاریسرمایه تسال در »که 
غلبه  هاآنو موانعی داشتم که باید بر  گریمعاملهدر مورد ی تصوراتمن اما 
یاد  ،میریگیماز آن طریق یاد . من باید به روش سختی که بسیاری از ما مکردمی
 .مگرفتمی

گر در آن زمان گوش  یک  اآلنم، کردمی گذاریسرمایه تسال م و رویکردمیا
. این دادمیبه من نشان  و حساب خود را پرتفومرد بسیار ثروتمند بودم! او همیشه 

 رشدید سهام یک شرکت را بخرید و سرمایه خود را توانمیواقعیت که شما 
 ،گذاریجالب بود. این معرفی به دنیای سرمایه بسیار  ، برایمچشمگیری بدهید

برای آن ای تبدیل شد که من ور کرد که به شغل و عالقهشعلهدر من آتشی را 
بود و این همان سبک  یا هولدر  گذار هیسرماریزی نکرده بودم. او یک برنامه

افتتاح اولین حساب معامالتی خود از آن  م هنگامخواستمیمعامالتی بود که من 

                                                      
. کنندیم لیکمتر تبد متیسهم با ق یهر سهم را به تعداد کندیمرشد  هاآنهر سهم  متیق نکهیبعدازا هاشرکت :تیاسپل -1

سهم  کیکه  یکس یعنی؛ کندیم لیدالر تبد ۱0 متیسهم با ق 8را به  هر سهمدالر،  80 متیسهم با ق کی یبرا ۱:8 تیاسپل مثًال 
دارد  یادیمهم ز  لیکار دال نیدالر است ا ۱0هر همش  متیسهم از آن شرکت دارد منتها ق 8شرکت را داشته حاال  نیا یدالر 80
امکان رشد  یروان ازنظر کمتر،  متیسهام با ق طور نیهمکمتر است.  متیسهام با ق دوفروشیخربودن  تر راحت هاآناز  یکیکه 

 دارند. یشتریب
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 .الگوبرداری کنم
 د؟یبود مواجه یمشکالت چه با هیاول یمعامالت یهاسال ای هادر ماه .2

نظم و انضباط، دانش و صبر و  دچار کمبودخود من  فعالیت معامالتیدر آغاز 
 موفق گر معاملهبه یک  شدنلیتبدبرای  از یموردن« صبر »از همه،  تر مهم وحوصله 

 گر معاملهبه یک  ودنب بلندمدت گذار هیسرمااز تمایل به یک  سرعت به. من بودم
برای من جذاب  بزرگدادم. اقدام سریع و دستاوردهای  نظر تغییر بودن روزانه 

گران در عرض چند دقیقه صدها تا هزاران دالر به دست بود. دیدم که معامله
م همین کار را انجام دهم. من اصول معامالتی را که خواستمیمن هم و  آورندمی

 را بود میانگین کم نکردنو  استاپ الس، حجم پوزیشنشامل مدیریت ریسک، 
 .سودآور ضروری هستند یامعاملهکه برای  یاسادهدرک نکردم. چیزهای 

آن را پرداخت  ینهیهز ابتدا در همان این مفاهیم برای من ناشناخته بود و
از  و مقداریم کردمیسود ، مقداری خریدم امهیسرمامن یک سهم را با کل کردم. 
 من حساب از  ٪50که بیش از  شدمضرر بزرگ  دچار یک در نهایتم. دادمیدست 

 احساس دادم دست از  پول همهنیا کوتاه مدت این در  اینکه از . برد بین از  را
حساب  در  خود یهیسرما یماندهیباق من. مکردمی دلسردی و افسردگی

. کاری با آن پول انجام ندادمنقد کردم و برای چند سال آینده  را امیمعامالت
 .به بازار بازگشتم 2020کووید  دوران بازار نزولی مدتکوتاهدوران سرانجام در 

کنم. در  گذاریسرمایه ،1با قیمت تخفیف خوردهسهام  در فرصتی را دیدم که 
با ضرر فروختم  سهامی را .عرض چند هفته دوباره نیمی از حسابم را از دست دادم

بودم. من همان ناراحتی و درد  هاآندرصدی  100تا  50 شدرشاهد  آن از  بعدو 

                                                      
 .اندخورده فیکه آن سهام تخف شودیمگفته  اصطالحبه رسندیم دیخر یخوب برا یهامتیقکه سهام به  یزمان - 1

 



 کن دیراهب تر کیمانند  │ 90

 

احساس کردم، اما این بار آتشی در درونم را مجدد اولین باخت بزرگم  مشابه
یک  به عنوانشد. آتشی که من را در مسیر یادگیری، رشد و تکامل  ور شعله

در بازار کار ام به دست آورده یسختبهبا پولی که دیگر هرگز  تاقرار داد  گر معامله
 .نکنم

، هاکندلم، الگوها، کردمیتحلیل تکنیکال را مطالعه  یهاکتابمن هر شب 
هایی در میانگین متحرک را مطالعه کردم. ویدیوها را تماشا کرده و کتاب و حجم
صحیح  یهایژگیوو حجم پوزیشن مدیریت ریسک مناسب،  جرایا ینحوهمورد 
 در نهایتم و کردمی. من هر شب نمودارها را مطالعه خواندم برای خرید را از یموردن

 .نمودمنمودارهای خودم  در  یسینوهیحاششروع به 
اتکا به آنچه  یجا بهزمانی که  .این نقطه عطفی در حرفه معامالتی من بود

 یاحرفه، به سمت دندیخریم هاآنند و سهامی که دادمیان دیگر انجام گرمعامله
 :هایی مانندروی آوردم. من از چارتیست گریمعامله شدن در شغل

@TraderStewie @MadMraket @TraderAmogh @PatternProfits 
@Patrickwalker56   گذاران بلندمدت مانندسرمایهو : @saxena_puru 

