
 

     
  مقدمه

روانشناسی  مديريت سرمايه و, بازار فارکس سه رکن اصلی دارد که عبارتند از علم تحليلگری 
دو رکن ديگر  که اين سه رکن مانند سه پايه يک صندلی هستند و در صورت ضعف يکی از انها

دی از مورد تنها درص به عبارتی نميتوان گفت عدم تبحر در يک. نميتوانند صندلی را نگه دارند 
وجود داشته باشد احتمال موفقيت  موفقيت ما ميکاهد بلکه بايد گفت حتی اگر فقط در يک مورد ضعف

شکست ميخورند کسانی هستند که به اين کار به  اکثر افرادی که در اين بازار. به شدت کاهش ميابد 
اين بازار چاره برای موفقيت در . فارکس يک علم است  عنوان يک قمار نگاه ميکنند در صورتی که

البته بايد گفت که در صورتی که راه رسيدن به هدف را درست  ای جز يادگيری و تمرين نيست و صد
کنيم مطمئنا عوايدی که در اينده نصيب ما خواهد شد ارزش اين زحمات  برويم و برای يادگيری تالش

نيد و همچنين به هيچ وجه  پول عجله نکآوردنبنابراين توصيه ميکنيم برای بدست  . را خواهد داشت
  . رويايی در سر خود نپرورانيد آرزوهای

رشته آار جدی و مداوم آه   شرآت در بازار فارکس را بعنوان يكستبه منظور موفقيت ميباي
با اين تصور مطالعات عميقی را  در بلند مدت شخص به آن مبادرت ميورزد تصور و قبول نمود و

و در . انجام دادن معامالت شروع و ادامه داد الزم بمنظور درستدرباره آسب اطالعات و مهارتهای 
هدف اصلی سرمايه گذار بجای بهره برداری مالی بايد اين  واقع بدليل برخی ازمالحظات روانشناسی

و به بهترين وجه ممكن و پيروی از اصول و قواعد صحيح سرمايه  گردد باشد آه در اين رشته استاد
م دهد و البته هنگاميكه شخص از لحاظ اطالعات و مهارتهای الزم به درجه انجا گذاری معامالت را

  . مالی نيز به تبع آن حاصل خواهد شدآمددر, شودقبولی نائل  قابل
مالی حفظ بقاء ميباشد ، بدين معنی آه ميبايد از خطراتی آه   مهمترين هدف در بازارهای

 هدف بعدی ايجاد يك.  نا بودی بكشاند اجتناب نمود سرمايه را تقليل داده و يا به احتماآل امكان دارد
باشد و آخرين   معقول و معين آه بطور مستمر و مكرر بتواند منجر به ازدياد سرمايه گردد میآمددر

ميباشد، ولی آسب   آرزوهای مالیآوردن سودهای باالتر جهت استفاده و برآوردنهدف بدست 
سفا نه اغلب تازه واردين،  متأ. ف معامله گرقرار گيرد در رأس اهداستمعلومات و حفظ بقاء ميباي

کوتاه مدت را تنها هدف خود قرار   رؤياهای مالی خود درآوردنبهره برداری از بازار بمنظور بر
نياز به يادگيری و کسب معلومات در زمان کوتاهی  ميدهند و اکثر اين افراد نيز به دليل عدم احساس

  . ترک ميکنند بازار راشکست خورده و با تجربه تلخی 
در حدی است که عدم اشراف کامل به آن ) فارکس ( اهميت مباحث روانشناسی در بازار مبادالت ارز 

  .و عدم رعايت قوانين آن ميتواند سدی قوی در برابر موفقيت باشد 
 مجموعه ما در راستای رسيدن به اين اهداف سعی دارد مطالب ارزشمند و متون ترجمه شده 

. سی را در قالب جزوات آموزشی و بطور رايگان جهت استفاده شما در اختيارتان قرار دهد انگلي
 نوشته 7Habits of a Highly Successful Trader جزوه حاضر برداشتی است آزاد از کتاب

Mark Crisp در زمينه مباحث روانشناسی شخصی که اميدواريم مطالب آن برای شما مفيد واقع شود 
رسش يا سوالی در اين ارتباط را بدون هيچ درنگی از طريق انجمنهای ويژه در سايت هرگونه پ. 
ir.tfx.www و يا مراجعه حضوری با ما در ميان بگذاريد  .  

  
 

 
  حميدرضا سابعی : گرداوری و ترجمه 

 www.tfx.ir: صاحب امتياز 

 1

http://www.tfx.ir/
http://www.tfx.ir/
http://www.tfx.ir/
http://www.tfx.ir/
http://www.tfx.ir/


 

   
  مسئوليت پذير باشيد -1

Take Complete Responsibility 
  

تصميمات را خودشان  تمام تريدر های موفق بر اين مسئله که تمام
فعاليتها فقط و  ميگيرند و آنها را انجام ميدهند و در نتيجه مسئوليت تمام اين

نميتوانيد  بدين معنی که شما. فقط بر عهده خودشان است اتفاق نظر دارند 
ن آمد که شخص ديگری را باعث بوجود يک معامله گر موفق را پيدا کنيد

  .کار خود بداند خواه نتيجه مثبت باشد يا منفی نتيجه
تريدر موفق است که اگر اشتباهی  اين خصوصيت يکی از خصوصيات هر

سلب مسئوليت و  را مرتکب شوند مسئوليت آن را قبول ميکنند و به عوض
آن  د و در صدد رفعمقصر دانستن ديگری سعی ميکنند آن اشتباه را پيدا کنن

  .يندآبر
 

شما هرگز نميتوانيد تصور کنيد که آقای وارن بافت در يک معامله        
چند ميليون دالر از دست داده و مقصر اصلی اين زيان را شرايط  سهام

چنين چيزی . مشاوره اشتباه از کارگزار می داند  عمومی بازار و يا گرفتن
اولين سوالی که در ذهن يک تريدر  اردغير ممکن است بلکه در اينگونه مو

برای معامالتم طرح   من از قوانينی کهآيا" موفق شکل ميگيرد اين است که 
باشد  اگر پاسخ بله" ريزی کرده و ميبايست اجرا نمايم پيروی کرده ام ؟ 

آنها به سراغ قوانين خود ميروند چون احتماال الزم است تا آنها را بازنگری 
اما من ميدانم که .  آنها از ضررهای بعدی جلوگيری کنند و با اصالح کرده

ان آنها پاسخ آنها به اين سوال خير ميباشد و دليل اصلی زي در اکثر موارد
  .شان استنعدم پيروی دقيق از قواني

          
 برای  من از قوانينی که آيا" زمانی که اکثر آنها در پاسخ به سوال 

به " يبايست اجرا نمايم پيروی کرده ام ؟ معامالتم طرح ريزی کرده و م
منفی دادند آنگاه با خود فکر ميکنند که چرا در پيروی از  خودشان پاسخ

  .چطور ميتوانند اين اشتباه را تکرار نکنند قوانين موفق نبوده اند و

 2



 

است که آنها اين سواالت را فقط از  نکته ای که بايد به آن دقت کنيد اين
شان ميدانند و به  تنها خودشان را مسئول اشتباهاتخودشان ميپرسند و 

عوض اينکه دنبال شخص ديگری به عنوان مقصر بگردند در جستجوی 
راهی ميروند تا بتوانند از قوانين سيستم معامالتيشان بطور کامل  يافتن

اگر شما عادت داريد در زمان شکست دنبال مقصر ديگری  . پيروی کنند
 ديگران جويا شويد بايد بگويم شما نميتوانيد علت شکست را از بگرديد و

 . تريدر موفقی باشيد
 

تست کرده ايد و در  اگر شما يک سيستم معامالتی داريد که قبال آن را
 دراز مدت از آن نتيجه گرفته ايد و اين سيستم با خصوصيات فردی شما
د همخوانی دارد چه دليلی دارد که دائما به فکر پيدا کردن يک سيستم جدي

اينکار به غير از اينکه شما را گيج کند و باعث شود تا افکارتان  باشيد ؟
اين يک واقعيت است . ديگری عايدتان نخواهد کرد  خراب شود هيچ چيز

برخی بهتر از روش زندگی  که اکثر مردم فکر ميکنند روش زندگی
  .آنهاست و اين مسئله در تريد هم صادق است

ه برای خود طرح ريزی کرده ايد بپذيريد و تمام معامالتی را ک سيستم      
قبول کنيد و سعی کنيد راه حل مشکالت را ) منفی مثبت يا( عواقب آن را 

جستجو و صرف وقت برای پيدا کردن  به جای. در درون سيستم تان بيابيد 
ابتدا . بهينه کنيد  سيستمهای ديگر سعی کنيد سيستم معامالتی خودتان را

اگر . نماييد  رون خود سيستم پيدا کنيد و سپس آنها را رفعمشکالت را از د
برای  واقعا از عهده اينکار بر نمی آييد توصيه ميکنم معامله در بازار را

مطمئن باشيد اهميت پيروی از قوانين به مراتب . هميشه کنار بگذاريد 
 . خود قوانين می باشد بيشتر از

 
شده و از قوانين   قبال تستحال که شما يک سيستم معامالتی داريد که

وضع شده در آن پيروی ميکنيد ديگر چه نيازی داريد که نظر شخص 
هر گاه احساس کرديد که به . را در رابطه با پوزيشن تان بدانيد  ديگری

نياز را در خود ديديد که الزم است تا نظر شخص  شک افتاده ايد و اين
ه پوزيشن خود را ببنديد و بالفاصل ديگری را راجع به پوزيشن تان بدانيد
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تا بفهميد کجای کارتان  تمام قوانين معامالتی تان را چک کنيد و تالش کنيد
تان نظر  ايراد داشته که باعث شد تا بخواهيد ديگران راجع به پوزيشن

 اينکار را آنقدر ادامه بدهيد تا متقاعد شويد که همه چيز طبق قوانين. بدهند 
ی به دانستن نظر ديگران در باره اين پوزيشن تان پيش ميرود و شما نياز

