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 :توجه
»  كي آس «بوده و تلفظ صحيح آن به صورت        »  آشوب«  و      »اغتشاش«،  »آشفتگي« به معني    Chaosواژه   

» چـايوز  « نادرسـت توجه به اينكه در بين عموم تريدرهاي ايراني، اين لغت بـا تلفـظ ظـاهراً               اما با . مي باشد 
بنابراين ما نيز تصـميم گـرفتيم بـه دليـل           . ي شناسنامه و هويت نيز شده است       دارا مصطلح گشته و به نوعي    

در كل اين اثر، با      و شوخ طبعي ايراني،   كيد بر ظرافت نظر      براي تأ  و همچنين ،  خوداحترام به سليقه مخاطبين     
 .اين واژه را بكار ببريم» چايوز« نادرست اما جذاب همين تلفظ
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  مترجممقدمه
  !وستان عزيزم سالمد

 .روايت هفت خوان رستم مثنوي هفتاد من است و حكايت ، داستان ترجمه اين كتاب
هرگز فكر اين را نميكرديم كه ،  ارايه آن در سايت سرمايه نموديم وكتاب روزي كه تصميم به آغاز ترجمه اين 

 .ميزان استقبال و اشتياق عمومي به حدي رسد كه تصميم به توليد كتاب الكترونيكي  و فروش اينترنتي آن بگيريم
و  محسوب نگردد، اميدوار هستيم كه روزي موفق به چاپ انه ي ماپروازي هاي جوان اگر به حساب بلندو اكنون نيز 

 .ن يكي از مهمترين و مشهورترين مراجع آموزشي فاركس گرديمآن به عنواسراسري انتشار 
لفين ين و مؤاز طرف ديگر تهيه اين كتاب همزمان شد با آغاز نهضتي كه دوستانمان در حمايت و تشويق مترجم

 نهضتي كه اصل را بر شعور و درك باالي فاركس كاران ايراني ميگذار. ، شروع كرده بودندايراني درعرصه فاركس
 .  خويش قرار ميدهدمعادالتمتقابل را مبناي و منفعت اعتماد و .د

نهضت حمايت از مترجمين ايراني « داوطلبانهنظام تحت ما نيز بر آن شديم تا كتابمان را در همين  چارچوب و 
 جذب حمايت هاي و با قرار دهيم ارايه  كنيم،  به اينصورت كه سايت سرمايه را پايگاه انتشاراتي خويش »فاركس

تكيه بر اين هللا با ءاانشا  و.گرديمآموزشي مان  و خدمات علمي و موفق به گسترش فعاليت ها، خوانندگانمانمالي 
 .فاركس بشويم نياز ير كتب و مراجع معتبر و موردبه تهيه و ترجمه ساحمايت هاي مالي ، قادر 

 
ما را در ادامه اين اختيار گرفته اند  ا درشكلي كه اين كتاب ر لذا از كليه خوانندگان عزيز خواهشمنديم كه به هر

 هاي هزار تومان به حساب5 حداقلبا واريز كمك هاي داوطلبانه خود و پرداخت مبلغ اختياري مسير ياري نموده و 
 :مان نمايندآموزشي  و خدمات فعاليتها، ما را قادر به ادامه  زيربانكي

  بنام پشوتن مشهوري نژاد– 381511ماره حساب  ش-268 شعبه فلسطين جنوبي كدتهران  –بانك سپه ) 1
  بنام پشوتن مشهوري نژاد 849-800-265951-1   شماره حساب- شعبه بورس–بانك سامان ) 2
 
 سايت علمي آموزشي سرمايه كه در ولين و مديران زحمتكش و پرتالشئ مسيد يكبار ديگر ازپايان اجازه ده در

، كمال تشكر و نكردنددريغ از ما  هيچگونه حمايتي ما را همراهي نموده وليد كتاب ما را تمام مراحل ترجمه و تو
 .را آرزو كنيمن جوانان عزيز موفقيت روزافزون ايرا بجا آورده و خويش قدرداني 

 
اين فصل از كتاب  به فصل آماده و منتشر گشته و درحال حاضرالزم به ذكر است كه اين كتاب به صورت فصل 

درصورت تمايل براي  .ه عزيز قرار داده ايمخوانندشما ، در اختيار لگويي از كل كتاب نمونه و ابعنوانحاضر را صرفا 
 به حسابهاي مذكور، شماره تان د پس از واريز حمايت هاي مالي يمي توان، شما ساير فصول كتابدراختيار داشتن 

 . ارسال گرددتان برايرع وقتتا باقي مطالب كتاب در اس اعالم نماييدزير ايميل  آدرس به فيش خود را 
pshootan@yahoo.com 

 
 به اميد موفقيت روز افزون فاركس كاران ايراني 

  تخصصي فاركس ايرانعلمي و ارتقاي سطح و جايگاه با آرزوي  و
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 1فصل 
 نگاهي به حقايق موجود در تريدينگ

 

 

 Plato    .ر استشروع مهمترين قسمت كا
 

 توده تريدرها و تجربه جديدي نسبت به ماركتديدگاه شناخت : هدف

 
شكل اين است كه شما بازار را به چشم يك وم! شكل بازار نيستوم
 !! مي بينيد شكلوم

يه روزي مردم دور هم جمع شدند و تصميم ... يكي بود يكي نبود 
 محصوالتشان با يكديگر به معامله و مبادله كاالها و گرفتند
 .بپردازند

به تحليل و آناليز چيزي نبود كه آنها مجبور  معامله كردن اجناس
 كاري بود كه آنها بر ، معامله كردن ساده ترينكردن آن بشوند

 .ميدادند ها و احساساتشان به سهولت تصميم گيري كرده و انجاممبناي نياز
و ... بزرگترشان و پيرمردها و  يشان و برادراناگر با تريد كردن مشكلي داشتند از پدرانشان و عموها

 .  ديگري مشاوره ميگرفتندكسخالصه از هر 
مي گرفتند بر مبناي  در آن زمان آنها همگي تريدرهاي حرفه اي بودند و مشاوره هايي هم كه از بزرگتر ها

 .تجربيات واقعي زندگي شان بود
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كله شان  و ، سر تر كنند از اواسط قرن بيستمچيدهدارند همه چيز را پي سپس كم كم افرادي كه دوست
 . پيدا شد

 .آمده بودند هاي حرفه اي پديدكالس به نام تريدر  جديد و باكامالً، يك گروه از جنگ جهاني دوم پس
تريدرهاي حرفه اي كساني بودند كه 

 كالس بودند و كت و خيلي با
اتو كشيده داشتند و همه به  شلوارهاي

و  .نگاه ميكردندآنها به ديد نوابغ 
خالصه اگر خواستگاري هر ننه قمري 

 .مي رفتند كسي به آنها نه نمي گفت
در بين اين تريدرها يك گروه خيلي 
باحال بودند كه دور هم جمع شدند و 

آهان  ... سايت سرمايه را راه انداختند
 ببخشيد، امانت داري و اين حرفها بعله

.... 
احساسي جلب نمودند و ابزار هايي  توجه خود را به مكانيسم هاي غيركم كم  در بين اين تريدرها گروهي 

متحرك ها و استوكاستيك ها و كندل استيك ها و غيره جاي همان عقل سليم و قضاوت  چون ميانگين
 .گرفت و عام گذشته را احساسي

 
ما « : ا ميكردند كهروزنامه ها و سايت ها و مجالتي ايجاد شدند كه ادع اين روند ادامه يافت تا زماني كه

  ».دالر در سال گذشته از تجارت فاركس كسب نموده ايم  مليون40
 واقعاًاما هيچكدام از اينها   . به فروش مي رفت$3000ابداع شد كه حتي  و نرم افزارها و اكسپرت هايي

ي رسيدند نم اين سيستم ها و تحليل ها به نتيجه .نبودند و همگي بتدريج كنار گذاشته ميشدند سودآور
نبرد با دنيايي بپردازند كه  زيرا همه آنها سعي ميكردند با ابزارهاي و فرمول هاي ايده آل رياضي به

  The Market» واقعي بازار«يعني همان : ايده آل و غير رياضي بود سرتاسر غير
 

ار را به اين بازار كه همه چيز غير مرتبط با باز هم اكنون ما در ميانه تحول روانشناختي تريدرهايي هستيم
 ...!و مديتيشن و هيپنوتيزيم و غيره NLP گرفته تا تكنيك هاي از روش هاي رياضي: ربط ميدهند

 
 ماهيتا زياد دشوار نيست، تريد كردن

بسيار دشوار و پيچيده مي پندارد، اين باور غلط به  آگاه ما آن را ناخود اما وقتي كه اساتيد ما و حتي ضمير 
 .و ما را به اشتباه مي اندازد ا نيز منتقل مي شودذهن و ديدگاه م
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مبناي آن  گرديم كه اجداد ما بر ساده و عامه خود باز  درباره اين است كه به همان دركاين كتاب تماماً
 .به خريد و فروش مي پرداختند

 :تريد كردن موفقيت آميز براين مبنا استوار مي گردد كه
  و زيرين بازار آگاهي از ساختار  -1
 ! آگاهي از ساختار زيرين ذهني خودمان-2
 

  .است كه باعث مي شود شما در اين بازار، يك برنده و يا يك بازنده باشيد روش كار ذهن و مغز شما
 »!اول خودت را بشناس و سپس سعي كن بازار را بشناسي«: جمله قديمي كه ميگويد همان
  برمبناي درك و احساس ناب و عام و درونيكردن به جاي آنكه ما اين است كه هنگام تريد مشكل

مكانيسم هاي آن  ، كه به خوبي اين بازار را مي شناسد و با(Common Sense) خودمان عمل كنيم
 سعي بهره بگيريم، اشتباهاً آشناست و به جاي آنكه از همان روش ساده و كارامد آباء و اجدادي مان