@jonahlupton: مانند: و سویینگ تریدرهایی @duckman1717 @raytl-   و
 .مگران بزرگ در توییتر الهام گرفتاز معامله برخی

 ،باشم هاآنمثل م خواستمیو الهام گرفتم  هاآناز انی که گرمعاملهمن از تمام 
درصد ضرر  50گرفتم و آن را به سبک خودم تبدیل کردم. سپس آن  چیزهایی یاد

اولیه خود در کمتر از یک  گذاریسرمایهاز رشد درصد  400درصد سود یا  800را به 
 ؛کردم در این مرحله یک جادوگر بازار سهام هستمسال تبدیل کردم. من فکر می

 رشدام گذاری اولیهدرصد از سرمایه 400 العادهفوقو به طرزی  یسادگبهزیرا 
از بهترین مشاوره  یاتکهخواهم زیرا می ؛ام. خیلی دقیق به من گوش کنید،داشته
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 .رایگان در اختیار شما قرار دهم به صورترا 
 است. نیمه دوم این است که آن گریمعامله کسب درآمد تنها نیمی از نبرد

 اندازهبه! شما فقط خود را حفظ کنید و از دست ندهید یسودها، پول را نگه دارید
 درست هاانتخابسود در زمانی که  کردنقفلقبلی خود خوب هستید.  معامله

از کسب آن سود در وهله اول است. بازار سهام شما را متواضع  تر مهمحتی  است
بیشترین ضرر را متحمل  ما سودهاست که نیتربزرگخواهد کرد و معموًال پس از 

. از سرمایه خود به هر قیمتی محافظت کنید و همیشه از حد ضرر استفاده شویممی
 اولویت شماره یک من است.، مدیریت ریسک همیشه میآیمپای بازار کنید. وقتی 

 شما چگونه است؟ یو سبک معامالت دیکنیممعامله  ییدر چه بازارها .3
است و اخیرًا  ETFو  که شامل سهام عادی کنممیمعامله را  NYSEسهام من 

 .کرده ام نیز  ارزهای دیجیتالشروع به معامله 
هم در . کنممیماهیت ترکیبی توصیف سبکی با من سبک معامالتی خود را 

 .کنممیتایم فریم باال و هم در تایم فریم پایین معامله 
سهام  نیتریقوانتخاب ویلیام اونیل دارد که به  یهاآموزهسبک من ریشه در 

. من یک شودمیخالصه  فاندامنتالبا بهترین اصول  هابخش نیتریقواز 
تجمیع یا انباشت  یدورههستم. به دنبال سهام در یک  breakout گر معامله
ج پترن یا بیس گردم، سپس زمانی که آن سهام از یک می انگرمعاملهتوسط  خار

 مکرر در  طور  بهام که ایجاد کرده یک استراتژی. کنممیخود را باز  یمعامله ،شد
 .گردمبه دنبال آن می ETF سهام، ارزهای دیجیتال و یهاچارت

ج نزولیصعودی،  به دنبال این الگوها هستم: پرچم اصوًال  من فنجان و ، و 
افزایش حجم برای عبور و های خاصی از الگوها افزایش حجم در قسمت، دسته

ج شد با الگوها. سپس زمانی که سهام از این تجمیعاز مناطق  ، ندحجم باال خار
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. عوامل زیادی وجود دارد که به شروع یک کنممی باز را  معامالتی یک موقعیت
ساده در الگوها یک شکست  هانیاکند، جدید کمک می معامالتی موقعیت

 .ندیآیم حساببه
من حرکت  ینیبشیپدر جهت قرار گرفتم که  یامعاملهاینکه در  محض به

، هاهفتهتا زمانی که ممکن است از این روند استفاده خواهم کرد، چه  کندمی
در پول و  کنممی سیو سود کمکمحرکت چارت  طول مسیر . من در هاسالیا  هاماه

. زمانی که یک کنممیاضافه  م حجمجدید به پوزیشن یهااوتو برک  هابک
 بامیانگین متحرک کلیدی  یک د یا زمانی کهبیایوجود  به در سهاممهم تغییر 

ج  طور  بهحجم باال بشکند و بالفاصله آن را پس نگیرد،  کامل از معامله خار
 .از استراتژی معامالتی من است یاخالصه. این شومیم

و نقطه  کنممیدر نحوه انتخاب سهامی که معامله  هم من سویینگمعامالت 
در مشابه است. تنها تفاوت  ، به روش قبلی منشومیمدر آن وارد خریدی که 

ی نگه ترکوتاه زمانمدتاین است که من معامله را برای معامالت سووینگ من 
من به تارگت اولم  یمعامله. وقتی کنممیمعامله اضافه ن حجمو به  دارمیم

نیمی  گذارمیمو  فروشمیمآن را نصف یا  بندمیمیا به کل آن موقعیت را ، رسید
. کنممیریسک فری  اصطالحبهبه طی کردن مسیر خود ادامه دهد و دیگر از سهام 

 این امکان همیشه وقتی .حفظ کنممداوم سود را  طور  بهکه این است  من ترفند
گر را ذخیره کنیدسود  وجود داشت  .باشد یکمسود ، حتی ا

چگونه بر آن دوران  د؟یمتحمل ضرر شد معامالتدر زمان شروع  ایآ .4
 د؟یماند زهیانگ باو  دیسخت غلبه کرد

متحمل شدم. این ضررها را خود ضررهای سنگینی  معامالتی فعالیتدر اوایل من 
ک بود،  ازنظر  انگیزه داد تا به  که به منبود درد آن ضررها اما مالی و روحی دردنا



 93│هامصاحبه: هفتمفصل 

 

سودآوری داشته باشم. باید به یاد داشته باشید  معامالتخودم یاد بدهم چگونه 
ها، ها، کشمکشیک سفر است نه یک مقصد. از قضا، سختی گریمعاملهکه 