 .  آغازکنيدانگاه ميتوانيد مجددا معامله را خاص نداريد
سيستم معامالتی برای خودتان  برای اينکار شما نياز داريد تا يک     

و بعد از آن  طراحی کنيد و بارها و بارها آن را مطالعه و آزمايش کنيد
 کنيد پيروی کامل از قوانين اين سيستممهمترين نکته ای که بايد رعايت 

بايد ياد بگيريد که فقط و فقط جزئيات سيستم خودتان را اجرا کنيد و . است 
بعنوان مثال فرض کنيد شما بر . که ديگران ميزنند توجه نکنيد  به حرفهايی

خودتان پيش بينی ميکنيد ارزش دالر افزايش خواهد  طبق اصول معامالتی
باز ميکنيد حال ديگر شما نيازی   جهت خريد دالريافت و پوزيشنی در

کاهش خواهد  نداريد به تحليل شخص ديگری که اعتقاد دارد ارزش دالر
يافت توجه کنيد و تنها وظيفه شما اين است که چک کنيد و مطمئن شويد که 

 سيستمتان پيروی کرده باز کردن اين پوزيشن از تمام اصول و قوانين در
  .ايد

 
نيد و ياد بگيريد که به قوانين سيستم خودتان پايبند بمانيد و ک تمرين    

  . بهترين کاری است که ميتوانيد انجام دهيد مطمئن باشيد اين
چرا اينگونه رفتار " ميپرسند  اگر شما جزو افرادی هستيد که از خود      
را فراموش  اين جمالت" بازار باعث شد تا من ضرر کنم " و يا " کرد 

  من از قوانين پيروی کرده ام ؟ اگر جواب شماآيافقط از خود بپرسيد کنيد و 
بله بود بدانيد که راه را درست ميرويد و اگر پاسخ شما منفی بود به دنبال 

اگر بتوانيد اينکار را .  تکرار نکنيد آنرابگرديد و سعی کنيد که  اشتباه خود
 نتايج خوب آن معامالتی تان دراوريد مطمئنا از بصورت يکی از عادات

 . متحير خواهيد شد
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  سيستم معامالتی مناسب برای خود داشته باشيد يک -2
Have a System That Fits You 

  
بعضی بلند مدت  . تريدر های بسياری در اين بازار به فعاليت مشغولند

 بعضی ترجيح ميدهند. بعضی معامله گر روزانه هستند . کار ميکنند 
اما يک نقطه اشتراک که در بين تمام تريدر های موفق ... اسکالپ کنند و
 .دارند,اين است که هر کدام يک سيستم مناسب برای خود ميتوان يافت

چگونه کار ميکند اصال مهم نيست و تنها  اينکه سيستم انها چيست و
نها آخصوصيات فردی  چيزی که اهميت دارد اين است که اين سيستم با

  . به سود رسيده اند سيستمطريق همين نها از آهمخوانی دارد و 
برخی از آنها مانند اقای وارن بافت که يک سرمايه دار بزرگ است       

يا بسياری از معامله گران روزانه .  دارد آمدميليونها دالر در از بازار سهام
حتی . دوميليون دالر سود را از آن خود ميکنند  هستند که در عرض يکسال

که قريب دو و نيم ميليون دالر سود  گران کوتاه مدتی هستندخيلی از معامله 
 همه اين افراد مثل آياولی  . ساليانه نتيجه فعاليت آنها در اين بازار است

يک سيستم  هرکدام از انها از. همديگر کار ميکنند ؟ بايد بگويم خير 
 جداگانه که با خصوصيات فردی انها همخوانی دارد استفاده ميکنند و شايد

م شان مسلط هستند و نها اين باشد که همگی به سيستآشتراک نقطه ا تنها
.  ميکنند رضايتمندی کامل دارند ی که کسبآمددر نها ازآهمچنين همگی 

ديگران را به مغزشان راه نميدهند و  نها هيچ وقت فکر استفاده از سيستمآ
 و يا انها معرفی کند هيچ شخصی هم سعی نميکند تا سيستم ديگری را به

 . پيشنهاد بدهد
 

روزانه باشند اما  شايد خيلی ها عالقه داشته باشند که يک معامله گر
 بايد بدانيد که خصوصيات هر کسی برای اينکه معامله گر روزانه باشد

بعنوان مثال يک معامله گر روزانه ممکن است در طی . مناسب نيست 
مالی بنشيند که پشت سيستم مترصد موقعيتهای احت روز چندين ساعت را
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شايد برای همين است که از . بيايد  اينکار کاری نيست که از عهده همه بر
فقط عده ای موفق به کسب  کل افرادی که خود را معامله گر روزانه ميدانند

هستند در  سود از بازار می شوند و در عوض بسياری در حال ضرر دادن
 اصال نميدانند که اين حالی که انها نميدانند مشکل شان کجاست و شايد

   .نها سازگار نيستآبا طبيعت  سيستم
ميدهند در بازار  بسياری از معامله گران با سرمايه های زياد ترجيح

 آن را) فرضا يکسال ( سهام خريدی انجام دهند و برای مدت طوالنی 
آنها پس از يکسال ممکن است اين سهام خريداری شده را . نگهداری کنند 
اين افراد بدون اينکه وقت زيادی را صرف . قيمت بفروشند  ربه چند براب

 هرکسی ميتواند انقدر آيامياورند اما  کنند سودهای قابل توجهی بدست
  بماند ؟ صبور باشد که يکسال در انتظار نتيجه معامالتش

همه ما بسيار شنيده ايم و خوانده ايم که يک نقطه مشترک بين تمام       
نيا وجود دارد و ان اين است که تمام انها عاشق شغل موفق در د مديران

به عقيده من . رضايت کامل اين شغل را انتخاب کرده اند  شان بوده اند و با
شما نميتوانيد يک . گران نيز صدق ميکند  اين موضوع در مورد معامله

. معامله کردن عالقه مند باشيد  معامله گر موفق بشويد مگر اينکه واقعا به
نشويد تريد را با کار  اه به درجه ای از عالقه مندی برسيد که حاضرهر گ
 . ن به سود هم خواهيد رسيدآگری عوض کنيد مطمئن باشيد در پی دي
 

کنيم که برای ما مناسب  حال ببينيم چطور بايد يک سيستم معامالتی پيدا
  .کنيد به گذشته برگرديد و يکبار ديگر اهداف خود را مشخص. باشد 

  :واالت را از خودتان بپرسيد  ساين
 
  ؟ميدانيد بچقدر بازده برای يکسال را مناس) 1
 ؟ ياينکار چقدر ميتوانيد وقت بگذاريد؟ تمام وقت؟ پاره وقتبرای ا) 2

  .هر زمانی که الزم باشد ميتوانيد کار کنيد
معامله گر روزانه بودن را   تحمل اضطراب و فشار ناشی ازآيا) 3

  داريد؟
 يک معامله گر بلند مدتی قدر صبر و شکيبايی داريد که بتوانيد انآيا) 4
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  ؟باشيد
 آياهستيد ؟   شخص فعالیآياخصوصيات فردی شما چگونه است ؟ ) 5

  قدرت تصميم گيری سريع در مواقع لزوم را داريد؟
؟ روش ه ايدبه نحوه تريد کردن را مطالعه کرد چه کتابهايی راجع) 6

 می توانيد آياميپسنديد و چرا؟  رفه ای راکدام يک از معامله گران ح
   ؟م انها را ياد گرفته و اجرا کنيدسيست

  
نميتوانيد بدنبال سيستم يک معامله گر روزانه برويد در حالی که  شما

بايد تالش کنيد سيستمی برای معامالتتان پيدا . نشده ايد برای اينکار ساخته
 گر در د بهترين معاملهيريباشد و سپس تصميم بگ کنيد که برای شما مناسب

  .اين سيستم بشويد
 
ترجيح ميدهم که يک سهم را امروز سی دالر بخرم و نه  مثال من خودم      

بفروشم ولی اين کار هميسه ميسر نيست  ماه بعد به قيمت يکصد و سی دالر
. يا دوبار در سال بيافتد  و اين امکان وجود دارد که چنين اتفاقی فقط يک

معامله  بور هستم و چنانچه شرايط را مناسب نبينم هرگزمن بسيار ص
من ترجيح ميدهم در طول روز تنها چند دقيقه به نمودارها نگاه کنم . نميکنم

توجه کنيد که اين سيستم . مابقی اوقاتم را صرف خواندن و نوشتن بکنم  و
نميتواند برای هر کسی مناسب باشد اما اهميت ان برای من اين  بهيچ وجه

ازمون و خطا موفق شدم سيستمی را بيابم که با  ت که پس از سالهااس
سپس تنها هدف من اين شد  خصوصيات شخصی من کامال همخوانی دارد و

 . که بهترين تريدر دنيا در اين سيستم باشم
 

. را انجام بدهيد  به نظر من شما هم بايد کاری شبيه به انچه من کردم
که با خصوصيات شخصی شما منطبق اگر شما با سيستمی کار ميکنيد 

من به شما اطمينان ميدهم که نه تنها بايد گرفتن سودهای کالن را  نيست
ی برای خود آمداصال ممکن است نتوانيد کمترين در فراموش کنيد بلکه

  . بسازيد
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تازه وارد هستيد و يا در سيستمی که استفاده  اگر شما يک معامله گر 
شما اين است که کار را با پرسيدن  نهاد من بهميکنيد ناموفق بوده ايد پيش

  : اين سوال از خودتان شروع کنيد
  معامله با خصوصيات شخصی من همخوانی دارد ؟  کدام روش

پيدا  برای يافتن پاسخ اين سوال وقت بگذاريد و پاسخ مناسبی برای ان
کنيد چرا که اگر خشت اول محکم و استوار نباشد در اينصورت اگر حتی 

بعدی را محکم و درست بگذاريد نه تنها بنايی که قصد ساختن   خشتهایتمام
ريخت بلکه مقدار زيادی از سرمايه شما را نيز با  ان را داريد فرو خواهد
   .خود از بين خواهد برد

ترين دليل عدم موفقيت در بازار همين است که افراد سيستم  عمده
سيستمهای ( د ارهای جديشايد خريدن نرم افز . مناسبی برای خود ندارند