 .بكشيم ساساتمان بيرونميكنيم كه يك حس تكنولوژيكال را از درون اح
 

 . خيلي هم سودآور استاتفاقاً نبايد زياد دشوار باشد و لزوماًتريد كردن 
 .باشيم  به خودمان وابسته و متكيصرفاًكافي است كه بياموزيم كه در تريد كردن 

 
 !اييك تريدر حرفه ! بله  .هستيد شايد شما اين را نميدانيد كه شما هم اكنون نيز يك تريدر حرفه اي

 !)فكر نكنيد منظورش من است! منظورش از من نويسنده كتاب است ها ! ( مانند مندقيقاً
ان را مي آموزيد، لذت تترويد و روش و شم سودآوري در معامال همچنان كه شما در اين كتاب به پيش مي

ه چه لذتي داره آخ ك (!لذت تريدر بودن به جان نگراني از تريدر بودن! خواهيد كرد تريدر بودن را تجربه
 !)؟يعني ميشه! اي خدا ... !! 
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 كدام حيوان بيش از هر چيز شما را به ياد بازار مي اندازد؟

 
 

 !خصوصيات كدام حيوان مي اندازد؟  چيز شما را به ياد هرسرمايه بيش از ويژگي هاي بازار
اگر :  را بدهيدسئوالد و پاسخ اين چند لحظه صبر كني لطفاً ،پيش از آنكه بقيه مطالب كتاب را بخوانيد

 !ميتوانست باشد؟ ماركت يك حيوان بود، كدام حيوان
 
 

 
را براي شما تداعي مي كند؟ يك سفر  به عبارتي ديگر كدام حيوان به بهترين نحو ويژگيها و خصايص بازار

 .خود را روي كاغذ بنويسيد ذهني كوتاه به باغ وحش داشته باشيد و سپس پاسخ
چون من از شما . كه پاسخ خود را بنويسيد!)يعني اون نويسنده!! اون ! من نه ها(  ميخواهمجداًا من از شم

كنيد و انتخاب خود را بنويسيد، و سپس يك مفهومي از بازار داشته باشيد كه  ميخواهم كه تصميم گيري
 .را شرح مي دهم بتوانيد آن را به وضوح مجسم كنيد وقتي من آن

واالت شما را پيش بيني ئخود به يك حيوان شبيه سازي نموديد، من برخي از س نظر  دراكنون كه ماركت را
 :كنم مي
 چه چيزي در اين روش وجود دارد كه متفاوت است؟ -1

 . پاسخي مهم منجر ميشودبهكه   خوبسئواليك 
كدام از  هربا  .ن آن را امتحان كنيددتابراي خو بگذاريد تجربه اي را پيشنهاد كنم كه شما مي توانيد

بازار سرمايه معامله مي كرده و سپس به داليلي از آن خارج شده  كساني كه مي شناسيد كه مدتي در
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ايشان بپرسيد كه چرا  از.  در اين بازار موفق شوندنهايتاً اين افراد نتوانسته اند معموالً .بگيريد است، تماس
  ماركت نرسند؟ ي در ايناز بازار خارج شده است؟ چه چيزي باعث شده كه به سودآور

چون من نميتوانستم بازار را پيش  من نتوانستم سود كنم« :من ميدانم كه او چه پاسخي به شما خواهد داد
 » .بيني كنم

 !!كس نميتواند هيچ يك چيزي را ميدانيد؟
 اگر تو فكر ميكني! خواهند رفت هيچ كس در كل دنيا نمي داند لحظه اي ديگر قيمت ها به كدام سمت

بيني كني، تو خودت را از جمع ده درصدي كساني   پيشواقعاًميتواني بياموزي كه چگونه آينده بازار را 
 !اي كه در اين بازار موفق هستند خارج نموده

تحليل فراكتال ها يك تصوير بسيار  .، كاري به پيش بيني وسيع بازار نداردش، تحليل فراكتال هااين رو
در اين روش سودآور ما كاري با دسته ها نداريم، ما  . قيمت بدست ميدهدشفافتر و دقيق تر از حركات

 .داريم كار  با درصد هاصرفاً
، ما اينكار را نمي فاندامنتال است حال استفاده از تحليل هاي تكنيكال و كس ديگري در حاليكه هر در

روي اين فرض غلط سوار ) با عرض شرمندگي از اساتيد ارجمند تكنيكال(ل تمام تحليل هاي تكنيكا .كنيم
 » .، مشابه گذشته خواهد بودآينده«كه  شده اند

 آينده اتفاقاً«، آن اين است كه يك چيز را آموخته باشم  سال گذشته ي تريد كردنم فقط35اگر من در 
 » !نيست  هم شبيه به گذشتهاصالً

اين . تريد مي كردند  روزه10 با يك ميانگين متحرك صرفاً تريدرها 1970 و اوايل 1960در دهه 
 !نمود روش را امروزه امتحان كنيد، و ببينيد چه ضرر هنگفتي كسب خواهيد

 
 نهفته است؟ چه رازي در پشت موفقيت با روش سودآور معرفي شده در اين كتاب -2

طبق انتظار پيش  هيچ چيزي بر معموالً: بهترين رازي كه در دنياي تريد پنهان شده است اين است كه
 .خطا خواهند رفت حتي بهترين پلن هاي تريدينگ نيز اغلب به ! رفتنخواهد

  !»عموماً«و حتي » معموالً«: تاكيد ميكنم ، بلكه»ندرتاً«يا  ، و»برخي مواقع«توجه كنيد كه من نمي گويم 
 

  .د آنها دوست داشته باشند كه بشنوناين چيزي نيست كه نميكنند، اغلب تريدرها هرگز اين راز را كشف
 .جستجوي روشي مطمئن و قابل اتكا هستند بازنده در يدرهايتر

يا يك انديكاتور كه آنها بتوانند با  هستند، يك مشاور، يك اكسپرت، و آنها به دنبال يك سيستم ايده آل
 .تا به ايشان بگويد كه چه وقت چه كاري را بايد انجام دهند ،حساب كنند قطعيت روي آن

  مينان و اعتبار كمتري مشاهده ميكنند،در اين سيستم ها اط چه و هر
 .سيستم مطمئن و قابل اتكاي ديگر مي پردازند بيشتر به جستجوي يك
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 يك سناريوي رايج: برخي حقايق غير مصطلح

 
پي در پي اي  زندگي يك تريدر اغلب مملو است از تالش ها و شروع هاي

 .كه سرانجام به موفقيت ختم نشده اند
اميدوار مي شوند كه ديگر چيزي تا نايل شدن  وزانه بارهااغلب تريدرها ر

 !به موفقيت نهايي باقي نمانده است
 !!ندارند آنها مطمئن هستند كه چند قدمي بيشتر تا پيروزي نهايي فاصله

 
 بگذاريد به داستان تيپيكال يك تريدر بپردازيم

 .واني داردداستان تا چه حد با تجربيات شخصي خودتان همخ و ببينيد كه اين 
 ريب به يقين شما نيز چنينقه شما اطمينان دهم كه به احتمال نبوده ايد، بگذاريد ب  يك تريدرقبالًاگر شما 

تكنيكال و  استفاده از ابزارهاي تحليل  اگر بخواهيد تريدينگ را با.تجربيات مشابهي را خواهيد داشت
 .فاندامنتال انجام دهيد

 
 : كه  اين فكرشما جذب بازار سرمايه شديد با

 ».صرف نماييد و بدون آنكه مجبور باشيد كار زيادي براي آن به سرعت سرمايه بسياري كسب كنيد«
 

شده است كه شنيده ايد يكي از دوستانتان  به احتمال زياد توجه شما به بازار سرمايه به اين صورت جلب
 .بياورد موفق شده پول فراواني از اين بازار بدست

سخن گفته كه به يك سود   برايتان از معامالتيمرتباً –زارتان  يا بروكر يا كارگ–شما دوست و آشناي 
 .ايشان نشنيده ايد  شما هرگز چيزي از معامالت ضرردهقاعدتاً. مناسبي منجر شده است

 
  هنگامي كه شما از وي درباره جزييات معامالتش پرسيده ايد،

كدام كه در آن  هر  يا بورس يا فاركس سخن گفته است،دوست شما برايتان درباره تريد كردن روي طال
 .زمان داغ تر بوده است
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 كار واقعاًسيستم عالي است و اين روش فوق العاده است و  اين«نتيجه قاطع آن چنين خواهد بود كه 
 » !!ميكند
  ،ه كمي بيشتر با هم صحبت كرده ايدآنك از ، بعدسپس

 :معامالت سودآور خود گفته است  ازدوست شما برايتان درباره تعداد بيشتري
، برايش سودآوري داشته درصد كل سرمايه اش70   روز به اندازه بيش از4 ظرف صرفاًيك معامله كه 

 .است
 .كرده است و چه سود فراواني بدست آورده sell روزهاي پاياني هفته معامله ديگري كه طال را در

 آنقدر لحن قاطعي دارد كه شما .ئن و سرشار از موفقيت مطمكامالً، محكم سخن ميگويد دوست شما بسيار

حقيقت نيست و  حال شنيدن حقايقي قطعي هستيد و هرچه او ميگويد جز عين با خود تصور ميكنيد كه در
 .نخواهد بود

شما تشنه چنين موفقيتي هستيد،  ،صبرتان سر مي رود .پايان شما نميتوانيد بيش از اين انتظار بكشيد در
آيا ميتواند در برخي از تريدهاي بعدي : جمع ميكنيد تا از او درخواست كنيد كه تمام شهامتتان رابنابراين 

تعداد كمي از   درصرفاً و ؟ انجام دهيدچه او گفت شما نيز عيناً شما را نيز درجريان بگذارد تا هر اش
 !سودهاي سرشارش شريك گرديد؟

 برخي از معامالت آتي اش شما را نيز به موقع در جريان كه تا در دوست شما نيز سخاوتمندانه قبول ميكند
 .بگذارد
 !! آغاز ميكنيد به رويا ديدن كه چقدر زود ثروتمند خواهيد شد و شما