، سوختی دیآیمپیش  گریمعاملهیادگیری هنر  در مسیر ضررها و دردهایی که 
سودآوری داشته  معامالتکند یاد بگیرید که چگونه است که شما را مجبور می

 .باشید و منضبط شوید
به  هاآناین است که از اشتباهات خود درس بگیرید و از  گریمعاملهترفند 

راهنمایی برای ایجاد یک سیستم معامالتی مبتنی بر قوانین استفاده کنید  عنوان
ها و نقاط ضعف در معامالت شما را حفره ،. ضررهاداردیمکه شما را سودآور نگه 

دیگر  کهتا برنامه و سیستمی داشته باشید د نکند و شما را مجبور مینکنآشکار می
 .هرگز با ضرر بزرگ روبرو نشوید

 ییهامثالدر صورت امکان  لطفا  ؟ )دیکنیمدر حال حاضر چگونه معامله  .5
کر کن  (دیهمراه با نمودارها را ذ

شکست این است که دقیقًا در زمان  کنممیروشی که من در حال حاضر معامله 
شوم و همیشه از حد ضرر برای کاهش ریسک  پوزیشن وارد)برک اوت( یک سهم 

دهید، فرصت را کاهش می روند نزولیریسک  کهیهنگاماستفاده کنم.  در روند
اری که باید به بیشترین مقد . شماکنیدمیایجاد  حرکت سهمبرای  یانیپایب

گاه باشید.  ممکن است در یک معامله از دست دهید آ
پتانسیل ، همان زمان من در  درصد است و همچنین 7تا  4برای من این عدد 

 .کنممیایجاد  کت سهم در جهت سودمربرای ح نامحدود
. است حجم پوزیشنو  استاپ السمن شامل نقطه خرید،  معامالتمعماری 

است.  من معیار و ساختار دقیقی دارد. انتخاب سهام بر اساس اصول یامعاملههر 
این  ازجملهو صنایع برتر در بازار هستم.  هابخشسهام از  نیتریقومن به دنبال 
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فصل گذشته،  3در طول 1EPS  وشرکت  متوالی به افزایش فروش توانمیموارد 
و مالکیت با  90 یباال 5RSرتبه، باال  2IROافزایش مستمر در مالکیت صندوق، 

 کیفیت صندوق اشاره کرد.
پیشرو در بازار را پیدا کنید، سپس سهام پیشرو را از این  یهابخشصنایع و 

در  های تکنیکال مناسب برای ورود ستاپدنبال  بعدو صنایع بیابید.  هابخش
 .شوندیموارد  هاچارتزمانی است که  جاگردید، اینباین سهام 

 تشکیل دادنبه دنبال سهامی هستید که در حال  انباشت فازهایشما در 
، فاز در حجم باال  هاسهمتماشا کنید تا این  و هستند، پس منتظر بمانید بیس ها

گر یک سهم در پشت شکست بشکنند.  انباشت را حجم باالیی )برک اوت( ا
باشد، نده روز گذشته  یهاحجمکه حجم آن بیشتر از  نداشته باشد، به این معنی

کاهش  قابل توجهیبه میزان برک اوت در آن  کار کردناحتمال در آن صورت 
 .ابدییم

. اندشدهتکرار مداوم  طور  بهاز زمان پیدایش بازار سهام  در بازار  الگوهای سهام
 به عنوان. ما شودمیکار وارد  هاانسانجایی است که روانشناسی  جااین

قرار  هاآنخود را حول  معامالتاین الگوها را درک کرده و  یاحرفه گذارانسرمایه
 هاآنکار  گران و ارزشمندترین ابزار نمودارهای سهام، نقشه راه معامله. دهیممی

                                                      
 سهم هر  یازا به شرکت درآمد -1
۱ - ROIیگذارهیدرآمد خالص و سرما نیاست ب ینسبت هانهیبازده هز ای یگذارهی: بازده سرما .ROI نیباال به ا 

 یبرا ROIعملکرد،  ار یمع کیعنوان آن مطلوب است. به نهیبا هز سهیدر مقا یگذارهیاست که سود سرما یمعن
 .شودیمختلف استفاده م یگذارهیسرما نیچند ییکارا سهیمقا ای یگذارهیسرما کی ییکارا یابیارز 
 ر یرا با سا جهیو سپس نت کندیهفته گذشته دنبال م 5۲سهم را در  کیسهام  متیعملکرد ق RS یبندرتبه -۲

عقب  ایرهبر بازار است  یمتیسهام ازنظر عملکرد ق ایکه آ دهدیوضوح نشان مبه یبند. رتبهکندیم سهیسهام مقا
 مانده است.
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های  هوکاز:  اندعبارت معاملهمن برای  موردعالقههستند. برخی از الگوهای 
 ...های نزولیوجو  کف و سقف در الگوهای دو قلودسته،  وصعودی، فنجان 

 اشاره کنم. 2020در سال  ماز سودآورترین معامالت به دو مورد خواهممی
APPS Digital Turbine است شده ستیل نزدک در  است که یشرکت. 