بتواند نتيجه کار شما را تا حدودی  و يا پيروی از يک مربی جديد) خودکار
اميدوارم با . بشود عوض کند ولی هرگز نميتواند باعث موفقيت کامل شما

ذهن  اين جمالت توانسته باشم اهميتی که در داشتن يک سيستم مناسب در
  .ممن است را به شما منتقل کن

بازار حضور داشته  ن تريدری که بتواند مدت دوسال دربه نظر م 
از اين  باشد به سمت موفقيت پيش ميرود زيرا ميتوان اميدوار بود که او بعد

مدت توانسته است قوانين مناسب برای خودش را پيدا کند و با توسعه اين 
. با خصوصيات شخصی اوست خواهد يافتسيستمی را که منطبق  قوانين

 پولهای کالن باعث ميشود که آوردنبرای بدست   عجله افراداما متاسفانه
ها به دوسال برسد تمام پول نآ قبل از اينکه تجربه حضور در بازار برای

 و از بازار بدهند اضافه عالقه الزم برای معامله کردن را از دستبخود 
بارها  تالش خود را مضاعف کنيد و اين جمله را بارها و. شوند  خارج

من سيستم مناسب برای خودم را پيدا خواهم کرد و : د تکرار کنيد برای خو
 . ترين فردی خواهيم شد که با اين سيستم بخصوص کار ميکند موفق
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معامله  ريزی کنيد و بر اساس برنامه ريزی برای معامالت خود برنامه -3

  Plan a Trade and Trade Your Plan.   کنيد
  

معامالتش نميتواند  برنامه ريزی برایبدون شک هيچ تريدری بدون 
ريزی  مدت زيادی در بازار دوام بياورد اما بايد توجه داشت که يک برنامه

 اجرا نکنيم هيچ نفعی آنراهر چقدر هم خوب باشد چنانچه با نظم و انظباط 
   .نخواهد داشت برای ما

 
 يچ وقتمی گويد ه) بنيانگذار استراتژی الک پشتها ( ريچارد دنيس         

نگران اينکه قيمتها به کجا ميروند نباشيد بلکه به اين فکر کنيد که اگر قيمتها 
بدين معنی که وقتی شما يک . طرفی رفتند شما چه خواهيد کرد به هر

رانی ديگر هيچ کنترلی بر روی قيمتها نداريد پس نگ معامله را آغاز ميکنيد
وی نقاط کليدی نمودار عوض بايد بر ر در. به شما هيچ کمکی نخواهد کرد

رسيد قيمت به اين نقاط  تمرکز کنيد و از قبل برنامه ريزی کنيد که اگر
غير  با انجام اينکار شما يک معامله. عکس العمل شما چه خواهد بود

احساسی خواهيد داشت و يکی از بزرگترين محاسن اين کار عدم اضطراب 
 . معامله است در هنگام

 
داريد و بنا به   سهم ايکس را تحت نظربرای مثال فرض کنيد شما
  سهم را خريداری100 دالر مقدار 42داليل تحليلی خودتان در قيمت 

بعد از اينکه معامله را آغاز کرديد می بايست سواالت زير را از . ميکنيد 
   :بپرسيد خودتان
اگر اين معامله خالف پيش بينی من حرکت کرد با چه ميزان ضرر  -

خواهم شد و يا با توجه به سرمايه و ريسک پذيری ام تا چه خارج  از معامله
  ؟در اين معامله تحمل کنم ميزان ضرر را ميتوانم

با چه  اگر اين معامله در جهت پيش بينی من حرکت کرد من کی و -        
ميزان سود از آن خارج خواهم شد و در حقيقت استراتزی من برای خروج 

  ؟ چيستسود از اين معامله همراه با
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کند من   اگر اين معامله در جهت موافق با پيش بينی من حرکتآيا -         
  ؟ميزان بر معامله خود خواهم افزوددر چه قيمتی و به چه 

منتظر رسيدن معامله به هدف قيمتی خود خواهم ماند  تا چه زمانی -         
خارج خواهم شد حد سود من نرسيد از آن  و تا چه زمانی اگر اين معامله به

م خواهم بستن معامله اقدا برای trailing stop  با استفاده از دستورآياو 
  ؟کرد

ديگر معامله خود  چنانچه اين معامله با ضرر بسته شود من يکبار -          
رعايت  را با برنامه تريدم چک ميکنم و مطمئن ميشوم که تمام قوانين را

 .  بعدی می مانمکرده بودم و سپس منتظر فرصت های
 

برای معامله  پس شما قبل از ورود به بازار يک برنامه ريزی کامل
حال به عنوان يک مثال برای برنامه ريزی فرض . خودتان خواهيد کرد 

 دالر وارد کرده ايد 42 سهم ايکس در قيمت 100دستور خريدی برای  کنيد
لی که واقعا در حا.  دالر قرار می دهيد 39قيمت  و حد ضرر خود را در

   رفت ؟ نميدانيد قيمتها به کدام سو خواهند
افق با پيش بينی شما حال فرض کنيد که قيمتها در جهت مو        

 50اينصورت شما دومين دستور خريد خود را در قيمت  در. حرکت ميکنند
 دالر و 50دستور بعدی شما نيز در قيمت  دالر قرار ميدهيد و بعد از مدتی

همچنان در جهت سوددهی برای  معامله.  دالر فعال ميشود 45با حد ضرر 
در فاصله  شما حرکت ميکند و شما هم حد ضررتان را باالتر مياوريد و

 دالر حد ضرر 130نهايتا در قيمت . ناسبی از قيمت بازار قرار ميدهيدم
  .ميخورد و شما با يک سود کالن از معامله خارج ميشويد شما

باشيد تا چه حد کارها ريزی کامل داشته  نامهميبينيد چنانچه يک بر 
يد چه کاری داريد شما ميدان  زمانی که برنامه ريزی کاملی؟راحت ميشود

موقع بر ميزان  به, حد ضرر را تنظيم ميکنيد . ميخواهيد انجام بدهيد
اين  بطور خالصه در. زاييد و به موقع نيز خارج ميشويدمعامالتتان می اف

يک تريدر حرفه ای و فارغ از هرگونه احساسات عمل حالت شما به مانند 
مطمئن باشيد اگر يک برنامه ريزی کامل برای معامله داشته  .کرده ايد
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را دنبال کنيد تريد کردن برايتان يک کار ساده  باشيد و با نظم و انظباط آن
 . را هم به شما وارد نخواهد کرد و جذاب خواهد شد که هيچگونه اضطرابی

 
مسافرت است  يزی برای معامالت مانند برنامه ريزی برایبرنامه ر

شما بايد برای هر اتفاقی که ممکن است رخ دهد يک عکس العمل مناسب و 
خيلی از مواقع معامله همان راهی را . پيش تعيين شده داشته باشيد  از

ميخواهيد اما فراموش نکنيد که اين اتفاق هميشه ممکن نيست  ميرود که شما
اگر قيمتها به سمت باال رفتند چه کنيد و يا اگر  يد آماده باشيد کهو شما با

حتی مثال اگر مدت زيادی گذشت و  قيمتها سقوط کردند چه خواهيد کرد يا
تصميم شما  قيمتها بدون نوسان قابل توجه و رو به جلو حرکت کردند

  .درباره معامله تان چه خواهد بود
تلف به کرات شنيده ام که مخ در بسياری از جلسات و سمينارهای 

چند ماه قبل به  من سهم ايکس را: " افراد سواالتی ميپرسند مانند اينکه 
 من وقتی که"  نگهدارم ؟ آنرا دالر خريده ام به نظر شما هنوز 25قيمت 

اين گونه سواالت را ميشنوم بسيار متعجب ميشوم و از خودم ميپرسم 
؟ يعنی واقعا اين شخص  کندملهيک نفر اينگونه معا چطور امکان دارد که

؟ اينطور افراد از بازار چه انتظاری  يچ برنامه ای برای معامالتش نداره
دانند و برای دانستن آن  دارند وقتی حتی نقطه خروج از معامله را نمی

  ؟د مرتبا نظر ديگران را جويا شوندمجبورن
ز آن يک برنامه ريزی برای معامالتش داشت و ا اگر اين شخص      

احتياج نداشت دنبال ميکرد هرگز  مهمتر اين برنامه را با نظم و انظباط
داليلی که مردم  شايد بتوان گفت يکی از مهمترين. اينگونه سوال بپرسد

. باشد عالقه دارند نظرات ديگران را دنبال کنند همين نداشتن برنامه ريزی
 ن نشاندهنده نداشتناکثر مردم ترجيح ميدهند نظر ديگران را جويا شوند و اي

با اين کار اينگونه افراد . يزی و انظباط در معامالت شان استبرنامه ر
زحمت فکر کردن خالص ميکنند که خب مطمئنا اين کار به  خودشان را از

 . نفعشان نخواهد بود
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خودتان مينماييد نبايد  زمانی که شما شروع به اجرا کردن برنامه تريد
ايکس را زير  وقتی شما سهم. ران داشته باشيدديگاحتياجی به دانستن نظر 

 56 می خريد و حد ضرر اوليه تان را آنرا دالر 60نظر داريد و در قيمت 
سهم ايکس را " دالر قرار ميدهيد چرا بايد از حرف کسی که ميگويد 

 دالر سقوط خواهد 20خريد اشباع شده و بزودی به قيمت  بفروشيد زيرا از
اينرا بدانيد که اوال آن شخص هر چقدر هم  ؟ان شويددلواپس و نگر" کرد 

ثانيا وقتی حد ضرر شما در  حرفه ای باشد باز هم امکان اشتباه دارد و
شما بسته   دالر است و به محض افت قيمت در اين نقطه پوزيشن56قيمت 

در اين حالت است که . يگر جايی برای نگرانی وجود نداردخواهد شد د
ه معامالتم بطور کامل  امروز از قوانين مربوط بآيا "به سوال  پاسخ شما

خواهد بود و پاسخ مثبت به اين سوال نشاندهنده اين  مثبت" ؟ پيروی کردم
          .است که مسير حرکت شما درست است