ميدهيد كه  دومين معامله خود را روي سهامي انجام  مقداري سود مي كنيد،واقعاًمعامله خود  شما در اولين
 !د كمي بهترحتي شاي هفته دوبرابر ميشود، و 6ظرف 

 
درحال رخ دادن در زندگي واقعي تان است و در حساب  روياي ثروتمند شدن شما
و % 14بانك پارسيان با سود سپرده گزاري كوتاه مدت ! (بانكي واقعي تان است
آماده سپرده گذاري سرمايه هاي شما در خوابها و  %17 سود شش ماهه ويژه

 ) روياهاي تان است
 

كه شايد اكنون زماني است كه بايد كم كم به فكر خريد همان اتومبيل شخصي اي  خود فكر ميكنيد با 
به فكر  بين نبرده و  بهتر است پول هاي خود را از!اما نه! داشتيد ياي آن را در سرؤهمواره ر باشيد كه

 !خريد يك منزل مناسب در يكي از برجهاي شمال شهر تهران باشيد
بار  يك ضرر هنگفت مواجه ميشود و معامله بعدي نيز معامله اي مصيبتمعامله بعدي شما با  اما ناگهان
 ...بياندازيد  كمي به تاخيرشايد بهتر باشد كه روياي خود را موقتاً. ميگردد

 افتاده است؟  ميكنيد كه چه اتفاقيسئوالهنگامي كه شما از دوست نابغه خود 
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 در بازار مرتباًچنين ركودهايي  و. موقت است يك ركود صرفاًين  ا« :وي با آرامش پاسخ خواهد داد كه
 » .است بازار مملو از فراز و نشيب! سرمايه رخ مي دهند

 ماركتي به اصالًباال نروند كه  بود قيمتها تغيير نكنند و پايين و شما با خود ميگوييد راست ميگويد، اگر قرار
 .بگيريم وجود نمي آمد تا ما بتوانيم از آن سود

 كنيد از بيرون و رو را پرتاب و سرانجام شما بايد آبچين خود. روند ضررهاي شما ادامه ميابدسفانه أاما مت
 !!!!اي شما ، جهنم را برايتان بدهد ، و پيش از آنكه زوجه ي شما، زن صيغهبه داخل

! چيزي بايد باشد.. ، مكزيكي، ، يونانيتماال بايد يك ضرب المثل چيني اياح!! عجب ترجمه اي كردم ها؟(
 :آن را نيز مي نويسم ، متن اصليقمند به ترجمهبراي دوستان عال

Finally you have to throw in the towel before your spouse gives you hell. 
 !) بفرماييد؟ه، خودتان ترجماگر راست ميگوييد

 
ان خوبي قبل ، و به همادامه ميدهد حال دوست شما يك حرفه اي است، و او به تريد كردن خود به هر

 .زندگي خود را ادامه ميدهد
  :ببخشيد (پشميده ايدكردن را نيز  ، اما شما همچنين مزه سودشما ضررهايي كسب نموده ايد چه اكنون اگر
و البته قبول . است و آسان است شما باور داريد كه كسب سودهاي كالن از اين بازار شدني .!)چشيده ايد

 ...  ممكن و شدني استكامالً ، اما بهر حالن نباشد ايد كه شايد خيلي هم آساكرده
 

 : عزيزwindتوضيح از دوست خوبمان جناب 
Finally you have to throw in the towel before your spouse gives you hell 

throw in the towel  
ان جهنم كند شما مجبوريد تسليم در نهايت قبل از اينكه شريك زندگي شما دنيا را برايت :معني جمله. تسليم شدن يعني
 .شويد

بوكس گرفته شده است كه در آن  پرتاب كردن حوله بمعني تسليم شدن است كه اين اصطالح از مسابقات ورزشي مثل
 .است give up بمعني) از آنكه بازيكن له و لورده شود قبل(پرتاب كردن حوله بداخل رينگ از طرف مربي 

 
 »دنياي اقتصاد، ابرار اقتصادي« ، رويد  و مجالت بورس و فاركس ميسپس شما به سراغ روزنامه ها

برنامه ها و كانالهاي تلوزيوني ويژه بازار  كارگزارها را مي خوانيد، گزارش ها و تفسير هاي بروكرها و
 !!).البد كانال ماهواره اي بلومبرگ (مي بينيد سرمايه را

 كردن درباره بازار هستيد، حتي زماني كه بايد حال فكر تمام مدت در و كم كم متوجه مي شويد كه
 !ديگري باشد تمركزتان بروي كار

خودتان يك معامله كوچك انجام مي  سپس شما دل به دريا مي زنيد و بي آنكه به دوست تان بگوييد،
 ،ان به دستورات دوست تصرفاًاز آن زماني شده است كه  بهتر  نتيجه كارتاناتفاقاًبعد مي بينيد كه  .دهيد

 .اما شما ميدانيد كه هنوز خيلي چيزها را بايد بخوانيد و بياموزيد .كرديد كوركورانه عمل مي
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بنابراين هنگامي كه يك آگهي تبليغاتي درباره برگزاري 

، به دستتان مي رسد» سرمايه آشنايي با بازار«سمينار 
 .با كمال ميل در آن شركت مي كنيد

ما با شركت در ده كه شنوشته ش در آن آگهي چنين
 ت خود را خواهيد يافت وسئواال، پاسخ تمام اين سمينار

 ! خواهيد شد» بهترين تريدر ماه«تبديل به 
در اين سمينار  و اسامي تعداد زيادي بعنوان سخنرانان،

 بايد حتماًبا اين همه سخنران . نام برده شده است
 باالخره بين حتماًمفيدي باشد و  سمينار بسيار جالب و

 ، ن همه سخنراناي
 .پس شما در اين سمينار نام نويسي مي كنيد. خواهيد يافت ت و مشكالت خود راسئواالپاسخ 

 
 .نشان ميدهد كه چگونه بايد نقاط مهم و تغيير جهت هاي بزرگ بازار را پيدا كنيد اولين سخنران به شما

او چارت هايي را نمايش ميدهد !!) ؟مگه تريدر خانم هم داريم !! She : نوشته! خدا مرگم بده ! وا ؟ (او
 !تتوي شكم چارت بيرون كشيده اس از كه در آنها مشخص كرده كه چگونه سودهاي فراواني را

بازار شده است و سپس سود خود را قدم به قدم گسترش   ام وارد87او نشان ميدهد كه چگونه در كندل 
  ... هاز بازار خارج گرديد  ام89 در در كندل نهايتاًداده تا 

تكنيك دنبال كردن قيمت اش فوق العاده   )She يعني همان خواهرمان(  او!خداي من: شما با خود ميگوييد
 !است

توانسته بازار را  !!) خودش! روش اش نه ها ( و با چه خونسردي !!)روش اش! خودش نه ها ( به چه زيبايي
ر سود  به موقع با گرفتن حداكثكامالً و  ...قدم به قدم دنبال كرده و سود خود را بتدريج گسترش داده و

 !! و هي به موقع خارج شده... هي به موقع وارد شده ! ، از بازار خارج شده استممكن
 

 .تحليلگر اليوت است سخنران بعدي يك
 !آينده بسيار نزديك در راه است او به شما اطمينان مي دهد كه يك موج صعودي بسيار بزرگ در

رسيدن  دوم اليوت سپري شده اند و اكنون نوبت فرا سم ميخورد كه موج هاي اول واو به جان مادرش ق
 !موج عظيم شماره سه است

عضو سايت،  آنكه شما بتوانيد زمانبندي دقيق الزم براي ورود به بازار را متوجه شويد، ابتدا بايد اما براي
، شما را از آغاز اين در لحظه موعود ،ا تلفن به وسيله فاكس يا ايميل يتا. يا گروه وي شويد مجله، روزنامه و

 .موج عظيم صعودي آگاه كند
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اما به سرعت خود را قانع مي  توجهي است،  قابل، حق عضويت نسبتاًر ميكنيد كه اين مبلغشما با خود فك
 !پولدار خواهيد شد و اين مبالغ برايتان ارقام ناچيزي خواهند بود شما بزودي! كنيد كه چه اهميتي دارد؟

 :خود مي گوييد كه و با ،ين تحليلگر تاكنون كسب نموده استسودهايي فكر ميكنيد كه ا شما به تمام
تمام سودهاي كالن خود  اين داداش ميخواهد!!) يست به انگليسي يعني خيلي توپب( عجب آدم بيستي است
 !!! ... بابا ايول. را با من شريك شود
 .بسيار معروف از وال استريت ژورنال استتريدر فوق حرفه اي و  سومين سخنران يك

اون ! سايت سرمايه خودمان مثال شما فرض كنيد وال استريت ژورنال يه چيزي است تو مايه هاي همين(
 !!)تريدر فوق حرفه اي هم البد همين چايوز است

و پيش  تمام تريدها !! مهارت و تخصص اش به همه اثبات شدهقبالًكه  اين ديگر يك تريدر واقعي است
 .موجود هستند) يعني درسايت سرمايه( به طور مستند در مجالت بيني هاي قبلي اش

! علوم شدم(. يك كت گرانقيمت ارمني پوشيده است او يك ساعت رولكس به مچش بسته و! واي خداي من
 !!)مخصوصا اگر عينك ريبن هم زده باشد! پس حتما خود خود چايوز خودمان است

مجالت و گزارش ها و تحليل هاي  نجام حق عضويت خود را مي پردازيد و مشتركخالصه اينكه شما سرا
شما منطق برخي از اين پيش  .را بخر و فردا آن را بفروش آنها به شما مي گويند كه حاال اين.آنها مي شويد

 اما شما – با مطالبي كه در سمينار بيان كردند  همخواني ندارد اصالً چون –شويد  گويي ها را متوجه نمي

 .بهرحال آن معامالت را انجام مي دهيد
 .شانسي را از دست بدهيد  نميخواهيد هيچمطلقاًميدانيد چرا؟ چون 