کنشکه توزیع و  است موبایلی افزار نرم دهنده توسعهاین یک شرکت   یهاترا
، این شرکت 2020تا ژوئن  2019کند. از دسامبر می ر یپذ امکانمحتوای موبایل را 

داشته است. این  یبرابرو سه  یبرابرو فروش دو  EPS فصل متوالی افزایش در سه
تری قوی از قدرت نسبی هاآنبود، به این معنی که  RS 99شرکت دارای رتبه 

برخوردار بودند. این شرکت برخی  نزدک های موجود در درصد شرکت 99نسبت به 
 .دارا بودرا  اطالعات فاندامنتالترین از قوی

سهام از روند نزولی در )برک اوت(  را پس از خروج پوزیشنم روی این سهممن 
ج این الگو سپس زمانی که از خط گردن ، شروع کردم کف دوقلوالگوی  پایین خار

 نصف. من باز نمودم سایز  فولاضافه کردم و یک موقعیت  حجم پوزیشنشد به 
به حجم  دیگر  نصف یاندازهبه وحرکت صعودی فروختم این در را  اممعامله

 .روزه اضافه کردم    SMA 50روی دوجی صعودی با دیدن پوزیشنم
سقف  کیکه سهام  یزماناز سهامم را در صعود بعدی فروختم.  سومکیمن 

. من به وج تبدیل شد قلوسه. الگوی را فروختم گر ید یمیمن ن شکل داد قلوسه
 یسهام باال رفت تا زمان در حالی که ،کوچک فروختم یهاشیافزاسهام را با  هیبق

. ردیو نتوانست آن را پس بگ ردعبور ک نیروزه با حجم سنگ SMA 50از  متیکه ق
سقوط  حفظ کرده بود متیکه ق یدیمتحرک کل نیانگیم ر یبه ز  متیق که یهنگام

 است. دهیکرد، زمان خروج از معامله فرا رس
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متحرک کلیدی )مخصوصًا در حجم  یهانیانگیمبه زیر  سهم که یهنگام
 تواندمیو ن رسدیم ،شده است حفظ صعودی آنباال( که قیمت در کل دوره 

را  هشداردهندهمتحرک را بازیابی کند، باید عالئم  یهانیانگیمبالفاصله این 
فرا زمان خروج فوری از معامله  ادیز  احتمال به. زنندیممشاهده کنید که چشمک 

 .رسیده است
 ،دمکراضافه می حجم پوزیشنکه من به  )برک اوتی( هر شکستیدر 

حجم باال بود. این یک معامله با موقعیت عالی بود و از زمانی که من  در  )شکستی(
قیمت داشت. تنها به تعداد رشد  درصد 290را شروع کردم، سهام  معاملهاین 

نیاز است تا پرتفوی  هرسالباال در  سودمعامالت با  دست نیا از  یشمار انگشت
 .ضرر خود را به حداقل برسانید وشما سودآور بماند 

 از  درصد 1000بود و حدود  2020یکی از رهبران واقعی بازار در سال  تسال
 (19 -دیکووزمان گسترش .)رشد کرد مارس، خود در ماه سطح نیترنییپا

سه  EPS دارای فصل متوالی 3در  2020تا ژوئن  2019از دسامبر  تسال سهام
بسیار احساسات صعودی  و 90 روی RS با انباشت سرمایه جدید، رتبه .بود برابری

 . ان...گرمعاملهزیاد در 
تکه از سود عجیب تسال کنده شناسم، یک گری که من میتقریبًا هر معامله

 .است
. قیمت بخریم و در باالترین قیمت بفروشیم نیترنییپاقرار نیست همیشه در 

این دقیقًا همان کاری است که  .بزنیمگاز را بزرگ  یلقمهکی از  تکهکی قرار است
 شدم که قیمت از یک معامله انجام دادم. من زمانی واردتسال  من با این معامله

. سپس در طول این معامله شکست ،پرچم کوچک صعودی در حجم باال  الگوی
گانه به این  3  .اضافه کردم حجمبار جدا
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 کردم ادیز  و کم چهارمکی تا دومکیبین را  هاحجممن ، صعودی رونددر کل 
و نتوانست  کاهش یافت باال روزه در حجم  SMA 50 زمانی که قیمت در  در نهایتو 

ج شدم.دبالفاصله آن را پس بگیر  ، از معامله خار
زیرا هر سهمی  ؛بسیار مهم است کنیدمییادگیری ماهیت سهامی که معامله 

به در طول کل دوره خود تسال ، مثالبه عنوانشخصیت خاص خود را دارد. 
. شکستحجم باالیی با ، شکستقیمت صعودی تجمیع شد و هر بار که  صورت

 افزایش ٪340را شروع کردم،  اممعاملهدر کل این معامله، قیمت از جایی که من 
 .یافت

 ست؟یچ دیان جدگرمعاملهشما به  هیتوص .6
 اولویتان جدید این است که مدیریت ریسک باید گرمعاملهبهترین توصیه من به 

کتورهای ترینمهمباشد. یکی از  اول منظورم معامله، حفظ سرمایه شماست.  فا
گر در حال از هم ذهنی شما  یهیسرما. حفظ فقط پول نیست بسیار مهم است. ا

تر کوچک یهاحجم، از احتیاط را بیشتر کنیددست دادن پول هستید، مهم است 
 .تر استفاده کنیدفشرده هایالسو استاپ

گر در  بسیار آسان سرمایه ذهن مطمئن و روشنی نداشته باشید،  گریمعاملها
کافی  اندازهبه گریمعاملهدر مورد جنبه ذهنی  نکهیباا .دیدهیمخود را از دست 

گر برای جبران  تی معامالهاجنبه ترینمهمصحبت نشده، اما یکی از  است. ا
گر از روی انتقام معامله کنید، کنیدمیضرر معامله  نیز ، همیشه ضرر خواهید کرد و ا

 .وضعیت همین خواهد بود
به همین دلیل است که باید یک سیستم روشن و ساده مبتنی بر قوانین ایجاد 

، بهتر کندنمیکنید که بتوانید به آن پایبند باشید. زمانی که بازار به نفع شما کار 
. شما همیشه مجبور نیستید در بازارها فعال کنیدتمام پول خود را نقد است 
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طول بکشد.  هاسالیا  هاماهنگام اصالحات که ممکن است ه خصوصبهبمانید، 
 .باید بدانید چه زمانی کنار بروید و چه زمانی پای خود را روی پدال بگذارید