من به شما اطمينان ميدهم که افرادی مانند وارن بافت و جورج 
 50 ميکنند به مواقع ارزش سهامی که خريداری سوروس که در بعضی

نها چه آقيمت به هر طرفی برود  ميليون دالر نيز ميرسد کامال ميدانند که
بافت با خودش فکر کند   شما ميتوانيد تصور کنيد که وارنآيا. خواهند کرد

درصد  15 که اوه من بيست ميليون دالر از سهم ايکس را خريده ام و االن
 من به شما ميگويم امکان ؟آن کم شده است حاال چه بايد بکنماز ارزش 

حاال چرا بايد بين معامالت شما و اين افراد تفاوتی . چنين اتفاقی بيافتد ندارد
 ميليون دالر معامله 50 دالر يا 5000اصال مهم نيست که شما با  باشد ؟ اين

است که برای هر دو حساب الزم رعايت قوانين  ميکنيدد بلکه نکته مهم
بين ببريد و فقط بر اساس برنامه  ات خود را ازشما بايد تمام احساس. است

 . ای که قبال تنظيم کرده ايد عمل کنيد
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  .ديد و به اين سخت کوشی ادامه بدهيکوش باش سخت -4
Work Hard at Learning How to Trade Properly and Keep Working 

  
ب و رفتن خواندن تعدادی کتا  شما ميتوانيد انتظار داشته باشيد که باآيا

پاسخ شما  ؟ مسلمادر عرض يکهفته يک جراح مغز بشويدبه چند سمينار 
منفی است ولی با اين حال اکثر افراد انتظار دارند در مدت زمان کوتاهی 

  ! يک نابغه در بازار تبديل شوند به
سراغ تريدرهای  اگر اين امکان برای شما وجود داشته باشد که به

تالش  و کنيد يقينا درک خواهيد کرد که چه مقدارموفق برويد و با آنها گفتگ
پشتکار و ضررهای مادی را تحمل کرده اند تا به جايی , زمان , و کوشش 
بين يک تريدر حرفه . ز آنها را در اين موقعيت ميبينيمکه ما امرو رسيده اند

دکتر يا تاجر هيچ تفاوتی از نظر زحماتی که , حقوقدان ای و موفق با يک
  .وجود ندارد د تا به هدف برسندبايد بکشن

 يک  واقعا ميخواهيدآيادر نتيجه شما در ابتدا بايد تصميم بگيريد که  
؟ اين سوال را از خودتان بپرسيد و با معامله گر حرفه ای بشويد يا خير

 من واقعا به معامله در آيااز خودتان بپرسيد . آن جواب بدهيد  صداقت به
و يا تنها پتانسيل پولی موجود در اين بازار دارم  بازار های مالی عالقه

 ؟شده تا به سراغ آن بيايم است که مرا شيفته خود کرده و باعث
  

مختلف انجام  دراکثر گفتگوهايی که با افراد برتر در حرفه های
. ميشود داشتن عالقه به حرفه انتخابی يکی از نکات مشترک همه آنهاست 

 پول باشد اين هدف دست يافتنی وردنآهدف و انگيزه اصلی شما بدست  اگر
که شما انگيزه کافی برای يادگيری و کوشش را نيز  است منتها به شرطی

 پول زياد فقط به دنبال يافتن آوردن داشته باشيد نه اينکه به اميد بدست
عالقه برای . نظر ميايند  استراتژيهايی برويد که به ظاهر آسان و پولساز به

بسيار هم  ه باعث شود شما فعاليت بيشتری بکنيد پول چنانچآوردنبدست 
  . خوب هست و ميتواند در موفقيت به شما کمک کند

است وقتی معامله گرانی را ميبينم که حتی  برای من واقعا جای تعجب
بازار را هم نخوانده اند ولی خيلی هم  ابتدايی ترين کتابها راجع به نحوه کار

 بدست خواهند ,نشسته اند در انتظار آنها که ی رااميدوارند که سودهای کالن
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قوانين بازار   به نظر ميرسد که خواندن يک کتاب در مورد اصول و.وردآ
 جالب اينجاست که اکثر اين افراد. رای آنها کار بسيار پر زحمتی استب

براحتی قادرند يک حساب ده هزار دالری را در کمتر از شش ماه از بين 
  .ببرند

عامالت موفق نه تنها مستلزم دانستن اصول حقيقت داشتن م در 
رای ماندن در اوج آمادگی تالش و کوشش ب معامله گری است بلکه نيازمند

تريدرهای موفق ما ميتوانيم  در بين نوابغ اين بازار و در بين. می باشد
حسابهای  افرادی را پيدا کنيم که با تالش و کوشش توانسته اند صاحب

 بارها.  زحمت کشيده اند و تالش کرده اندا سالهابزرگ بشوند اما همه آنه
. الت کارشان دوباره شروع کرده اندشکست خورده اند ولی با يافتن اشکا

؟ يک حقوقدان سالهای زيادی را زحمت ميکشد و تفاوت داريم  ما با آنهاآيا
و اين مسئله برای افرادی که ميخواهند يک  تالش ميکند تا به هدف برسد

 . اشند نيز صادق استتريدر موفق ب
  

به بازدهی های  اگر شما تازه کار هستيد و ميخواهيد موفق شويد و
تصور کنيد که سه سال اول . خوب برسيد از همين امروز شروع کنيد 

بازار معلم . به بازار را در حال آموختن در يک دانشگاه هستيد ورود
.  بايد بپردازيدد شهريه ای است کهابتدا باز ميکني شماست و حسابی که در

   .کنيد معنی آن اين است که بايد سخت کار
در ابتدا شما .  موضوع را در دو قسمت بررسی کنيمبگذاريد اين

صرف وقت بر روی خصوصيات فردی خودتان مطالعه کنيد و  ميبايست با
راحتی ميکنيد را انتخاب کنيد و سپس ياد  يک روش معامله که با آن احساس

, نيد در باره آن مطالعه ک . وش چگونه درست معامله کنيدبگيريد که با آن ر
انتخاب يک  , اساسا اولين گام برای شروع. بپرسيد و بيشتر ياد بگيريد

ساده  با توجه به اينکه پيدا کردن اين سيستم کار چندان. سيستم مناسب است
ای نيست و شايد مجبور شويد بارها و بارها آن را عوض کنيد لذا اينکار 

شته باشيد که در توجه دا ( آمدتا مدت يکسال نيز بطول بيانج ن استممک
عدم سوداوری مناسب سيستم نيست و شما تنها  وری ياآاينجا منظور سود

رفتاری و درونی شما مناسب  بايد سيستمی را پيدا کنيد که با خصوصيات
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احتمال فراوان  در طی اين مدت به) است و با آن احساس راحتی ميکنيد 
  مقداری پول از دست خواهيد داد توصيه من به شما اين است که درشما

  .اينطور مواقع دست از معامله بکشيد و آن را فراموش کنيد
باز هم دوست داريد به معامله کردن ادامه  اگر احساس کرديد که 

شروع کنيد زيرا در اينصورت  بدهيد و به تريد عالقه منديد برگرديد و
و امکان موفقيت  شيد که واقعا به اين کار عالقه داريدميتوانيد اميدوار با

  .برای شما وجود دارد
و انظباط ميبايست با نظم  بعد از اينکه سيستم مناسب را پيدا کرديد حال

ای ديسيپلين در اجر  باور کنيد نظم و انظباط و داشتن. دنبال کنيدآنراقوانين 
قانع باشيد و  رايط فعلی تانشما نبايد به ش. قوانين از ملزومات موفقيت است

 ميبايست سيستم تان را توسعه بدهيد و سعی در بهينه تر کردن آن داشته
توجه کنيد که قانع نبودن به اين معنی نيست که هر روز سيستم تان . باشيد

بلکه هدف فقط بهينه تر کردن سيستمی است که مناسب  را عوض کنيد
تاکيد .د سمت موفقيت گام برداريبه  شماست و با بهينه کردن آن ميتوانيد

تان فقط به دنبال  وجه اين نيست که در سيستمميکنم که منظور من بهيچ
ديسيپلين  برای داشتن. فقط سعی کنيد خوبها را بهتر کنيداشتباه بگرديد بلکه 

 بله يک. تر تمرين کنيد و بر روی اشتباهاتتان کار کنيد تا تکرار نشوندبيش
باشد باز هم از اشتباه مبرا زموده آرفه ای و کارريدر هر قدر هم که حت

.  به سرگذشت جس ليورمور توجه کنيدعنوان مثال ميتوانيد به. نيست
ن درس عبرت بگيريد و سعی آبخوانيد بلکه از  توصيه ميکنم نه تنها آن را

 . کنيد از راهی که او رفت بر حذر بمانيد
 

او با يک . کاال بود وجس ليورمور يک تريدر حرفه ای در بازار سهام 
حساب خيلی کوچک شروع کرد و در عرض مدتی آن حساب را به يک 

چند ميليون دالری تبديل کرد اما نتوانست آن را حفظ کند و تمام  حساب
از يک نظر او يکی از . دالری خود را از دست داد حساب چند ميليون

مشکل .  داشتطرفی کار او ايراداتی هم تريدر های بزرگ دنيا بود ولی از
او يکبار يک حساب . کند او اين بود که نميتوانست بر احساسات خود غلبه

 از آنرا کوچک را به يک حساب چند ميليون دالری تبديل کرد و سپس تما
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 آنرا اين تجربه برای او آنقدر عبرت آموز بود تا ديگر آيااما . دست داد
 تجربه داشت باز هم از ؟ او با وجود ناراحتی و غمی که از اينتکرار نکند
کرد و اين بار بازهم با تالش و کوشش توانست حساب خود را  ابتدا شروع

برساند اما با اين تفاوت که اين بار بعد از هر  مجددا به چند ميليون دالر
سريعا با ياداوری آن تجربه تلخ به  اشتباهی که منجر به زيان او ميشد
  .دکن عمل احساساتی تا خودش هشدار ميداد و اجازه نميداد