 
 ميكنند، بسياري از معامالت پيشنهادي ايشان به خوبي سود

ا تحمل كنيد و اطمينان خود ر به الي آنها را نيز الاقل آنقدر سود خوبي هست كه شما معامالت ضررده ال 
لغت ! ستي كسي ميداند اين گورو ديگر چه صيغه اي است؟را(. خود از دست ندهيد(!!) ه گورويب

 !!)؟..عزيز بدادم برس wind بوده است؟ جناب  GURUاصلي
 :برايتان مي رسد كه با حروف بزرگ فرياد زده است فاكسي يا ايميلي! سرانجام روز حساس فرا مي رسد
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 !! ندهيد دستبزرگترين شانس امسال را از

 
 !!! سرانجام موقعيت فوق العاده از راه رسيد

 : اينبارشان، غيرقابل مقاومت است پيشنهاد
يا  فالن قيمت بخريد و  فالن سهم را درمثالً !اين آخرين شانس شماست«

 .دالر را در فالن قيمت باي كنيد يورو
گرو بانك ، خانه خود را در داريد بيرون بكشيد چه در بانك پس انداز هر 
 حق تقدم هاي قديمي خود را بفروشيد، ا وهبگذاريد و وام بگيريد، تمام سهم 

مبادا اين فرصت ! ، بروي اين معامله سرمايه گزاري كنيدبكشيد آنچه را كه مي توانيد بيرون و خالصه هر 
 » !!بدهيد رويايي را از دست

 .ثيرگزاري اي بيشترأت ا حتي بايا شايد عبارات و كلمات مشابه ديگري با همين مضمون و ي و
 

  مي شويد، (nervous) و نروسشما كمي عصبي 
 .شويد دانيد كه در اين بازار بايد ريسك پذير و فرصت طلب باشيد تا قادر به كسب سودهاي كالن اما مي

د، فيش هاي موبايلتان را زير قيمت رد مي كني (،پس تمام سرمايه گزاري هاي ديگر خود را كنسل مي كنيد
 سرمايه  و خالصه) به كريمخان مي رويد و سكه هايي را كه مادرزنتان داده بود يواشكي آب مي كنيد

 .خوبي را آماده مي كنيد
مثل اينكه اين رفيق !! ؟ه بابان( دخود را در گرو رهن بانك مي گذاريد و يك وام بانكي ميگيري خانه

و پيش از !) ت به شوت هاي مدل ايروني خودمونهم صد رحم باز!! نويسنده مون ديگه خيلي زيادي شوته
 ..... اما. اين معامله ي رويايي مي گرديد آنكه زياد دير شود، خريد خود را انجام داده و وارد

نقطه حساس تداعي خاطرات بدنم ! اوخ ! وخ ا(. آغاز به پايين آمدن مي كند اما قيمت به جاي باال رفتن، ...
 .!!)بدجوري درد گرفت

 .كنيد و مطمئن شويد كه درست عمل كرده ايد تا با او مشورت تماس مي گيريد(!)  گوروي خودشما با
 همان چيزي است كه همه دقيقاًاين !  شرايط فوق العاده استاتفاقاً! نگراني؟ چرا« :اما او به شما مي گويد

مان  ر حجم معاملهبهترين شانس و موقعيت براي اينكه اكنون با خريد بيشتر ب !را داشتيم ما آرزويش
  » !ما خريد بيشتري مي كنيم و در قيمت پايين تر. بيافزاييم

 يا االن و!  اكنون تازه قيمت ارزنده تر شده است:كهمعروفي كه در بورس زياد ميشنيديم  همان جمله(

 !!)قيمت به كف رسيده و بهترين موقع خريد بيشتر است
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 تا  هرآنچه در توانتان بوده،قبالًراي شما تنگ شده بود، شما زنجير به اندازه كافي ب  نيز حلقه اينقبالً

 ...خريد پله اي كنيد يگر پول چنداني در كف شما نمانده كه بخواهيد با آند .، خريد كرده ايدخرخره
به سرمايه بيشتري احتياج . ديگ مي خورد گيرتان به تهنزولي خود ادامه مي دهد و شما كفقيمت به روند 
 .پيدا مي كنيد

از چايوز و دارو  را باقيمانده خود را جمع و جور مي كنيد و آخرين طلب هاي خود شما ساير سرمايه هاي
 .پس مي گيريد تا بتوانيد به حيات خود در اين بازار ادامه دهيد دسته اش
 با اين سرمايه بسيار: تدريج به سراغتان مي آيد، مرتب با خودتان مي انديشيد كه اميدي به ياس و نا

 !! كجايي كه خدا بكشدت... آهاي چايوز  !سرم بريزم؟ ، چه خاكي مي توانم بركه برايم باقي مانده اندكي
 

 .به اشتباه متوجه شده بوديد  منظور مشاور خود را از ابتدااصالًشما با خود مي انديشيد كه شايد 
، پس ر حرفه اي معروف استا او يك تريدايد؟ ام به خوبي اجرا نكرده يا شايد دستورالعمل هايش را و

 !ميكند  خودش خوب مي داند كه دارد چهحتماً
نويسند و اينطور  گزارش هاي بعدي خود مرتب مطلب مي هم در مجالت و جالب اينجاست كه ايشان باز

از تحليل ها و توصيه هاي ما  چقدر حال سود بردن هستند و  در و مشتركين ما شديداًءاعضا« ميگويند كه 
 » !راضي اند

مقصر خودتان بوده ايد و شايد كمي زود و بي موقع وارد بازار  بنابراين شما با خود مي انديشيد كه البد
 .شده ايد

 
خيلي عصبي شده ايد و باقي ماندن بروي  شما

 استراتژي بيان شده در سمينار برايتان غير قابل

 .تحمل شده است
شما كتابهاي بيشتري را تهيه كرده و مطالعه مي 

  يدكن
آخرين «و » آشنايي با بازار سرمايه « كه شامل

  ...و غيره هستند» راهنماي بازارهاي مالي
 

ها هنگامي ضرر ميكنند  كيد كرده اند كه تريدرأمثالهاي فراواني در اين كتابها ارايه شده است كه همگي ت
 مالتشان نداشته باشند،اكه طرح و نقشه قبلي براي استراتژي مع

استراتژي معيني براي تعيين   از يك تريد به تريدي ديگر بپرد، بدون آنكه نقشه ومرتباًيدر هنگامي كه تر 
 .نقاط ورود و خروج خود داشته باشند

 



 - 18 -

 :گفت باخود خواهيد
 ! مشكل من همين استحتماً

سرانجام شما استراتژي اي را پيدا ميكنيد كه . كنم من بايد سيستم و نقشه مشخصي براي خودم پيدا
 .درصد بوده است+ 30سال است كه بازده خالص آن باالي  15به مدت  ران آن معتقدندطرفدا

 . سود بسياري بدست خواهيد آوردحتماً، خواهيد بود كه از چنين روشي شما اينبار ديگر مطمئن
 

روش  شروع به كار ميكنيد، اما به محض آنكه شروع به استفاده از اين استراتژي مي كنيد، اين شما! خوب
 !!!؟عجب تجربه ي نادري!  آغاز مي كندولين سال ضرردهي خود راا

در اين  طول روز ميليونها دالر پول در!  خداوندا:باخود ميگوييد. تريد كردن را ادامه ميدهيد شما همچنان
 !!هستم  به مقدار بسيار اندكي از اين پول قانعصرفاًبازار جابجا ميشود، اما من 

 ... الهي آمين!! اركسبازي را چشم انتظار نگه ندارهيچ ف! بارالهي ! خداوندا
 

توانند سود فراواني را براي تريد  نقاطي كه مي شما درباره نقاط بازگشت و بحراني بازار خواهيد آموخت،
 .بسيار كوچك را به تريدر تحميل مي كنند ضرري ، درعين حال كه حدان بياورندكننندگان به ارمغ

 
 .شده ايد و باتجربه تر بسيار مسلط تر ه اكنون ديگرشما چنين تصور مي كنيد ك

 مي پردازيد Trading Chaos در سايت سرمايه چند تاپيك مي زنيد و شروع به ترجمه كتاب

 !!  شرمنده ميكنندو دوستانتان با تشويق هاي گرم خود شما را شديداً
 .محتاط باشمبايد بسيار  من ديگر يك تريدر حرفه اي شده ام و: خود فكر ميكنيد با

 مستند و كامالً نتايج آنها را به صورت قبالًكنم كه   با استراتژي هايي كار ميصرفاًبنابراين از اين به بعد 
 .برايم قابل اطمينان باشند كامالًمكتوب مشاهده كرده باشم و 

 )!نالبد همان مشابه خارجي سايت سرمايه خودما(  مي پيونديد3000سپس شما به كلوپ 
تريدرهاي بازنده و متضرر و ساده لوح بازار، درميان بگذاريد و   و تجربيات گهربار خود را با ديگرتا دانش

 .نماييد براي آنان دلسوزي
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 :Drmajidتوضيح از دوست خوبمان جناب 
Guru  ي يافته و در زبان انگليسي به كس به معناي معلم مي باشد در اصل در زبان هندوها به معلم مذهبي شهرت

 .راهنمايي و ارشاد ميكند ميگويند كه متخصص بوده و ديگران را
  

 :  عزيزرامين آيتتوضيح كامل ديگري از جناب 
 .گورو را در بازار هاي مالي مي توان پيشوا ترجمه كرد

حاصله شهرتي كسب كرده و عده   با پيش بيني هاي جنجالي خود و بزرگ نمائي سود هايمعني آن كسي است كه قبالً
 عمده درآمد گورو به جاي آنكه از سود معامالت خودش حالي كه معموالً در. ي در معامالت خود از او پيروي مي كنندا

سرمايه گذار ها و هم كساني  ديگران در اينجا مي توانند. درآمد حاصل از خدماتي است كه به ديگران مي دهد باشد از
 .قالب مي كنند.. .ق اخل باشند كه سهامشان را با غوغا ساالري گورو به