گر معامالت شما  حجم  جیتدر به، باید تنددر سود هسقانون ساده این است که ا
گر معامالت شما را افزایش دهید و سیو سود کنید ، باید میزان در ضرر هستند. ا

گر  .استفاده کنید حد ضرر را کاهش دهید. همیشه برای هر معامله از  فعالیت ا
آن  بهتوانید دوباره همیشه میشما حرکت کرد  ینیبشیپدر جهت  یامعامله

برای را  خود حساب از  ٪10، بیشتر از با حجم مناسبی وارد شوید. حجم اضافه کنید
ج نکنیدیک  گر پوزیشن خر درصد از حساب خود را در یک سهم قرار دهید و  50. ا

 10روز  آنکل حساب شما در در اصل درصد کاهش یابد،  20آن سهام در یک روز 
 .یستن جالب اصًال  که یافته استدرصد کاهش 

از کل حساب خود را برای هر معامله ریسک نکنید. همیشه  %1هرگز بیش از 
کنید، موقعیت اصلی خود را  سود خود را سیودر دسترس است  امکانشزمانی که 

خود را در  . ضررهایهستیدسود ر حفظ کنید، اما مطمئن شوید که همیشه در مسی
شما باید همواره بیشتر از ضررها  یسودها .سطح ممکن نگه دارید نیترحداقل

اجازه دهید بازار برای شما  دارید، یک پوزیشنخوب در  وضعیت. وقتی یک باشند
 .و به نفع شما کار کند

وجود داشته باشد یا  ماهیت سهمیک تغییر عمده در  که یصورت در فقط 
و بالفاصله آن  قیمت از میانگین متحرک کلیدی در حجم سنگین عبور کند

خود  خواستههرگز  میانگین متحرک را پس نگیرد، موقعیت خروج را در نظر بگیرید.
 .را به بازار تحمیل نکنید، همیشه اجازه دهید معامالت به سمت شما بیایند

 ؟دیکنیم شنهادیرا به همه پ ییهاکتابچه  خواندن .7
1) How to Make Money in Stocks by William O’Neil 
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2) Monster Stocks by John Boik 
3) Reminiscences of a Stock Operator by Jesse Livermore 

 .من هستند موردعالقه یمعامالتکتاب  سه
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 بمبئی، هند سور  تایراجارش ؛مصاحبه ششم
 .دییبگو خود یلیدر مورد سوابق تحص یمختصر .۱

 :اطالعات مختصری از سوابق تحصیلی من
 دانشگاه کلکته-لیسانس بازرگانی

 کارشناسی ارشد امور مالی
 ISBMدانشگاه  MBAمدرک 

 د؟یبود مواجه یمشکالت چه با یمعامالت هیاول یهاسال ای هاماه در  .2
کنترل م و گرفتمیاحساسات قرار  تأثیر بودم، بیشتر تحت  کار تازه که ییآنجا از 

. فقط با گذشت زمان مکردمیرا تمرین نو طمع ترس رایجی مانند کردن احساسات 
توانستم ذهنم را برای کنترل این احساسات تربیت کنم. همچنین، من معامالت 

را  امیزندگکه  یامعامله) در جستجوی جام مقدسو  دادمزیادی انجام می
منجر به تبدیل  هانیا. همه دمیپریماز این معامله به آن معامله  (متحول کند

 .شد تر بزرگ یهاانیز کوچک به  یهاانیز 
برای و ادامه دادن است.  کردن اشتباهبهاعتراف  ،چالش نیترسختاحتماًال 

بیش از یک سال طول کشید تا بتوانم ضررهایم را کاهش دهم و بپذیرم که من 
 ضرر نیز بخشی از بازی معامالتی است.

 یهاوهیشذهن خود را آموزش دادید و این واقعیت را پذیرفتید، با  که یهنگام
دست یابید. گفتن های مستمر و پایدار سودید به توانمیخوب مدیریت ریسک، 

های بازار زیرا گاهی اوقات چرخش ؛آن است دادن تر از انجامآسان حرفاین 
و این  شما شود نفس به اعتماد و از دست دادنهای مداوم تواند باعث زیانمی

برعکس، یک حرکت شود که احساس کنید یک آدم ضعیف هستید، یا باعث می
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در تاجر زنده  بهترینشود که شما در ذهن شما می توهمیخوب باعث صعودی 
 هستند. این احساسات، انحراف از اصل مطلبهستید که هر دو کل دنیا 

از ضررهای تا  دیآیمکمک شما اینجاست که قدرت ذهن، اعتقاد و انضباط به 
 کهیطور به، ببخشیدبهبود  وضعیت خود را سرعتبه ،جلوگیری کنید ز یآمفاجعه

 شود!مربوط می اعصاب به ز یچ همه، در نهایتگردید.  دوباره به بازی باز 
 ؟ستیچشما  یو سبک معامالت دیکنیممعامله  ییچه بازارها در  .3

بازارهای  به سراغ پس از آن، کنممیتمرکز  در وهله اول، من روی سهام هند
. من یک کنممیاز نزدیک دنبال  همکاالها را بازار ، اما رومیمجهانی فارکس 
برای چند روز نگه  معامالتی را یهاتیموقعهستم به این معنی که سویینگ تریدر 

ممکن است ریسک بیشتری نسبت به معامالت روزانه دارم که  بنابر این ؛دارمیم
 معامالتم را خراب کند. دیآیمکه در چارت به وجود  ییهاگپ

 یهایژگیو معامله، سبک انتخاب از  قبل بتواند فرد که است ضروری
 برای تواندمی موضوع این البته که کند شناسایی را خود یریپذسکیر  و شخصیتی

 یارابطه داشتن و مدت یطوالن ثبات برای این اما، باشد ز یبرانگچالش کارهاتازه
گر  است. ضروری بازارها با ز یآمصلح  معامله انجام به تصمیم مضطرب یحالت با ا