هر کسی ميتواند اشتباه کند و اين اصال نااميد کننده نيست ولی چنانچه  
ليور .  تکرار کنيم دچار مشکل خواهيم شدآنرااشتباهات درس نگيريم و  از

اينکه يک تريدر حرفه ای بود اما هيچ وقت به اندازه کافی بر  مور با وجود
مطمئنا اگر او به تمام قوانين . نکرده بود روی مسائل روانشناسی کار

ميکرد چنين تجربه  کامل عمل مديريت سرمايه و قوانين تريد خودش بطور
   .ای برايش اتفاق نمی افتاد

ميگيريم که در طول مدتی که شما برای  از سرگذشت ليور مور درس
 تمام کمين شما هستند تا حرفه ای شدن تالش ميکنيد اشتباهات بزرگی در

ليورمور دچار  اگر ميخواهيد به سرنوشت. ا بر باد بدهندزحمات شما ر
مو  نشويد فقط کافی است احساسات خود را کنترل کنيد و قوانين تريد تان را

  .به مو اجرا کنيد
تريدر خوب و  حال ببينيم چه مقدار زمان الزم است تا بتوان يک

 وان زمانشايسته شد ؟ برای اينکه بتوانيم يک تريدر نسبتا خوب شويم نميت
دقيقی را مشخص کرد و اين مسئله بستگی به استعداد و تالش افراد دارد اما 

زمانی را که معموال افراد الزم دارند تا به موفقيت برسند را  من ميتوانم
تاکيد ميکنم که اين يک شرط مطلق نيست و اين زمان  ( اينگونه تعريف کنم

  ) برای افراد مختلف تفاوت ميکند
  

بايد تالش کنيد و وقت بگذاريد تا سيستمی پيدا کنيد که نه : سال اول 
  شما نيز متناسب باشد داشته باشد بلکه با خصوصيات فرد تنها کارايی

با نحوه عملکرد بازار خواندن کتابهايی در رابطه  شروع به مطالعه و
 پس توجه  است شما را شگفت زده بکنند برخی از اين کتابها ممکن. بنمايد
   که با خودتان فکر کنيد   اين کتابها  بعد از خواندن نبايد  که  اشيدداشته ب
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عمقی تر به  در واقع سعی کنيد" باالخره پيداش کردم . همممممم عاليه " 
کنيد  بايد درک. تريدرهای موفق نگاه کنيداز نزديک تر به . مسئله نگاه کنيد

رده تا به يک که طرف مورد نظر چقدر زمان گذاشته و چه مقدار تالش ک
چه بسيار مواقعی بوده اند که او ضرر کرده و چه . تبديل شده تريدر موفق

 دست داده است و مجددا شروع اوليه اش را از بسا چندين بار هم سرمايه
بارزی باعث شده تا آن شخص يک  بايد پيدا کنيد که چه خصوصيات. کرده

  . تريدر حرفه ای بشود
. بطه با بازار برگزار ميشود برويدرا به جلسات و سمينارهايی که در

سعی کنيد . زيان شماست  در اين جلسات چيزی را مخفی نکنيد زيرا اين به
بگوييد و بعد  گزارش مفصل از واقعيات معامالت تان برای افراد حرفه ای

   .به راهنماييها و تجارب آنها گوش کنيد
تحليل ,  هاراجع به مفاهيم اوليه نمودار به تمام سمينارهايی که 

برگزار ميشود برويد ... سرمايه و  مديريت, مطالب روانشناسی , نمودارها
گونه سوالی که برايتان  ن جلسه به سراغ سخنران برويد و هرآياو بعد از پ

 شما برای حتی اگر الزم است از او بخواهيد تا به. پرسيدوجود دارد را ب
شتر به نمودارها نگاه کنيد سعی کنيد بي. گرفتن پاسخ سواالت تان وقت بدهد

   .روی آنها مطالعه کنيد و
هميشه  در مورد شخص من چه در مورد تريد و چه در مورد زندگی

توصيه . ی گرفته امزمانی که روی خودشناسی کار کرده ام نتايج بسيار مثبت
بطور قطع اين کار به شما کمک . ه شما هم همين کار را انجام دهيدک ميکنم

  .سيستم مناسب خودتان را راحت تر پيدا کنيد خواهد کرد تا
متوجه شديد که مناسب شما نيست  اگر شما سيستمی را پيدا کرديد و

و وقت خود  خوشحال باشيد چون در اينصورت شما توانسته ايد از پول
 قرار نيست. بازهم بگرديد. د و آنها را بی جهت از دست ندهيدمحافظت کني

عموما اکثر تريدر . رای شما مناسب باشد معامله گری بتمام سيستمهای
موفقيت دارند ممکن است مجبور شوند چندين بار برگردند  هايی که آرزوی

   سيستم مناسب را پيدا کنند و از اول شروع کنند تا باالخره
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اين اکانت را شهريه ای  . يک اکانت با سرمايه کم باز کنيد  :سال دوم
دست دادن  مادگی ازآری پرداخت کنيد و يست برای يادگيفرض کنيد که ميبا

به  يادگيری و رفتن, کماکان به مطالعه. م يا قسمتی از ان را داشته باشيدتما
جلسات و سمينارهايی که ميتوانيد در اين جلسات سواالت تان را بپرسيد 

توصيه ميکنم که هيچگاه برای پرسش و گرفتن پاسخ تامل نکنيد   ادامه دهيد
   .بی جواب رها نکنيد سوالی راو سعی کنيد هيچ 

ميکنيد  روشی که برای معامله انتخاب کرده ايد و با آن احساس راحتی
 تعداد, معامالتگزارشات معامالت تان را از قبيل سايز . را کامل تر کنيد

مثال ببينيد معامالت سودده تان چند . ا و نتيجه شان تهيه و بررسی کنيدنهآ
ببينيد چند معامله پی در پی سودده و چند . ده هابوده و همينطور زيان معامله

قسمت دوم همين کتاب ( ؟ برنامه ريزی کنيد زيانده داشته ايد معامله متوالی
   .هر اتفاقی آماده باشيد و ياد بگيريد که برای) 

شما تنها با  به نظر من. دن و تحليل نمودارها ادامه بدهيدبه خوان
 . نميتوانيد پيشرفت خوبی داشته باشيد مطلب و بدون بررسی نمودارنخواند

تا زمانی که به حد کافی اين بازی را ادامه ندهيد نميتوانيد احساس واقعی که 
سراغتان ميايد را درک کنيد و تا زمانی که اين شرايط را احساس نکنيد  به

  .کنترل آنها نيز نخواهيد شد مسلما موفق به
براحتی در حساب  ا ميتوانمن معتقدم مسايلی مانند مديريت سرمايه ر

 در حقيقت. لف آن را در حساب دمو مشاهده کرددمو تست کرد و نتايج مخت
 بدون پرداخت آنرابحث مديريت سرمايه يکی از مباحثی است که ميتوانيد 

مديريت . زمايشی ياد بگيريدآتنها با باز کردن يک حساب  هيچ هزينه ای و
است که بدون دانستن و رعايت اين بازار  سرمايه يکی از ارکان اصلی

   .کردن اصول آن شانسی برای برنده شدن نداريد
 معامله را در 100برای درک اهميت مديريت سرمايه کافی است 

مطمئنا از نتايج مختلف . ريسکهای متفاوت بررسی کنيد  حاالت مختلف و با
د ارکان بازار در حساب شما ايجاد خواهد کر و گوناگونی که همين رکن از

   .شگفت زده خواهيد شد
يسک دو نيم درصد دالری را در نظر بگيريد با ر يک حساب ده هزار

 25معامله زيانده داشته باشيد تنها  يعنی اگر شما يک. و بازده ده درصد
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معامله سودده داشته  دالر از حسابتان را از دست خواهيد داد و اگر يک
بگذاريد  حال کمی وقت. در به موجودی شما اضافه خواهد ش دال100باشيد 

و با جابجا کردن اعداد ريسک و بازده تان و همچنين سايز معامالت نتيجه 
ريسکهای مختلف را جايگزين کنيد و .  معامله بررسی کنيد100از  را پس

ريسکی را که فکر . چه مقدار زيان متحمل خواهيد شد ببينيد که با هر کدام
گيريد و تصور کنيد اگر با اين ب ميکنيد برای شما مناسب است در نظر

 سر خودتان و بر  معامله زيانده متوالی نصيبتان شود چه5ميزان ريسک 
  دالر يعنی2000تصور کنيد که اگر در يک معامله . آمدحساب تان خواهد 

 آيا. ز دست بدهيد چه حالی خواهيد داشتبيست درصد سرمايه تان را ا
دامه دهيد بدون اينکه اين ضرر برگرديد و به کارتان ا ميتوانيد مجددا

  بشود ؟ بزرگ باعث احساساتی شدن شما
ن شرايط آرسی کنيد و همزمان خودتان را در حاالت مختلف را بر 

هر زمانی که احساس کرديد نسبتی را که يافته ايد برايتان . مجسم کنيد
 . واقعی نيز از همان نسبتها استفاده کنيد مناسب است انگاه در حساب

کم يا زياد . معطوف کنيد وجهتان را به معامله و پيروی از قوانينتمام ت
حسابتان  فکر نکنيد چون موجودی. شدن موجودی حسابتان اهميتی ندارد

ن وقت بگذاريد و آروی . است پس ارزش وقت گذاشتن را نداردکوچک 
به اينکه چند دالر بدست مياوريد يا از دست ميدهيد اصال توجهی  .کار کنيد
بعد از . ت که ميگيريد و يا از دست ميدهيدهايی اس  مهم تعداد پيپسنکنيد

   :به سواالت زير را داشته باشيد مادگی پاسخگويیآاين مدت شما بايد 
 

م داشته باشم و سرمايه ا عکس العمل من در مواقعی که چند معامله زيانده -
 ميزان پاسخ اين سوال را بايد با(رو به کاهش است چه خواهد بود 