 
 :Viperاين هم توضيح دوست عزيزمان 

Guru ميشه  mentor ! 
 .ندترجمه خوبي باش هم شايد استاد يا مرشد
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 !! الكلنگا

 

ايد و بروي  ، به تدريج شما دقيق تر و محتاط تر شدهبا گذشت زمان
 .تريدهاي خود تسلط بيشتري احساس مي كنيد

هنوز به يك سودآوري مداوم از بازار نرسيده  ل شما اين است كهتنها مشك
 .ايد

 
 !ها سوار هستيد شما بر االكلنگ از سودها و ضرر

 ! مي پردازيدكميسيون هايي است كه دايماً ، كارمزدها و در تمام معامالت شما تداوم داردتنها چيزي كه
 

 : ي برسيد كهبه اين نتيجه گير راهي را كه طي كرده ايد موجب شده تا
 !كار عبثي بيش نيست(!) ويژه انديكاتورهاي خائن حساب كردن روي تكنيك ها و تحليل هاي ديگران و به

 
 .بين آنها خوب را از بد، و قابل اعتماد را از غيرقابل اعتماد تشخيص داد راهي وجود ندارد كه بتوان از

 ؟... نيست كدام روش درست است و كدام غلط  معلوم
  كدام نمي توان؟ ام مشاور ميتوان اتكا كرد و بهو به كد

نيست كداميك قابل اعتمادند و كداميك  ، معلومه خود را استاد و متخصص مي نامنداز بين تمام كساني ك
 !غيرقابل اعتماد و حتي كالش

كاله  مامبسيار بيشتر از ت(!!) مربع  ايد كه در اين بازار، تعداد كاله برداران در هر متر شما مطمئن شده
 !برداران كل مافيا خواهد بود

  شما بدرد اين كار نمي خوريد؟اصالًرسيد كه شايد  حتي كم كم داريد به اين نتيجه گيري نهايي مي
به جاي آنكه پولهاي خود را در بانك بگذاريد در جايي سرمايه گزاري كنيد  اما هنوز ترجيح مي دهيد كه

 .دبيشتري برايتان داشته باش كه سودآوري
 .برويد(TRADING POOL)  تريدينگ بنابراين تصميم مي گيريد كه اينبار به يك باشگاه
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 : !)يعني خودم(مترجم 
 .استفاده كرده كه من آن را به باشگاه ترجمه كردم pool از لغت!) يعني خودش( توجه كنيد كه نويسنده 

  .و معاني ديگر آن آموزشگاه ويا دوره هاي تحصيالت تكميلي است
 به نظر مي رسد ارايه كرده و من ترجمه نكردم!!)  خودش:نه ببخشيد.... يعني خودم(يسنده نو ولي طبق توضيحاتي كه

pool  يكديگر تريد ميكنند يك جور باشگاهي است كه اعضاي آن به نوعي هماهنگ با. 
 

زيرا نويسنده از  سيم مي كنند،و حتي شايد در پايان سال كل سود حاصله باشگاه را نيز بين كل اعضاي گروه خود تق
بهتر از مجالت و  .ميانگين سود و ضرر ساليانه باشگاه سخن مي گويد و حتي توصيه مي كند كه چون ريسك كمتري دارد

  . پيشگويي بازار و فروش فوركاست مي كنندمراكزي است كه صرفاً
 

انواع و اقسام   اله بازارهاي مدرن مالي،خالصه واضح و مبرهن است كه در آنسوي آبها با توجه به سابقه دهها س
يعني ( سازمانها و مراكز خدماتي اينچنيني پديد آمده اند كه هريك به نوعي قربان صدقه سرمايه گزاران مي روند

 !)خودمان
 

 ما كار خدا با برو تو حتي يكي از دوستانم اينطور ميگفت كه در آمريكا، بروكرها و كارگزاران با يكديگر رقابت ميكنند كه
  !كنيد ما قول مي دهيم كه شما را بيشتر از بقيه ثروتمند مي كنيم

 
، چون بروكرها واقع نيز تمام سعي شان در اين است كه تريدرهاي آمريكايي سود بيشتري را از بازار كسب كنند، و در

 .در كسب سود و بقاي تريدرهايشان مي بينند سود و بقاي خود را
اطالعات كاملتري دارند ممنون  pool ان عزيزمان هستند كه درباره اين باشگاه هاي مشكوكحاال اگر هريك از دوست 

 ! كمي دلمان بسوزد هم مي شوم بفرمايند تا هم استفاده نماييم
 

 
زيرا به نظر مي رسد در يك  كنيد سرانجام شما تصميم مي گيريد كه عضويت در باشگاه ها را انتخاب

همچنين به اساتيد و مشاورين اليق تري نيز  و بود ي متوجه شما خواهدريسك كمتر» باشگاه تريدينگ«
 .دسترسي خواهيد داشت

 
و هم   بين مجموعه اي از باشگاه هاي مختلف، يكي را كه فكر ميكنيد هم از بقيه مطمئن تر است شما از

 .كنيد ، انتخاب ميرخشان تري در گذشته داشته است راسوابق و نتايج د
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است در نتايج و سوابق  ه دهنده پيش بيني و فوركاست ممكنئاكز ارات مشاوره اي و مرسايت ها و مجال
 .، نتايج معتبرتر و واقعي تري دارندباشگاه ها ولي در عوض ،عضاي خود بزرگنمايي و اغراق كنندگذشته ا
و  مي نشيند،و تب تند بازار فرو   دچار ركود مي شود،اقتصادي مملكت كالً ، وضعيتسفانهأهم مت اما باز

ركودي برايشان رخ داده  به نظر مي رسد اين اولين سالي است كه چنين. باشگاه ها نيز دچار افول مي شوند
  .است

 
 !است دهي باشگاه شما در ده سال گذشته اين اولين سال ضرر

 
وليت ئمس ،بايد بعنوان يك تريدر  بخاطر مي آوريد كه اين فقط خودتان هستيد كهبنابراين شما مجدداً

 !به تنهايي معامالتتان را انجام دهيد ، و فقط خودتان بايدمعامالتتان را بعهده بگيريد
وليت را بعهده گرفته و االكلنگ سودها و ضررهايتان را باال ئ، اين مساهيچ كس ديگري نميتواند به جاي شم

 .ببرد و پايين
 

  شما نمي سوزد،  براي سرمايهشما به اين نتيجه مي رسيد كه هيچ كسي به اندازه خودتان دلش
  سرمايه و پولهاي شما داشته باشد، وليت پذيري الزم و كافي را رويئو كسي هم پيدا نمي شود كه مس

 افسار معامالت خود را به طور كامل در دست -خودتان صرفاًو -پس بهترين كار همان است كه خودتان 
 .خود بگيريد

 
 
 در همين سايت همواره حنجره شان را پاره مي كنند تا من و شما ياد بگيريم و يعني همون كاري كه اساتيد عزيزمان(

 !يك وقت فراموشمان نشود
 ) !!؟ يا هنجره شان را... هم شك كردم ؟ حنجره شان را پاره مي كنند باز... راستي  ....

 
 
 

 !!!دار شدن بشود كه تازه كتاب مي خواهد وارد راه حل هاي پولادامه مطالب را از دست ندهيد: توجه
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  :Aliii878توضيح از جناب 
  سالم

 ..با تشكر از كار زيباتون
pool هم مي دهد  سرمايه گذاري هاي اشتراكي يا شريكي رو معني. 

 
  :Viperتوضيح دوست عزيزم 

  سالم، جناب پشوتن
Trading pool مي كنم يك لغت مشابهي باشه براي فكر  mutual fund . 

خريداري مي كنند و به نسبت  ه سرمايه گذاري ميكنيد و آنها از طرف شما مجموعه اي از سهام راسسؤم شما در يك
 .نندكسرمايه گذاري شما سود پرداخت مي

 گذار جزء در اينه كه ممكن است سبد كمكش به سرمايه.در واقع از طريق تشكيل سبد سهام ريسك كاهش پيدا مي كند
  تمام سهامها كه مثالً index fund مثل( .به خريد همه سهام مختلف نباشه  قادربه قدري بزرگ باشه كه سرمايه گذار

 خريد و فروش تصميم ها بجاي شما در مورد money manager و بعالوه متخصصين و) ايندكس رو مي خرند يك
 .رنگذاري كنن ولي وقت مطالعه و تريد رو ندا به درد افرادي ميخوره كه دوست دارن سرمايه .مي گيرند

Commodity pool معناي مشابهي در بازار هم  commodity futures دارد. 
 
 
 
 

 ... !!!يك تريدر با فاركس (!) اين هم عكسي از مبارزه عادالنه 
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 !دنياي حيرت آور تريد كردن

 

مراحل گذشته، نهايت دقت و وسواس خود را به كار گرفتيد، تا  شما در تمامي
 .اساتيد و مشاوران را پيدا كنيد ن بهتريصرفاًهمواره 

يابيد، بهترين روشها و نقشه ها را  به بهترين پيش بيني ها و فوركست ها دسترسي
 .بكارببريد

 
 :نامعلومي، هيچ چيز طبق انتظار شما پيش نمي رود ، به داليلاما همچنان

 !! آمديد به دنياي حيرت آور تريدينگ خوش
 ! طبق پيش بيني رخ نميدهد هيچ چيزتقريباًدنيايي كه در آن 

 

 ... !! عجب جمالت قشنگي (
 ترجمه اين جمالت مانند عبارت اصلي انگليسي اصالً!!) الكي (بوده بزرگيش انگليسي براي يكي مثل من كه زبون مادر

 !اش حال نميدهد
 :ببينيد 

 
Welcome To The Wonderful Word Of Trading!! 
 
Where Almost Nothing Turns Out As Expected! 
 