 شما سالمتی برای این و شود شما هایرگ شدن متورم باعث تواندمی گپ ،بگیرید
 معموًال  ینگییسو معامالت نیست. مفید مدت دراز  در  شما مالی حساب برای و

 حفظ توانایی بر این بنا ؛هستند روزانه معامالت به نسبت بیشتری ضرر  حد مستلزم
 .شودمی محسوب ضرورت یک ،شماست علیه یامعامله که زمانی ،آرامش

چگونه بر آن دوران سخت  د؟یدر زمان شروع معامله متحمل ضرر شد ایآ .4
 ؟دیماند زهیباانگو  دیغلبه کرد

به بازارها اهدا  ممشتاقی، من نیز سهم خود را از پول گر معاملهالبته، مانند هر 
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 !حتی امروز  یگاه از  هر هم اآلن  و اندکی کارمابتدایی بیشتر در روزهای  .امکرده
را دوست نداشته  هاآنهستند، ممکن است بد شما  یهالیفاممانند ضررها 

با هر یک از  که یهنگام. دیدار کنید هاآنگاه با  هستید که گه ناچار باشید، اما 
 روبرو شدید، با احتیاط رفتار کنید. هاآن

زیرا با  ؛این بسیار مهم است که به هر قیمتی از سرمایه خود محافظت کنید
گر  در بازارها فعال هستید سرمایهاین   پایان، سفر شما به آن را از دست بدهیدو ا

ازارها رغم اینکه بکنید و علیشروع می 50-50معامله را با شانس  شما هر . رسدیم
و  مدیریت ریسک برنامه واین نظم و انضباط،  در نهایتروند، میکدام سمت به 

رونق جان  کند از یک سفر طوالنی و پر کنترل بر رفتار شماست که به شما کمک می
که در بازی  شوندیموقتی متوجه  یاحرفهسالم به در ببرید. بهترین ورزشکاران 

یک  به عنوانضعف  آن از  هاآنزیرا  ؛شوندیم زدههیجاندارند  یضعفنقطهخود 
 .کنندمیاستفاده  رشد خودکاتالیزور برای 

 از: اندعبارتپایبند هستم  هاآنبرخی از اصول اساسی که من به 
 .رمیپذیممعامالت خود را  تیمسئول .1

جغرافیایی سیاسی، شانس یا  یهاتنشبازارها، اخبار، رویدادها،  توانمی یراحتبه
 تواضع کافیباید  در نهایت با این حالهر خرافه تصادفی دیگری را سرزنش کرد. 

 خبر  یکداشته باشید. به یاد داشته باشید، ممکن است  مسئولیت رابرای پذیرش 
 ز یچچیهحرکت کنند، اما مخالف جهت موردنظر شما باعث شده باشد که بازارها 

 .شودمین معاملهمانع خروج شما از یک 
 یلیهر دلکه به  معامله ناموفق یک یا از نتایج کالبدشکافی . از اشتباهات خود2

 .، درس بگیریدشکست خورده است
اولین قدم برای حل یک مشکل، شناسایی و پذیرش وجود یک نقص است. 



 103│هامصاحبه: هفتمفصل 

 

 ازنظر ؟ آیا پلن خوبی برای این معامله داشتیداز خود بپرسید کجا کوتاه آمدید؟ آیا 
 ؟نگه داشتیداز ضرر، معامله زیان دهی را برگشتن بودید، یا به امید  هوشیار ذهنی 

راحت کنید تا بفهمید چه مشکلی پیش آمده است. با بررسی دقیق کمی است
با پشتکار به خود انگیزه بدهید تا اتفاقات را ارزیابی کنید. پس از شناسایی،  ،وقایع

 بهتر  یهامهارتیادگیری ، تر قیعممطالعه با خواه ، مداوم بر این ضعف غلبه کنید
 باشد.سات کنترل بیشتر بر ذهن و احسا یا
 ییهامثالدر صورت امکان  لطفا  ؟ )دیکنیمحال حاضر چگونه معامله  در  .5

کر کن  (دیهمراه با نمودارها را ذ
کشن پرایس از  من  دارم دوست زیرا ؛کنممی پیروی خود معامالت برای ساده ا

 که دهدمی را امکان این ما به ساده رویکرد دارم. نگه ساده را معامالتی رویکرد
 یدتوانمی زیر، مثال مانند ؛ببینیم وضوح به سوگیری گونه چیه بدون را نمودارها

 توانستمی گر معامله کی .کرد بازی 3400 تا 1650 از  سهام قیمت زیبا چه که ببینید
گر  یا کند خریداری (شیهااوت )برک شیهاشکست از  یک هر  از  پس را سهم این  ا

 این ،بود داشتهنگه و بود کرده خریداری تر نییپا سطوح از  را آن قبًال  کسی
 .کردمی فراهم برایش را برنده معامله به افزودن برای فرصتی جدید یهاشکست
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ام )میانگین متحرک نمایی( استفاده کرده EMA 50اینجا در مثال دوم، من از 
و اساسًا منتظر یک شکست تمیز باالی آن همراه با شکست خط روند بودم. پس از 

آن را شکست، ما  کهیهنگاماحتمالی بعدی بود.  هدف سقف قبلیوقوع شکست، 
 ادامه دهیم. EMA 50با همان  دوباره توانیممی

 

 TradingViewنمودارها توسط 
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 ست؟یچ دیان جدگرمعاملهشما به  هیتوص .6

را برای مسیریابی  . قبل از ورود به بازارهای مالی، مطمئن شوید که ابزار مناسب۱
اینکه اقدام به معامله قبل از تکنیکال خود، . برای کمک به تحلیل در اختیار دارید