 ) ريسکهای مختلف بدانيد
  ؟ام پيروی کنم  من ميتوانم از قوانين سيستمی که انتخاب کردهآيا -
 ؟دد مدت جواب خواهد دا سيستمی که انتخاب کرده ام در بلنآيا  -
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را يافته ايد و از  در اين سال شما سيستم مناسب خودتان : سومسال
در سال سوم  اگر. ار بگيريدودهای مناسبی را از بازاينجا به بعد ميتوانيد س

شما متوجه شديد که هنوز در پيروی از سيستم تان دچار مشکل هستيد و 
؟ به عايت کنيد از خودتان بپرسيد چراديسيپلين الزم را نميتوانيد ر نظم و

البته توجه داشته باشيد چنانچه . و در انجا امتحان کنيد حساب دمو برگرديد
در پی نگران سب ميدانيد از چند ضرر پی منا اين سيستم را برای خودتان

الينفک بازار هستند و مطمئن  اينگونه ضررها جزء. نشويد و ادامه بدهيد
مشکلی برای  باشيد اگر شما اصول مديريت سرمايه را رعايت کنيد هيچ

    . شما ايجاد نخواهد شد
 

 
مشغول معامله باشيد  )مدر سال چهار(اگر شما هنوز  : سال چهارم

) باشيد  سال را داشته4معنی که توانايی ماندن در بازار به مدت بدين (
ولی هرگز از . وريد آتوانيد سود مناسبی را بدستمطمئنا شما اکنون مي

حتی اگر ساليان متوالی سود ميکنيد اگر . يادگيری نبايد غافل شويد خواند و
مطالعه غافل شويد ممکن است مجبور به تحمل ضررهای  از يادگيری و

   .ادی بشويدزي
در بازار با وجود اينکه سودهای خوبی را از بازار  تمام افراد موفق

شما نيز بايد . دانستن بيشتر اهميت ميدهند  ميگيرند ولی هميشه به مطالعه و
   اينگونه باشيد

 شما حاضريد حدود چهار سال آياتصميم بگيريد  حاال. سيار خوبب
؟ اگر رت کامل و عملی ياد بگيريدبصو وقت بگذاريد تا معامله در بازار را

را فراموش کنيد و به  پاسختان منفی است بهتر است از همين حاال اينکار
   .سراغ کار ديگری برويد

. باشيد ميبايست سخت کار کنيد اگر شما ميخواهيد يک تريدر درجه يک
درصدی ميدهند و  100گول افراد و تبليغاتی که به شما وعده سودهای 

 وانيد در اين بازار سودهای کالن ببريد بدون اينکه زحمتميگويند می ت
. را نخوريدبخوانيد و ياد بگيريد وزمان صرف کنيد , تالش کنيد , بکشيد 

ممکن نميباشد اما مطمئن باشيد اگر واقعا زحمت بکشيد و کار  چنين چيزی
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تان خواهد شد ارزش اين زحمات را دارد و از  کنيد بازدهی ای که نصيب
 . زدهی شگفت زده خواهيد شداين با
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  ) داشتن اعتماد به نفس (  خود باوری-5

Positive Self-Belief 

داشته باشيد بلکه برای  شما نه تنها ميبايست به سيستم تريدتان اعتماد
بتوانيد معامالت موفقی  انجام معامالت نيز بايد اعتماد به نفس داشته باشيد تا

  .ه باشيدداشت
مهمترين اصل برای انجام  تمام معامله گران حرفه ای اذعان دارند که

اين اصل  معامالت موفق داشتن نظم و انظباط در پيروی از قوانين است و
کافيست شما تنها يکی از . الزم برای کسب بازدهی در بازار ميباشد

کنيد در سيستم تان را در هنگام ورود و خروج بدرستی اجرا ن سيگنالهای
  .با سختی بدست اورده ايد از دست خواهيد داد اينصورت پول زيادی را که

شما به کرات تمام قوانين سيستم  اعتماد به نفس زمانی بدست ميايد که 
ن نوعی آمدباعث بوجود  تان را با نظم و انظباط دنبال کنيد زيرا اين تکرار

شايد  .احتياج داريدنگرش مثبت در شما خواهد شد که برای موفقيت به ان 
الزم باشد که هر از چند گاهی مروری بر رفتار و ديسيپلين خود داشته 

شما ميبايست در اجرای دقيق سيستم تان . به بررسی ان بپردازيد باشيد و
  . مصمم باشيد

 
نداشته باشيد  چناچه شما به سيستم تريدتان و جزئيات آن اطمينان

 دليل اينکه برخی از افراد در.  بودا در اجرای ان ناموفق خواهيدمطمئن
زيرا . انند نيز همين نداشتن اعتماد استاجرای سيستم افراد موفق ناکام ميم

اينگونه سيستم ها در دوره ای زيانده ميشوند شخص خريدار با  زمانی که
 کنار گذاشته و به سراغ سيستم جديدی آنراندارد  تصور اينکه سيستم کارايی

ان سيستم در حال کسب ديگر با هم خيلی از تريدرهایمی رود در حالی که 
نها به سيستم خودشان آ تفاوت انها بااين افراد در اين است که. سود ميباشند

آنها از قبل  .اعتماد دارند و برای ضررهای احتمالی کامال آمادگی دارند
فقط  خود را برای مواجهه با چنين زيانهايی آماده کرده اند و در هنگام زيان

صبر ميکنند تا شرايط مجددا روبراه شود زيرا مطمئن هستند که در اين 
يند آطعی را جبران خواهند کرد بلکه براين ضررهای مق صورت نه تنها
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سيستمها هم سود و هم زيان دارند و  اينگونه. کارشان سود خواهد بود
ق از تريدرهای موف مشکل اکثر کسانی که اينگونه سيستمها را ميخرند يا

تا دوره  نها تحمل ندارند با سيستم بمانندآی برداری ميکنند اين است که کپ
نها شده است آی دوره زيانده سيستم است و قسمت زمانی که بصورت اتفاق

بشود و دوره سوددهی سيستم فرا برسد و تنها دليل بروز اين مشکل  تمام
  . اين سيستم اعتماد ندارند اين است که آنها به

 
سخت کوشی و   اعتماد به نفس مهمترين اصل همانردنآوبرای بدست 

.  همين کتاب راجع به آن صحبت کرديم 4فعاليت مداوم ميباشد که در بخش 
ميبايست آنقدر بر روی بازار و عوامل آن مطالعه کنيد تا متوجه شويد  شما

اين همان . بازار عادی و چه مسائلی غير عادی ميباشند  چه مسائلی در اين
تريدرهای حرفه ای در هنگام مواجهه با يک  ت که باعث ميشود تادليلی اس

بدبين نشوند و اين مسايل را عادی  دوره زيانده به بازار و يا سيستم خودشان
  ..بدانند
اين . تريدر بزرگ ميباشد همه ما ميدانيم که جورج سوروس يک      

بازار   چند صد ميليون دالر پول را از1990 تا 1980شخص طی سالهای 
او .  هم دوره هايی را با زيان گذراندکسب کرد اما در خالل اين مدت او

ضررهای ميليونی را تجربه نمود اما هيچوقت از اين ضررها نگران  بارها
 هستند و که اين زيانها جزء الينفک بازار و معامله نشد زيرا او ميدانست

نتظار است و هر شکستی پيروزی در ا بعد از. نها را هم پذيرفتآبايد 
سودده در پی خواهد  معموال هر دوره زياندهی نيز بدنبال خود يک دوره

از  بسياری از معامله گران روش معامله و سيستم تريدشان را پس. داشت
اين افراد هيچ . ی بينند و آن را کنار ميگذارندچند معامله زيانده غير کارا م

ودهای بزرگی را می اين شانس را ندارند تا از دوره هايی که س وقت
  .سيستم بدست آورند استفاده کنند توانستند توسط همان

 
اگر شما فقط . وردآ هر چه را باور داشته باشيم همان را بدست خواهيم

دست  بر روی زيان های تان تمرکز کنيد بزودی اعتماد به نفستان را از
تر است پس اگر شما از نتيجه معامالت تان راضی نيستيد به. خواهيد داد
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هر گاه متوجه شديد احساستان نسبت . ستان را هم بررسی کنيدفن اعتماد به
اعتماد به نفستان ضعيف شده معامالت را متوقف کنيد و  به تريد بد شده و يا

  .اين احساس منفی را بيابيد با مرور گذشته سعی کنيد دليل
شوند  ببازار موفق دليل اينکه بعضی افراد هيچ وقت نميتوانند در اين 

قمار نگاه  کسانی که به اين تجارت مانند نوعی. نها به بازار استآنوع نگاه 
 ميکنند از اين دسته اند زيرا اين افراد به هنگام زيان بغير از خودشان همه

 . کس و همه چيز را مقصر ميدانند
( را بدست بياوريد  اگر شما باور نداشته باشيد که ميتوانيد پول زيادی

مستحق  مطمئنا هيچوقت نميتوانيد پولدار شويد زيرا خود را) يدپولدار باش
بسياری از معامله گران را ديده ام که حسابهای کوچک را . آن نميدانيد
 از آنراد ولی بعد از مدتی همه حسابهای ميليون دالری کرده ان تبديل به

ی را  ميتوانند چنين پولهيچگاه باور نداشته اند که نهاآدست داده اند زيرا 
 چنين پولی دليل آوردنمثبت برای بدست  اصوال نداشتن باور. کسب کنند

شايد بتوان . را ندارند اصلی اين است که انها توان نگهداری از اين پول
وريد آبدست  گفت نداشتن اين باور که شما ميتوانيد چنين پولی را از بازار

 . د ميکندورده را نابوآن پولهای بدست آمانند بمبی است که تمام 
 

به تريد و معامله گری  شما بايد از خودتان بپرسيد که واقعا باورتان نسبت
ميگويند در   شما جزو ان دسته افرادی هستيد که مدام به خودشانآيا؟ چيست

 آوردن شما فکر ميکنيد بدست آيا؟ امکان برنده شدن وجود ندارداين بازی 
 باور شما واقعا آيا... ؟ و تی خوب از اين بازار غير ممکن اسپول و بازده