 !!د داييش حال كردين ؟ خيلي توپ بوديدين؟ خ
 !)حيف كه امضاي فعلي ام قشنگ تره.... من اگه جاي شما بودم ميذاشتمش جاي امضايم زير پست هام 

 
 اقتصادي، شده ايد، شما غرق در انواع اقسام پيش بيني هاي

 ، .... پيش بيني نرخ بهره، پيش بيني قيمت طال، زوج ارزها و 

 .بپيوندد اما به ندرت پيش مي آيد كه يكي از اين پيش بيني ها با دقت كافي به وقوع 
 

حتي اگر تعداد اعضا و  مي زنند، ، الف نتايج گذشته درخشان خود رانويسنده هاي روزنامه ها و سايتها
 !باشد مشتركين آنان روز به روز درحال كاهش
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 و آيه استدالل مي كنند كه هزار دليل و قسم و وبالگهايشان باتحليلگران و مفسرين در كانالهاي تلوزيوني 

يا بسيار  و  يا هرگز رخ نميدهندتقريباًوقايع  اما اين. داد بزودي بطور قطع فالن رخداد ها روي خواهند
 .كرده بودند به وقوع مي پيوندد ديرتر از آنچه كه آنها پيش بيني

شده كامپيوتري، شواهد اقتصادي، تكنيكهاي تصحيح  ستعلي رغم تمام ايده هاي معقول، سيستم هاي ت
رويدادها و وقايع به آن شكلي كه  ،هرگز در دنياي واقعي تريدينگ .... شده، مدارك و مستندات گذشته و

 . رخ نميدهد،همه مطمئن بودند
 
 !آي ي ي و و و و و ؟(

 ! باهللا فهميديم ! بابا واهللا همه فهميديم! ؟... اين چرا انقدر تكرار ميكنه حرفهاش رو
  .... ! بخدا فهميديم

  !! بابا واهللا فهميديم! ؟...اين چرا انقدر تكرار ميكنه حرفهاش رو! آي ي ي و و و و و ؟
 !؟...اين چرا انقدر تكرار ميكنه حرفهاش رو! آي ي ي و و و و و ؟

 .)ها رو با لحن عمو منصور بخونين» آي ي ي و و و و « تمام لطفاً: توجه
 

 !)اند فقط حيف كه نامريي (.، مدت هاست كه از اين بازار سود مي گيرندتريدرها ي ازبرخ

 .اين بازار برسند  برخي از تريدرها بخوبي موفق شده اند كه به يك سودآوري مداوم ازاقعاًو
 ! رخ دهندحتماًقرار نبودند كه  اين سودها را از درون رويدادهايي بيرون مي كشند كه هيچكدام

 
و به سادگي » بزنيد پترن هاي درحال شكل گيري«ه اين جمله آخر شك داريد يك سر به تاپيك اگر ب

و سپس در واقعيت ... نمودار پيش بيني كرده بودند  ببينيد كه نويسنده هاي پست ها چه آينده اي را براي
 !افتاده است چه اتفاقي براي نمودار

 
 :البته دو نفر در اين سايت استثنا هستند(

صبر   پيش بيني و پيش گويي نمي كنند و كه كالً.»سه واحد برگشتي«تند با روش شان هس عزيزمان  جناب استاد فرخيكي
 .بازار مي شوند ميكنند تا بازار در هرجهتي كه پيش رفت ايشان نيز درهمان جهت وارد

 !!ينگ اش مازآ با روش ! همين چايوز خودمان! معلوم است ديگه ! ؟ اگر گفتيد؟... و نفر دوم 
 Buy باال كار ميگذارد تا اگر نمودار پريد سپس باال و پايين قيمت را تله. او كمين ميكند تا زمان شكار اخبار برسد

 !!Sell  فعال شود و اگر پريد پايين
 !!خيلي هم جدي بود!  شوخي نبودها اين چند خط آخر اصالًضمناً

 !اگه دقت كنيد يك مفهوم خيلي عميقي هم پشتش بود
 )هركي باور نداره متن اصلي كتاب رو بخونه! خود نويسنده كتاب هم از اين دو استادمون اسم برده بود
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 فالن پيش بيني 92سال  بيراه ميگويد كه چرا و فحش و بد H.Ross سپس نويسنده كتاب به شخصي به نام
 .اي از اين بابا دارد  نويسنده بد كينهاحتماالً! را كرده و آنطور نشده است

 
 .سايتها مجالت و روزنامه هاي مختلف نگاه كنيد به نظريات امروز تحليلگران در

دادن است اتفاق نظر ندارند، چه رسد  اينكه اكنون چه چيزي درحال رخ اين تحليلگران حرفه اي حتي روي
 ... ! آينده چه چيزي رخ خواهد داد به روي اينكه در

  » !من مي دانستم اينطور ميشود«كه  ارندتحليلگران حرفه اي يك تكيه كالم معروف د
 .است كه اينطور وانمود كنند زيرا فكر ميكنند كه براي بقاي شغل شان الزم

 آگاه كامالًي كه قرار است رخ بدهد اتفاقاتو از تمامي  آنها بايد وانمود كنند كه در راس بازار قرار دارند
 .هستند

 .تباهات دست به گريبانندايشان نيز با همين اش عالوه بر اين، رقباي
 

 .شخصي خودشان، نتايج واقعي كارشان را مخفي نگه مي دارند تريدرها نيز بنا به داليل
 ، اعتمادبنفس، لياقت و ارزش و احترام به خويشتن را نيزكردن همراه با سرمايه اش يك تريدر هنگام تريد

 .ريسك مي كند
درحال عمل كردن هستند، تنها   كه همه به بهترين نحواين بازاري آنها نمي خواهند احساس كنند كه در

 .بازنده ماركت باشند
 ،شدت برعكس من حركت ميكنه وقت كه نمودار بار من خودم هم ه!! بخدا راست ميگه(

 !! احساس تحقير شدن بهم دست ميده و انگار تمام شخصيتم له و لورده ميشهشديداً
برعكس من پوزيشن مي گيريند   لحظه تمام تريدرهاي دنيا دارنيه تصور احمقانه اي دارم كه انگار تو اون

 !!خندند هم به ريش من مي و كلي سود مي كنند و همه با
 !!مانگار من تنها بازنده و احمق در كل اين ماركت هست

، خيلي هاي در اون لحظات  قاعدتاً- و دوماً!  تا دلتون بخواهد احمق در اين ماركت هست- درحاليكه اوالً
 !ضرر كردن هستند حال يگر هم مشابه من تصميم اشتباه گرفته اند و درد

 !!) مساوي باشهو بازنده ها تقريباً  بايد تعداد برنده هافكر كنم حتي در اون لحظه قاعدتاً
 

  ،دبيني حركت كن بيشتر تريدرها انتظار دارند كه بازار طبق پيش
 .بقيه مردم آن را پيدا كرده اند ادي وجود دارد كهآنها يقين دارند كه يك سيستم مطمئن و قابل اعتم

 !در بازار ميگردند، ولي هرگز آن را پيدا نميكنند(!!) بنابراين تريدرها همواره بدنبال يك گل سرخ سنگي
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ديگه چي چيه كه اينهمه تريدر دارن  Financial Rosetta Stone اين: ل امروزز سؤاخوب دوستان عزيز، اين هم ا(

 !!)مگه آدم تو بازار دنبال گل سرخ سنگي ميگرده؟!! گردند و پيداش نميكنند؟ ميدنبالش 
 
 

 
 

 ؟قله خود مي رسند و يا چقدر سقوط خواهند كرد  بهچه زمانيهيچكس نميتواند بگويد كه قيمت ها 
  .كه به هيچ وجهي به پيش بيني تغييرات قيمت دست يابند تريدرهاي انساني هرگز قادر نيستند

فوركست صحيح كه شما پيدا كنيد، من ميتوانم چهار يا پنج تا فوركست ديگر پيدا  هر مثالي از يكبراي 
 هئ غلط را ممكن است يك تحليلگر ارادوي فوركست هاي درست و و هر.  غلط بوده اندكامالً كنم كه

 .نموده باشد
تحليلگر، يا سيستم كامپيوتري، يا  سرانجام هنگامي كه شما صددرصد نااميد شويد از اينكه بتوانيد يك

ميانبري براي شما باشد تا از طريق آن بتوانيد پول پارو  استراتژي يا انديكاتور يا روش را پيدا كنيد كه
 كنترل تريد هاي آينده خود را است كه شما موفق مي شويد تا خودتان شخصاً تنها در اين زمان كنيد،

 .بعهده بگيريد
 !تريد نميكند ، ماركت راكه هيچكس در اين دنياكرد ت خواهد بااين باالخره به شما اث

پيكرترين  بانكها نه بيمه ها ونه غول ، نه تحليلگران، نه تكنيكال ها، نه، نه حرفه ايهاهيچكس، نه شما
 !!بازار واقعي را تريد كنند سسات مالي و اقتصادي، هيچكدام هرگز نميتوانندؤم

 !!بازار را تريد ميكنند اد شخصي خودشان از اين تصور و اعتقصرفاًبلكه هركدام 
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 !!اووووف (
 !!گرفتين مطلب رو؟!!  خيلي فلسفي بودها

 !؟چرا هي فلسفه ياد ميدي! بابا يه چيزي ياد بده يه قرون از توش دربياد! خوب حاال كه چي ؟ بي مزه
 !!ر يه بار ديگه برات از اول توضيح بدممثل اينكه خوب مطلب را نگرفتي ها؟ بگذا! آي ي ي ي و و و و: روح نويسنده

  !! ...اشكمون رو درآوردي! جون مادرت برو سر اصل مطلب! واهللا فهميدم! بخدا فهميدم!! خدا رو نه تو!! وااااي: مترجم
 .......!!)ه مثل اينكه خوب مطلب را نگرفتي ها؟ بگذار يه بار ديگ! آي ي ي ي و و و و: روح نويسنده

 
  

 :Kohzadiتوضيح جناب 
يك كتيبه باستاني مصري است Rosetta Stone  اين

كه براي استخراج و درك رمز خط هيروكليف استفاده مي 
 شود

 .و در نزديكي شهر رزتا پيدا شده است
همان سيستم بي Financial Rosetta Stone  پس

پ مي ي پ200عيب و نقصي است كه بدون ضرر روزي 
  !!!!دده
 

 : عزيزWINDسواد و مطلع ام جناب  توضيح از دوست با
Rosetta Stone   قبل از ميالد نوشته شده است196كتيبه اي است كه در سال . 