مجهز کنید. قبل از اینکه  فاندامنتال یهامهارت، خود را با اصول و یا کنید
و آن ، قوانین و مقررات اولیه آن عملکرد یهاروشاطالعات کافی از بازارها، 

 .وارد بازار نکنیدداشته باشید، پولی  دستنیازامواردی 
و کشف به بگیرید، زمان کافی  شیرجه زدن در بازار . قبل از اینکه تصمیم به ۲

گر جوان هستید، میببررسی  بورس  توانید با یک کارگزار ازارها اختصاص دهید. ا
که در بازار  خانوادهیا اعضای  از دوستان .کنیدهمکاری کارآموزی  به صورت

 فعال اما از نزدیک پیگیر اتفاقات بازار باشید غیر  به صورت .هستند کمک بگیرید
وارد بازار آوری کنید تا بتوانید قبل از اینکه پول خود را و اطالعات عملی کافی جمع

 تصمیمات اساسی بگیرید. مهم خودتان یهاتیموقعدر ، کنید
در مورد این این  از  بیشتر  معامله نکنید! شدهگرفتهقرض  یهیسرما. هرگز با ۳

از اینکه چقدر  نظر  صرف تان،باید صرفًا با سرمایه خود .کنممیسفارش نموضوع 
« کردن دو برابر » کنندهگمراهو قربانی تبلیغات  بیاییددر بازارهای مالی  ،اندک است

و سایر موارد مشابه نشوید. من به شما اطمینان « شدهنیتضم»پول، سودهای 
 اندازهبهید در طی یک دوره زمانی توانمیکه با ثبات، انضباط و پشتکار  دهمیم

کافی از بازارها درآمد کسب کنید، مشروط بر اینکه با آن مانند یک بازی رولت رفتار 
 نکنید.

معامالت فیوچرز و آپشن خود را با بخش مشتقات مانند  گریمعامله. هرگز سفر ۴
را به متخصصان بسپارید یا  هابخششروع نکنید. این  وارد تازهیک  عنوانبه 
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گر  آماده کردید وکافی  اندازه بهخود را  زمانی که حداقل چند سال کامل  طور  بها
 ردید، به سراغ آن بیایید.سناریوها درک ک یهمهتمام خطرات و احتمال ضرر را در 

مختلفی  یهاراهذکر شد، استراتژی مناسب خود را پیدا کنید.  قبًال که  همان طور . 5
ناسب با تبرای کسب درآمد در بازار وجود دارد و من معتقدم یافتن استراتژی م

 شما بسیار مهم است. یریپذسکیر شخصیت، سبک زندگی و 
ضرر تنها جام مقدس در دنیای  حداست.  و پول چیز مدیریت ریسک ترینمهم. ۶

شما را از یک فاجعه نجات دهد.  تواندمیدیگری ن ز یچ چیهزیرا  ؛است معامالت
گر  ریسک به پاداشنسبت  از  شفافبسیار  ذهنیتیشما باید   100داشته باشید. ا

از دست دالر  10بیش از  یامعاملهسرمایه دارید، باید مطمئن شوید که در هر  دالر 
 .دیدهینم

بار متوالی  10بازار باید  زیرا ؛دهدمیاین کار به شما ده بار فرصت در بازار  عمًال 
 بهرا از بین ببرد.  حساب معامالتی شماتا  کنیدمید که اشتباه به شما ثابت کن

گر شما یک استراتژی ادیز  احتمال  یزیر برنامه و و انضباطداشته باشید  منظم، ا
عجیب است که این ، همراه شما باشدذهنی  نظر  از برای پیروی از آن  کافی

خ دهد گر در ابتدا متحمل ضرر و زیان شدید، احتمال ر زیرا  ؛نشوید زهیانگیب. ا
پس از زمان خود ، نیاز داردزمان به  درآمد پایدار  با گر لهمعامیک به  شدنلیتبد

 درست استفاده کنید.
تعداد ساعت استراحت کنید! ذهن انسان طوری طراحی شده است که فقط -۷

کثر  اکار کند و فعالیت خود را ب تواندمیرا در روز  معینی  بازدهی به انجام حدا
روان و  سالمت بهبه خواب، استراحت و آرامش نیاز داریم. من  پس از آن .دبرسان

به سفرهای برای کمک به آرامشم  رو نیا از و  دهمیمآرامشم اهمیت زیادی 
. به یاد داشته باشید، بازارها منبع کنممیاستراحت  گونه نیاو  رومیممتعددی 
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ج بردینماز کسب درآمد لذت  کسچیهشما هستند.  درآمد ، لذت واقعی در خر
 ؛این بنا بر ؛ در سفر کردن به دور دنیاستهمیشه لذت کردن آن است. برای من 

 استراحت کنید و از بازارها جدا شوید. یادوره طور  به
 ؟دیکنیم شنهادیرا به همه پ ییهاکتابچه  خواندن .۷

1) Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive 
Guide to Trading Methods and Applications by John murphy 
2) A Complete Guide To Volume Price Analysis by Anna Coulling 
3) Market Wizards, Updated: Interviews with Top Traders by Jack 
Schwager 
4) The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes by 
Mark Douglas The Complete Turtle Trader: How 23 Novice 
Investors Became Overnight Millionaires by Michael Covel 
5) Reminiscence of a Stock Operator by Jesse Livermore 
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 هند ،یبمبئ یچودر وشیپ ؛مصاحبه هفتم
در  یبار چه زمان نیاول نکهیخود و ا یلیدر مورد سوابق تحص یمختصر .۱

 ؟دییبفرما دیدیمورد بازارها شن
یک  همچنین وهستم در امور مالی  MBA دارای مدرکو  بازرگانی یسانسهیلمن 

، باید اضافه کنم که هر با این حال دارم.هزینه و کار  ینهیزمری در حسابدا مدرک
از صفر شروع  عمًال  در بازارهای سهام ،از سوابق تحصیلی خود نظر  صرفکس 

 .کندمی
گرچه در طول دوره  در مورد بازارهای سهام شنیده بودم و خوانده  MBAا

 مندعالقهبود که به آن  تکنیکالیکی از جلسات تحلیل طول بودم، اما تنها در 
 شدم.