   است ؟ اينگونه
به نظر شما کسب چه . اقعی تان نسبت به تريد را بگوييدحاال باور و

 اين آوردن؟ برای بدست دهی در اين بازار امکان پذير استباز مقدار
  تالش و هزينه الزم است که شما بايد صرف کنيد ؟ بازدهی چه مقدار وقت

بازار کردم احساس ميکردم احتياج دارم تا  کار درمن در ابتدا که شروع به 
با بروکرم مدام در , ميکردم  اکثر سخنرانی ها را گوش. ساعتها کار کنم 

... ميکردم و  به اخبار گوش, گزارشات بازار را ميخواندم , تماس بودم 
 زيرا باور داشتم که بايد سخت کار کنم تا به بازدهی خوب برسم و اين
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د از مدتها نگرشم به خودم عوض شد و اعتماد به نفس خوبی باعث شد تا بع
   .پيدا کردم

برای تمام مشکالتی که .  شما بايد مناسب و عاقالنه باشندباورهای
تمام .  راه حلی نيز وجود دارد آمدکردن برای شما پيش خواهد  هنگام تريد

 مدتی با انها اگر ببينند که. مسئله اذعان دارند  تريدرهای حرفه ای به اين
شروع به تحليل و بررسی در درون  ضررهای غير عادی روبرو شده اند

 . جستجو ميکنند خودشان مينمايند و برای يافتن پاسخ در درون خودشان
  ؟عتماد به نفس را باال برداما چگونه ميتوان ا

نفس فعاليت و کار کردن بيشتر بهترين کار برای باال بردن اعتماد به  
عامالت تان به  بايد بپذيريد که مسئوليت و نتيجه تمام مشروع برای. است

بايد تالش کنيد تا سيستم مناسب خودتان را پيدا  سپس. خود شما مربوط است
مورد سيستم تان تجربه بيشتری کسب  هر چقدر در. آنرا تست نماييدکرده و 

 در اوايل کار سعی. رفت کنيد مطمئنا اعتماد به نفس شما نيز باالتر خواهد
 20دورنمای  برنامه و. ريسک بسيار کم انجام دهيد تان را باکنيد معامالت

 ساله برای ماندن در بازار در ذهن خود ترسيم کنيد و برای پولدار شدن يک
شبه خيال پردازی نکنيد و مطمئن باشيد اين مسئله هنگامی ممکن می شود 

کر کنيد و نه به امتيازها و پيپهايی که از تريد بدست مياوريد ف که شما به
در اين مورد در بخش بعدی توضيح خواهيم ( مياوريد مقدار پولی که بدست

  ) داد
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  کنيد نه به مقدار دالری حسابتان توجهتان را به تعداد پيپها معطوف -6
View Trading as a Score in Points and Not In Money 

 
و فقط قوانين  فقط" يم به نظر شما چرا من اصرا دارم و مدام ميگو

  " ؟يد و مابقی مسائل را فراموش کنيدتريد را دنبال کن
تان بر اساس واحد دالری حساب و نه تعداد شما از معامالت اگر ارزيابی

  .خوبی نخواهيد گرفت پيپها باشد مطمئنا نتيجه
و يا از  بايد ياد بگيريد که مبنای ارزيابی معامالت شما پول کسب شده

 نيست بلکه فرض کنيد مشغول يک بازی هستيد و نتيجه عملکرد دست رفته
محاسبه موجودی . هايی که کسب ميکنيد سنجيده ميشودبوسيله امتياز شما

کنيد و فقط بر پيروی بی عيب و نقص از قوانين  حسابتان را فراموش
که نه تنها موجودی حسابتان نيز  در اينصورت مطمئن باشيد. تمرکز کنيد 
قابل توجهی از  تن پيپهای بيشتر باال ميرود بلکه به ميزانبه طبع گرف

  . استرس شما نيز کاسته ميشود
نگاه ميکنيد در   متوجه شديد زمانی که به موجودی دالری حسابتانآيا

می آيد  هنگام باال و پايين شدن موجودی ناخوداگاه اين افکار در سرتان پديد
وای " يا "  ماشين تازه بخرم اوف چه سود خوبی حاال من ميتونم يک" که 
  . " پولی که برای تعطيالتم کنار گذاشته بودم از دست رفت تمام

کردن احساسی است و مطمئن باشيد که هيچ تريدر  اين نوع تريد کردن تريد
  . احساساتی نداريم که موفق باشد

در طول . مام اين روياها و افکار را داشتمخودم در اوايل کارم ت من
يکروز .  همواره اين افکار از سرم ميگذشتمعامالتم  جريانروز و در

 500و ناراحت ميشدم روز ديگر   دالر از دست دادم500حساب ميکردم 
دوست داشتم  دالر سود ميکردم و احساس ميکردم دوباره زنده شدم و

حتی اگر من با اين خصوصيات می توانستم موفق هم . خوشحالی بکنم 
  .انست لذت بخش باشدموفقيت نميتو بشوم اين
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بااليی دارد  امروزه من با سيستم تريد خودم که ريسک کم و بازده
 موفق هستم اما هر وقت به نمودار نگاه ميکنم و تصميم به خريد يا فروش

من يک تريدر معمولی . ميم را با قوانين تريدم چک ميکنمميگيرم اول تص
غ بازار نشان ميدهد مرور رفتار نواب. سخت قوانين هستم اما پيرو سر

نها هرگز در طی آ. انها مشترک است بعضی از خصوصيات در بين همه
نشان ميدهد باز نميکنند  انجام معامالت پنجره ای که موجودی حسابشان را

  .و تمام تمرکزشان را بر روی اجرای صحيح معامالت می گذارند
بيشتر سعی در کسب امتيازات آنها فقط قوانين را دنبال ميکنند و  
جرات ميگويم اگر شما با هر نوسان قيمت ميزان دالری سود  من به. دارند

  .ممکن است که يک تريدر حرفه ای بشويد و زيان تان را چک ميکنيد غير
مانده حسابتان  اگر می بينيد بعد از هر سود و زيانی ناخوداگاه به

د يعنی رجوع ميکنيد و با افزايش يا کاهش آن خوشحال يا ناراحت ميشوي
اگر ميخواهيد . ی موفقيت بر سر راهتان وجود داردعامل منفی برا يک

حتما ميپرسيد چگونه ؟ يک . احساس را از بين ببريد  موفق شويد بايد اين
خب حاال حتما اين سوال برايتان . است  راه دارد و آنهم پيروی از قوانين

شما اين است که پاسخ من به  پيش ميايد که چطور اينکار را انجام دهيم ؟
افزايش يا  اصال ميزان. وانين را هدف اصلی خود قرار دهيدپيروی از ق

کاهش موجودی را فراموش کنيد و فقط تمرکزتان را بر روی اجرای 
فرض کنيد حقوق بگيری هستيد که رئيستان گفته . ر دهيدقرا صحيح قوانی

فرض کنيد . و کاری با نتيجه آن نداشته باش فقط اين قوانين را اجرا کن
چه باشد کافيست تا شما حقوقتان  اجرای درست قوانين فارغ از اين که نتيجه

  . را تمام و کمال دريافت کنيد
ميليون دالر بدست  52چگونه " يکی از کتب جالبی که خوانده ام کتاب 

دارم  من اين کتاب را بسيار دوست. نوشته نيکالس دارواس ميباشد" دم آور
خونم به خوبی احساس ميکنم اين شخص چگونه از يک چون وقتی اونو مي
به يک تريدر فارغ از احساسات و مانند يک ربات تبديل  تريدر احساساتی

   .شده است
موفق شد ؟ او ابتدا قبول کرد که مسئول عملکرد خويش  اما او چگونه

هيچ چيز مقصر نيست و سپس سيستم  است و در برد و باخت او هيچ کس و
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يکی از . ريزی نمود ا بهينه کرد و برای اجرای ان برنامهمناسب خودش ر
از دست  داليل موفقيت او اين بود که هيچگاه دالرهايی که بدست مياورد يا

   .ميداد را نمی شمرد
 

خريد و فروش  او يک سيستم و يکسری قوانين داشت هنگامی که سيگنال
مله ميکرد توسط سيستم صادر ميشد درصدی از سرمايه خود را درگير معا

 دالر و 50000 دالر سرمايه دارد و يا 5000برای او فرقی نميکرد که  و
او بدون اينکه به تغييرات حسابش نگاه کند . پيپها فکر ميکرد  تنها به تعداد

  . ميکرد فقط قوانين را دنبال
 53در قيمت   دالر از سهام شرکتی را350000يکبار او به ميزان 

پس از مدتی قيمت اين سهم . سيستمش خريده بودبر اساس سيگنال دالر و 
کرد و يکروز کارگزار دارواس با او تماس گرفت و گفت تو حاال  رشد

دارواس به فکر فرو رفت و ديد . سود کرده ای  دالر250000نزديک به 
او می ديد اگر االن . است هنوز سيگنال فروشی از سيستمش صادر نشده

به او  دی نصيبش می شود و يک حسیسهامش را بفروشد پول بسيار زيا
اما او کمی بيشتر . فراموش کن و سودت را بردار و بروميگفت قوانين را 

و متوجه شد اگر االن اين سهام را بفروشد اگر چه پول خوبی  فکر کرد
مطمئنا در پيروی از قوانينش موفق نبوده است و  بدست خواهد اورد اما

او دستور که قوانين تريدش به  انیباالخره تصميم گرفت سهام را تا زم
همچنان رشد کرد و  طی روزهای بعد قيمت سهم. فروش نداده نگهداری کند

 دارواس زمانی که سيگنال فروش از سوی سيستم اش صادر شد سهم را
  .  بدست اورد250000فروخت و سودی بسيار بيشتر از 

 
به محض کنيد و  اگر قرار باشد شما دائما موجودی حسابتان را چک

 باال و پايين رفتن مانده حسابتان شروع به نقشه کشيدن برای خرج کردن
سودها و يا جبران کردن زيان تان بکنيد من شک دارم که شما بتوانيد به 

   .دهيد تريد ادامه
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من در اوايل ورودم به بازار بارها و بارها وسوسه می شدم که قوانين       
گفتم همين يکبار اما بعد از مدتی که تجربه را نقض کنم و با خودم مي تريد