 شمال مصر كه اكنون شهر الرشيد در Rosetta  توسط سربازان ناپلئون در حال كندن سنگر در شهر1799در سال 
 سانتي متر 27.9 سانتي متر عرض و 72.3سانتي متر طول،  114.4  ابعاد اين كتيبه. ناميده مي شود كشف شد

 .كتيبه از سنگ گرانيت خاكستري تيره مايل به صورتي ساخته شده اين. ضخامت است
 از يهوديان يونان بودند در هنگامي كه ن بطلميوس كهنوشته هاي اين كتيبه شامل قوانيني است كه توسط سلسله پادشاها

 .)بطلميوس با آن بطلميوس رياضي دان و منجم فرق دارد اين(مصر را اشغال كردند وضع شد 
 چون خط. يوناني نوشته شده اين كتيبه به سه خط هيروگليف و دموتيك كه از خطهاي مصري بودند و خط كالسيك 

 .مبنايي براي رمزگشايي خط هيروگليف قرار گرفت  بود، اين كتيبهكالسيك يوناني خطي شناخته شده
 :منابع

Rosetta_stone/wiki/org.wikipedia.en://http 
67OBJ=goto?id.../co/uk.ac.thebritishmuseum.www://http 
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 .تريد كردن يك بازي روانشناختي است
 يا تكنيكال و غيره هيچ يك جواب نمي ، فاندامنتال، مكانيكال واستراتژي هاي اقتصادي ، تماميدر اين بازي

 .دهند
 

 نفر 231از بين  مالي منتشر شد، بازار  در يكي از مجالت گفته ام در گزارشي كه اخيراًقبالًهمانطور كه 
 !(Futures, June1994, p.22)  داراي تراز مالي مثبتي بودند  نفر از آنها33 صرفاً،  حرفه ايكامالًتريدر 
  درصدي را10موفق شده بودند كه سودآوري بيش از !!)  درصد1يعني فقط حدود (  نفر از آنها3و فقط 

 !!راي خود بدست آورندبازار ب در اين
 كامالًاز مجموع تمام تريدرهاي : بگيريم، در اين بازي نظر به عبارتي بهتر اگر فاركس را يك بازي در

 ! بازنده بوده اندكامالًدرصد اين بازيگران 87  حرفه اي انتخاب شده، كالً
 !، داشته باشندري را در طي يكسال كا10ي بيش از سودآور درصد از آنها موفق شده اند 1 صرفاًو 

 ! باشيد كه اين نتايج متعلق به حرفه اي ترين تريدرهاي دنيا است داشته به ياد
 سسات بزرگؤو پرتفوي گردان بسياري از م حرفه اي كه بيشترين دستمزدها را مي گيرند كامالًهاي تريدر

 .مالي درجهان هستند
دارند و بهترين اطالعات همواره در دسترس  راختيا ، بزرگترين كامپيوترها را دراين تريدرهاي حرفه اي

 .شان است
و نه قابل درك با قوي ترين سيستمهاي كامپيوتري جهان  سيستمي كامپيوتري است، ولي ماركت واقعي نه

 !! است
تريدر موفق در اين بازار  آيا ممكن است باالخره روزي كامپيوترهايي اختراع شوند كه بتوانند بجاي يك

 !؟كار كنند
 : خ، ساده استپاس
 !را تشخيص دهند» گربه«ويك » سگ«اين كامپيوترها بتوانند مثال تفاوت بين يك  اما زماني كه! بله

كالن دراختيار تريدرها  تريد كردن در اين بازار، موقعيت هاي خارق العاده اي را براي كسب سودهاي
 آن را انتخاب كند به خودشناسي بخواهد كردن شغلي است كه اگر كسي ولي در عين حال، تريد ميگذارد،

 .دارد و تسلط بسيار عميقي نسبت به خويشتن نياز
 

 :بزودي شما در اين كتاب خواهيد آموخت كه
 .تمام تصميمات و استراتژي هاي سودآور است كليد اصلي »شناخت خويشتن«

 فراواني را، نكات آموزنده نفس تريد كردن در ذات خود ما خواهيم ديد كه در وراي نتايج مالي،

 .آورد براي ما به ارمغان خواهد
 ،دارد پيش رفتن به سوي درك واقعي از ماركت، به استراتژي ها و تكنيك هايي نياز



 - 30 -

 .بشناسيم ، همگام با بازار، بسيار بهتر را نيزكه باعث مي شوند تا ما خودمان 
 

ذات و ساختار دروني يك به  د،اندو غبار ما خواهيم آموخت كه ساختار زيرين ماركت، به مثابه آينه اي
 !مي تاباند  باز- و تمامي تريدرها را -يك تريدرها را 

 
 معموالًكه -عميق درون خودمان را  در واقع تمام تالش ما در اين كتاب اين است كه ساختار دروني و

  بهتر بشناسيم،-نسبت به آن ناآگاه هستيم
 .ساختار زيرين ماركت هماهنگ نماييمسعي كنيم كه اين ساختار ذاتي مان را با  و سپس 

 
 !مقايسه نمود» مقدس جام«پي موفقيت را مي توان با جستجوي ابدي بدنبال  كنكاش دايم ما در

 
 

 : از مترجم (!!) ضروريغير يك توضيح 
در فاركس زياد بكار » جام مقدس«يا  و «Holy Grail» چون اين لغت. كنم مجبورم اينجا يك توضيحي بدهمفكر (

 : رودمي
 

Holy Grail  كنايه از جامي است كه گفته مي شود كه :يا جام مقدس  
در آن نوشيده ) را يعني خون مقدس و پاك خود (آخرين پياله شراب خود را  معروفشان،» شام آخر« حضرت عيسي در 

 . اند
 موفقيت، عصمت، باروري، آفرينش، ، جامي مقدس است كه سمبلاز مسيحيان معتقدند كه اين پيالهو فرقه اي 

 !ابدي است و پيروزي.... ، جاودانگي وطهارت، عفت
 

 توسط اعضاي» جام مقدس«، اين ي، تا صدها سال پس از مرگ عيسطول تاريخ و در

 دست به دست مي شده و تاكنون(!) فرقه اي بنام شواليه هاي نميدونم چي چي

 . مخفي نگه داشته شده است
 

كشف (!!) جناب آقاي تام هنكز عزيز و دانشمندم دوست هنرپيشه كه به تازگي نيز 
  !مريم مجدليه داشته است» رحم«كرده اند كه گويا اين جام درواقع اشاره به 

دوران جنيني » رحم«اين  كه در  !و حتي حضرت عيسي از اين زن، فرزندي نيز داشته اند
 .خود را تكامل يافته است

 . انه به دنيا آمده استمسيح، مخفيحضرت و سپس توسط پيروان نزديك 
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واقع آن شواليه ها نسل به نسل از اين  در معتقد است كه!!) همان رفيق نامرد تام هنكز(و پرفسور تينگ تونگ تانگ 
 .محافظت كرده اند نوادگان معصوم و پاك حضرت عيسي

 
اپرست حاكم در قرون كشيشان دني و نگذاشتند راز آنان برمال شده و نسل نوادگان پاك عيسي به دست حاكمان و

 .گردند وسطي، كشته شده و اين نسل پاك و مقدس منقرض
ها، يه چيزي تو مايه هاي   مسيحي برايو فكر ميكنم جام مقدس(!) موافق نيستم  من به شخصه زياد با تام هنكز

شاه مي توانسته كه به دست هر پادشاهي كه مي افتاده، اون پاد ي خودمون بوده» جام جهان نما«يا » جام جم«همون 
  از تمام وقايع كل دنيا بالفاصله مطلع بشه،» جام جهان بين«بوسيله آن 

 
 .  بتونه بر كل دنيا حكمفرمايي كنهنتيجتاً واقع به صورت سمبوليك به تمام دانسته هاي بشري آگاهي پيدا كنه و و در

نامحدود و پادشاهي كردن بر كل دنيا و كاينات ، به منزله دستيابي به قدرتي ازلي و »جام جهان بين«يعني دستيابي به 
 .بوده است

 
، خودمانامروزه  در دوران و شايد هم! »ارباب حلقه ها«كسون در سه گانه ج پيتر» حلقه جادويي«همان  مثل  چيزيتقريباً

  خودكه اگه امروزه كسي به اين بمب اتم دسترسي داشته باشه، !عمو جرج بوش خودمون» بمب اتم«مثل يه چيزي 
شكلي شده مانع از  و بهمين دليل يه عده اي از قدرت هاي بزرگ سعي ميكنند به هر بخود حاكم بر كل دنيا ميشه،

 !!)اي بابا خيلي سياسي شديم ها... (دستيابي كشورهاي ديگر به اين علم و تكنولوژي بشوند 
 

  :خالصه در فاركس هم معروف است كه ميگويند
 د،ور خالص مثال شونصد پيپ سود بدهه صددرصد مطمئن و بدون خطا باشه و روزانه بطاگر يك سيستمي پيدا بشه ك
 افسانه اي خواهد بود، كه صدها سال است همه در جستجوي آن «Holy Grail» همانا چنين سيستمي همان

 !) و در آينده نيز نخواهد شدولي هرگز پيدا نشده .... هستند
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 : ادامه متن كتاب-
 

 تا ما گرديم كه بتواند سودآوري دائم و مستمر ما را، در اين بازار تضمين كند، ال ايده اي ميما به دنب

 .، برنده هميشگي اين بازي باشيمبتوانيم با دستيابي به اين ايده
 :دنبال موفقيت، سرانجام در چهار كلمه جمع ميگردده جستجوي ما ب به نظر من

 » .كه بازار ميخواهد آن چيزي را بخواه«
 »همان جهتي حركت كن كه ماركت حركت ميكند در «:يا به عبارت ديگر و