 د؟یبود مواجه یمشکالت چه با هیاول یمعامالت یهاسال ای هاماه در  .2
من بیشتر شبیه پریدن به داخل استخر و یادگیری شنا  گریمعاملهشروع حرفه 

تقریبًا بدترین آن روش ورود، حضور در بازار،  سال همه نیا از  بعدبود. در گذشته و 
 .ستراه برای ورود به بازارها

 ؟ستیچشما  یو سبک معامالت دیکنیممعامله  ییچه بازارها در  .3
ما بستگی دارد. تمام  یوخوخلقو  هامهارتبه  کنیممیبازارهایی که ما معامله 

. بوده است تکنیکال لیتحل و هیتجزتمرکز من همیشه روی الگوها و نمودارهای 
گر  چندین سال طول کشید تا به درک اما چه من با الگوهای کالسیک شروع کردم،  ا

اصل موج الیوت برسم. سپس کدنویسی را یاد گرفتم و تعدادی از  معقولی از 
 ،کردمکار بر روی نمودارها مشاهده می هنگامهایی را که معموًال استراتژی

 پول و بازار فیوچرز برای  من هر دو یخو و خلقکدنویسی کردم. مطالعات و 
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 .دهمیمکاری است که من در حال حاضر انجام  اً قیدقاین مناسب است و 
چگونه بر آن دوران سخت  د؟یدر زمان شروع تجارت متحمل ضرر شد ایآ .4

 د؟یماند زهیانگ باو  دیغلبه کرد
ها برای کسب درآمد سال فکر کنم. شودمیرا شامل خوب، این یک لیست طوالنی 

 ،مشدمیبهتر  من مدام در آنوجود داشت و آنجا در بازارها تالش کردم. انگار پازلی 
به همراهی  شومیمدارم بهتر . این توهم که باختمیمهمیشه شرط را  در نهایتاما 

 باعث زیان بزرگی برای من شد. 2008در سال  بسیار باال  یهااهرمهای با پوزیشن
 سال همه نیا از  بعداحساس کردم که  .بود خیلی بیشتر از یک شوک مالی

گر تمام چیزی که  انداز پس، یادگیری م مدیریت کنم این نوع خرابی توانمیو کار، ا
برای بازسازی خودم تالش کنم.  واقعاً ، پس باید آوردیمبه بار  امیمال حسابدر 

 هاسالدر آنجا، من سفری را آغاز کردم که یک تغییر کامل بود. من در تمام این 
تر مطالعه کردم و روی اصل موج خودم را تا حد زیادی بازسازی کردم. من سخت

تمرکز کردم و شروع  خود روی سالمت .های معامالتی کار کردمالیوت و الگوریتم
ی هاجنبه تکتککردم به حذف تمام نکات منفی زندگی. من دوباره روی 

 .بازبینی انجام دادم امیزندگ
؟ )لطفا  در صورت امکان مثال همراه دیکنیمحال حاضر چگونه معامله  در  .5

کر کن  (دیبا نمودارها را ذ
 برای بقیه شماری است. طبق اصل موجو  NIFTY در معامالت من در درجه اول 

. سبد کنممیعمل  ممعامالتی خودکار خود یهایاستراتژ ، من فقط طبق معامالت
 من نیز کامًال بر اساس اصل موج الیوت است. مدت بلند گذاریسرمایه

 ست؟یچ دیان جدگرمعاملهشما به  هیتوص .۶
 سه رکن دارد. گریمعامله



 کن دیراهب تر کیمانند  │ 110

 

 ذهن، پول و روش. -
د و به ساختن کنید. از کوچک شروع کنی درسترا قبل از ورود به بازارها  هاآنهمه 

 .ادامه دهیدخود و پیشرفت 
 ؟دیکنیم شنهادیرا به همه پ ییهاکتابچه  خواندن .۷

 :کنمیمبسیار به من کمک کردند را به همه توصیه  زیر را که هایکتاب
1) Technical Analsyis of Stock Trends – Robert Edwards and John Magee 
2) Technical Analysis of Financial Markets – John Murphy 
3) Candlesticks Explained – Gregory Morris 
4) Technical Analysis Explained – Martin Pring 
5) Trading for a Living – Alexander Elder 
6) Trading in the Zone – Mark Douglas 
7) Elliott wave Principle – Robert Prechter 
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 پایانی سخن
گر این کتاب را دوست داشتید،  گر  شومیمخیلی ممنون ا نقد ارزشمند خود را در  ا

 .آمازون ارسال کنید
 https://amzn.to/3vpBxXE -لینک آمازون 

بینش مهمی در خواندن این کتاب بسیار سپاسگزارم. امیدوارم شما بابت از 
مسیر موفقیت شما در  بتواندکتاب این مورد بازار سهام کسب کرده باشید و پیام 

 را هموار کند. گریمعامله
کان گرمعاملههمه این ، یدکه متوجه شد همان طور  ، که طرز فکر  کنندمی دیتأ

موفق است. این کتاب باید به شما در رسیدن  گر معاملهمعیار برای یک  ترینمهم
 !ی داشته باشیدسودآور معامالتکمک کند. موفق باشید و  این موضوعبه 

گر  اجتماعی  یهارسانهمن را در  ،بیشتر  یهایروزرسان بهبرای  خواهیدمیا
 .دنبال کنید

 
Twitter – TraderHarneet 
YouTube – Trader Harneet 
Blog – www.tradelikeamonk.com 

 



 

 

 
 

 