متوجه شدم که بهيچ وجه و هرگز نبايد از اجرای دقيق قوانين  ام بيشتر شد
حتی يک استثنا هم قابل قبول نيست و همچنين  سرپيچی کنم و در اين مورد

بشمرم و فقط بايد به فکر کسب  ياد گرفتم که نبايد موجودی حسابم را
   . اين بازی باشمامتيازات بيشتری از
 و بازنده را از هم متمايز اين بازار چه چيز افراد برنده فکر ميکنيد در

قدرت و نظم افراد در پيروی از اصول و قوانين  ؟ مطمئن باشيد فقطميکند
بازندگان ميشود و چون تعداد کمی  ن برندگان وآمداست که باعث بوجود 

باشند در نتيجه تعداد افراد  ين داشتهتريدر می توانيد پيدا کنيد که واقعا ديسيپل
  .برنده بازار نيز بسيار کم است
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  تريد و زندگی شخصی تان تعادل برقرار کنيد ميان -7

Keep Trading as Part Of Balanced Life 

 
خير حرفه پر  تريد کردن صرف نظر از اينکه موفقيت آميز باشد يا

تريد ميکند چه پولی بدست آورد يا از زمانی که شخصی . استرسی است
شما ميبايست مانند تمام .  بايد استرس فراوانی را تحمل کندبدهد دست

  .دنيد تا اين استرس را از بين ببريک تريدرهای موفق سعی
موفق استرس زيادی  من تاکنون نديده ام که يک تريدر حرفه ای و

ريلکس و  صحبت کرده اماکثر تريدرهای موفقی که من با آنها . داشته باشد
به نظر من يکی از عوامل موفقيت آنها همين بوده . آرام به نظر ميرسند

  . توانسته اند استرس را از خودشان دور نمايند است که
 

آنها برای دست  يکی ديگر از نقاط اشتراک تريدرهای بزرگ توانايی
قبال  نها درکشيدن از تريد است و اين توانايی از انجايی ناشی ميشود که ا

پوزيشنهايشان خونسرد هستند در حالی که بسياری از انها معامالتی با حجم 
در مقابل خيلی از افراد ديگر حتی با . ميليون دالر رااداره ميکنند  چندصد

  .دالری به شدت هيجان زده ميشوند معامالت چند هزار
   

يقت وقتتان کنترل کنيد در حق اگر شما سعی ميکنيد که قيمتها و بازار را
نگاه کردن  . را هدر داده ايد و نتيجه اش تنها تحمل استرس فراوان است

  ساعته به بازار و در تايم فريم های مختلف بعد از باز کردن پوزيشن24
   .هيچ نفعی برای شما نميتواند داشته باشد

  
نمودارها را ميبندم و مابقی وقتم را  ن روز معامالتی تمامياامن در پ
بطور کامل از بازار  نوشتن و پياده روی ميکنم و, مطالعه , ش صرف ورز
اينگونه  در تمام فعاليتهای اقتصادی الزم است که مدتی را به.  دور ميشوم

از زمانی که من سعی کردم تريد . مسايل الزم برای زندگی اختصاص دهيم 
هم جزيی از زندگيم به شمار بياورم و به کارها و تفريحات ديگر  را تنها
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معامالتم بهتر شده بلکه از زندگی شخصی ام نيز بيشتر  برسم نه تنها نتيجه
 . لذت ميبرم

 
اين بازار را با هم  اما يکبار ديگر رمز موفقيت تريدرهای حرفه ای در

   . مرور ميکنيم
 
عملکردشان فقط خودشان هستند و  آنها در ابتدا قبول کرده اند که مسئول -

   .ه اند تالش کنندبرای موفقيت تصميم گرفت
  نموده  تست  بارها آنرامناسبی برای خودشان پيدا کرده اند و  سيستم  -
 .اند
تمام معامالت و جزييات آن برنامه ريزی دارند و به ان عمل  برای  -

  .ميکنند
مسائل اساسی و بنيادی سيستم شان سخت کار ميکنند تا آن را  بر روی -

 . بهينه کنند
نين شان اعتماد دارند و در اجرای بی عيب و نقص سيستم و قوا به -

   .بااليی دارند سيستم شان اعتماد به نفس
ميبايست از ان  ياد گرفته اند که به اينکار مانند يک بازی نگاه کنند که  -

امتياز کسب کنند و هيچگاه موجودی حسابشان را شمارش نکرده و آن 
اکثر تريدرهای حرفه ای . مالک ارزيابی عملکردشان قرار نميدهند  را

موفقيت انها در همين است که به اينکار به عنوان  ثروتمند هستند و رمز
 آمدبا کسب امتيازهای بيشتر در يک سرگرمی نگاه ميکنند و ناخوداگاه

  . هم کسب ميکنند
تريد کردن . کنترلی بر بازار داشته باشند  آنها ميدانند که نميتوانند هيچ -

نها هميشه آ. ميپردازد ه يک تريدر حرفه ای به انتمام چيزی نيست ک
 . بين تريد کردن و زندگی شخصی شان تعادل را برقرار می کنند
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تمرکزتان را بر  اگر تمام. د کردن تنها جزئی از زندگی شماستتري
 روی فراز و نشيبهای ان قرار دهيد نه تنها نتيجه رضايت بخشی نخواهيد

 تا از ديگر جنبه های زندگيتان نيز غافل گرفت بلکه باعث خواهيد شد
  .بمانيد
 کسب کنيد مسلما آمدشما بتوانيد يک ميليون دالر ار اين بازار در اگر      

اما بايد ديد اين پول به چه قيمتی کسب شده و  رضايت بخش خواهد بود
هدف تنها رسيدن به . جا مانده ايد  ان از چه چيزهايیآوردندرمقابل بدست 

رسيدن به هدف به سر  يست بلکه چون شما مدت بيشتری را در راهمقصد ن
  . ميبريد در نتيجه نحوه طی مسير نيز بسيار مهم است

اوقات دست از کار  شما برای انجام تريدهای موفق نياز داريد تا بعضی
وارد بازار  من کامال بخاطر دارم چند سال اول که. بکشيد و تجديد قوا کنيد

 , نوشتن, خر هفته را صرف خواندنآشب و تعطيالت , وز ه بودم تمام رشد
نگاه کردن به نمودار و تست سيستم های مختلف ميکردم و در حقيقت من 

بعدها فهميدم که بدون . زندگی ام را فراموش کرده بودم  تمام نيازهای ديگر
بعد از آن . امکان موفق شدن وجود ندارد توجه به ديگر نيازهای زندگی

و ميان زندگی و تريد کردن  تا اين اشتباه را ديگر تکرار نکنمسعی کردم 
   .تعادل ايجاد کنم

سعی . نتوانيد از زندگی تان لذت ببريد استرس زياد باعث ميشود تا شما
به نظر شما بعد . مجسم کنيد کنيد در ذهنتان ده سال اينگونه تريد کردن را

ميليونها دالر پول  راز اين مدت شما از نتيجه راضی خواهيد بود حتی اگ
ميبايست از  شما. کردن مانند مابقی حرفه ها ميباشدتريد . داشته باشيد

 بعدازظهر سخت کار کنيد و سپس بطور منظم دست از کار 5 تا 9ساعت 
  . به بقيه زندگی تان برسيد بکشيد و

 
  

مطابق قوانين  اغلب تريدهای موفق من زمانی بوده است که سهمی را
 ستفاده ام که بلند مدتی ميباشد خريداری کردم و سپس حدسيستم مورد ا

سپس به تعطيالت و سفر رفته ام و ديگر . ضرری برای آن تعيين کرده ام 
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معموال بعد از بازگشت با سودهای زيادی . نداشته ام  به قيمتها توجهی
   .مواجه شدم

 کنيد که ميتوانيد بازار را کنترل کنيد مطمئنا تريد اگر شما احساس
ولی اگر شما . خراب شود و نااميدتان کند کردن باعث خواهد شد که فکرتان

ضرورت سيستم مورد استفاده  برای خودتان قانونی بگذاريد و مثال بنا به
بگيريد بسيار  در طول روز به تعداد معين قيمتها را چک کنيد و تصميم

 هد رفتراحت تر خواهيد بود و در غير اينصورت نه تنها وقتتان هدر خوا
  .بلکه احتمال ارتکاب اشتباه نيز از سوی شما بيشتر خواهد شد

 دنبال ميکنيد پس بعد آنرامعامله سيستم داريد و قوانين  اگر شما برای 
. داريد تا مدام قيمتها را چک کنيداحتياجی ن از انجام خريد و فروش اصوال

اه کردن بی مورد کنيد و آن را با نگ سعی کنيد از وقتتان بطور بهينه استفاده
   . به نمودار هدر ندهيد

است ولی  تجارت در بازارهای مالی يک روش عالی برای کسب پول
ی قابل توجه ميبايست بصورت قابل آمدما بايد باور کنيم که برای کسب در

 دالر و به ميزان 50اگر شما يک سهم را به قيمت . نيز کوشش کنيم توجهی
 دالر باشد در 200 از يکسال قيمت سهم کنيد و بعد  دالر خريداری50000

 جالب نيست اين ميزان آيا. کرده ايد   کسبآمد دالر در150000حقيقت شما 
چند دقيقه در تنها برای   را با دنبال کردن قوانين و چک کردن بازارآمددر

فوق قيمت  اما بسياری از تريدرها زمانی که در مثال. روز بدست بياوريد
 در حالی که هنوز سيستم سيگنال فروش نداده است  دالر ميرسد و70به 

سهم را به فروش ميرسانند و به حساب خودشان سودی را کسب  سريعا
مله ديگر از ه را در يک معاآمدسود بدست  ميکنند اما بعد از مدتی تمام

تريدر زمان مناسبی را برای  اگر شما بتوانيد به عنوان يک. دست ميدهند
زيادی را  ست قوانين اختصاص دهيد مطمئنا پولتريد کردن و اجرای در
   . نيز کسب خواهيد نمود
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