Want what the market wants 
 

 .واقع عمل به آن بسيار دشوار خواهد بود در  خيلي ساده به نظر مي رسد، امااًرهدفي كه ظاه
 :واحدي دارند تمامي اشتباهات و ضررهاي ما، منشا

اما بازار علي رغم انتظاري كه ما از آن  ،ان پيش بيني هايي كرده ايمي خودمما با تحليل ها و استدالل ها
 به وقوع نپيوسته اصالًنظر ما  حركت كرده و رويداد مورد خالف ميل ما در جهت ديگري و بر داشته ايم

 .است
 

حال در و همواره به همان سمتي حركت كنيم كه بازار نيز همسو و همفاز با بازار باشيم اما هنگامي كه ما
 !كار نخواهد بود ، ديگر متضرر شدني درپيمودن آن است

 و با وفق دادن ساختار ذهني و دروني و منطق زيرين بازار را بشناسيم و درك كنيم، بايد سعي كنيم ساختار

از اين بازار نخواهيم  واقعي ديگر انتظارات غير خودمان با آنچه كه در ساختار زيرين بازار درجريان است،
 .داشت

 
 !پر تنش براي زندگي كردن نخواهد بود استرس و ، ديگر تريدر بودن يك شغل پربا اين روش

روانشناختي و ذهني سالم و بدون ريسك را براي خودمان  ما در اين كتاب مي آموزيم كه يك ساختار
 .تريد كردن، از تريد كردنمان لذت ببريم و با روش صحيح، ايجاد كنيم

 اين كار را به شيوه اي حتماً، به سبب آن است كه لذت بخشي نيست يتان امراگر اكنون تريد كردن برا
 .غلط انجام مي دهيم
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  آموخت  به ما خواهددقيقاًاره  همو– كه درواقع تنها معلم ماست –و جالب است كه بازار 

 كه كجاي كارمان اشتباه بوده است
 !ايم و چه وقت اين اشتباه را مرتكب شده 

 
 
 : ، به نكته اي اشاره كنم كه از يكي از دوستان عزيزم شنيدم كه ميگفتجمله فوقشد كه براي درك بهتر شايد بد نبا(

 !فاركس اجازه كوچكترين اشتباه و سهل انگاري را به من نميدهد
 

علم بازار مانند يك م - يك قانون كوچك و كم اهميت راحتي صرفاً-از قوانين ام را ناديده مي گيرم   يكيهرگاه صرفاً
  بسيار سخت گير،

  ، استاپ من را خواهد زدءطعانه ، بي رحمانه و بدون استثنابالفاصله، قا
 ! با ضرر خواهد بستو پوزيشن ام را قطعاً

 
  و يك به يك رعايت كرده ام، عيناً- شخصي و تجربيقوانيني كامالً-و برعكس هرگاه كه تمامي قوانين ام را 

، به آرامي و به سهولت نظر من بوده  در همان سمتي كه موردلي و دست آموز، دقيقاً، اهبازار نيز مانند حيواني رام
 ،حركت كرده

 
مانند يك معلم دلسوز و فداكار، كه ميخواهد به سرعت پاداش كار خوبي را كه دانش آموز كوچكش انجام داده، به او 

  ببخشد،
 !!)خواهد نموداعطا  قوانين ام را به من  بهبالفاصله پاداش عمل كردن كامل
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 !بيابيد روش شخصي خود را

 

ميتوانيد در اين دنياي مملو  ، من به شما نشان خواهم داد كه چگونهدر اين كتاب
 را كسب نماييد، از عدم قطعيت و بي نظمي، امنيت خاطر و سودآوري بيشتري

ازار كننده ب بدون اينكه نيازي به بهترين تحليلگرها و سيستم هاي پيش بيني
بدون نياز  يا ، وون نياز به ريسك هاي عجيب و غريبو بد سرمايه داشته باشيد،

 .كانالهاي اقتصادي باشيد ، سايت ها و درحال مطالعه روزنامه ها، خبرنامه هابه اينكه دايماً
 

معادل  عيناً  موفقيتي را،حتماً، شما نيز اين كتاب بديهي است كه من نميتوانم ضمانت بدهم كه پس مطالعه
 .خودم گرفته ام، بدست خواهيد آورد كردن با نتيجه اي كه من از تريد

استفاده از ايده هاي اين كتاب سودهاي كالني را كسب خواهيد  يا حتي نمي توانم ادعا كنم كه شما با و
 .نمود

 كامالً  نفر از دانش آموزانم، كه اكنون همگي آنها تريدرهاي حرفه اي و450آموزش بيش از  اما پس از
 موفقي شده اند،

  : معتقدم كهجداً 
  و توجه به هوش و استعداد شخصي خودتان ، باحداكثر بازدهي خود را من ميتوانم به شما نيز كمك كنم تا

 تالش و پشتكارتان، و مقدار انگيزه و عالقه اي كه به تريد كردن داريد، بدست خواهيد برمبناي ميزان

 .آوريد
  آوري كه به شما معرفي خواهم كرد،پيروي كردن از روش سود

 .تا تريد كردن براي شما به امري آسان و لذت بخش تبديل گردد موجب ميگردد
خود را درباره تريد كردن كنار بگذاريد و ديگر تحت فشارها و تنش هاي ناشي از  مي توانيد نگراني هاي

 .نباشيد اين شغل
 

 بدنبال روشي باشيم صرفاًما نيز بايد   پيش بيني ناپذير است،داًاكي» ماركت«توجه به اينكه   گفتيم كه باقبالً
حتي در زندگي شخصي مان به فال گيرها، پيش گو ها، طالع بين ها  ما .كه متكي بر پيش بيني آينده نباشد

 . پيش بيني ناپذير استكامالًزيرا معتقد هستيم كه زندگي كردن امري  و غيره باور نداريم،
 بود؟  هفته بعد در چنين لحظه اي درحال فكر كردن به چه چيزي خواهددقيقاًه نميدانيد ك هيچكس
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درحال فكر كردن به چه  ، ماركتاند كه هفته بعد در چنين لحظه اي نميدواقعاًو به همين ترتيب هيچكس 
 خواهد كرد؟ و چه جهتي را براي حركت بعدي خود انتخاب چيزي خواهد بود؟

 
 .تريد كنيم  روش و سيستم شخصي و منحصربفرد خودمان باصرفاًيك از ما بايد  هر

 .اين راز سودآوري دراين بازار است
 

 زيرين ماركت را برايتان شرح دهم، و سپس ساختار ذهني خودتان را با ساختار زيرين هنگامي كه ساختار

 .داهنگي هندسي فوق العاده خواهد بونتيجه يك هم ماركت تطبيق دهيد،
 

، هماهنگ ي ماركتدروني و ناپيدا ه چگونه زيرساختهاي ذهني خودتان را با زيرساختهايبايد ياد بگيريد ك
 .و همفاز كنيد

 
  با خود بيانديشيد كه ماركت چگونه حركت مي كند؟ .به چارتهايتان نگاه كنيد

 ، و حركت نمودار ميشود؟قيمت كدام عامل است كه موجب تغييرات
 !انرژي :پاسخ اين است

 و اين انرژي همواره تمايل دارد كه به حركت در ميايد،» انرژي«پديده ديگري توسط  ند هرماركت نيز مان

از كوتاه ترين مسير و مواجهه با كمترين مقاومت عبور 
 .نمايد

 
 

را درنظر بگيريد كه از باالي كوه  مثال يك رودخانه
 .سرازير مي شود

 انتخاب مي كند؟ رودخانه مسير خود را چگونهاين 
ن است رودخانه مسير خود را از روي قله ها و آيا ممك

 !مرتفع، انتخاب كند؟ صخره هاي
 

بستر دره « از ميان صرفاًخير، رودخانه مسير خود را 
زيرا اين مسير تنها مسيري است كه  .پيمايد مي» ها

پرانرژي ايجاد  كمترين مقاومت را دربرابر جريان آب
 .خواهد كرد
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ند كه كمترين مقاومت و ممانعت مسيري عبور ك همواره سعي مي كند ازيعني انرژي نهفته در جريان آب 
 .نمايد ، در مقابل حركتش اعمالرا
 

همچنين جهت جاري شدن  و الطم بودن آب، ت، آرام يا پر مسير آن-و پترن هاي يك رودخانه حركات 
 .ددارن » ساختار زيرين بستر رودخانه« بستگي به صرفاً همگي -رودخانه 

 
 رودخانه را ببينند،» حركت جهت« تالش مي كنند تا صرفاًكردن،  ش ها و استراتژي هاي تريداغلب رو

 !رودخانه دقت كنند» بستر « رودخانه و به» ساختار زيرين«درحاليكه بايد به 
 

آشفتگي « »  چايوز«كه در تئوري  (Fractal) هستند » فراكتال ها«ساختار زيرين بازارهاي سرمايه، همان 
 .بهترين نحو توضيح داده شده اند به «Chaos Theory» يا» علم كي آس «يا» ها
 
  :مترجم از جلو  جلو توضيح و بي مزه يك نكته (

 پيدا نكردم؟» فراكتال«واژه براي  لغوي مناسبي متاسفانه من هرچه گشتم، معني
 .نوشته مي شود (Fractal) لغت اصلي به صورت

 
 ؛ مناسب يا مترادف آشنايي براي اين كلمه سراغ دارنداگر هر يك از دوستان عزيز، ترجمه

  محبت كرده و در اينجا بفرماييد؟لطفاً
 

 .چايوز معاني و كاربردهاي بسيار وسيعي دارددر تئوري  و به ويژه  فاركسدر » فراكتال«دوستان عزيز توجه كنند كه لغت 
 با اين فراكتال مورد اشاره موجود است كه» كتالفرا«به همين نام  يك انديكاتورحتي در پلت فورم متاتريدر نيز 

 !!!ارد د!! ) نامشروعيا شايد هم  (نويسنده يك ارتباط مشروع 
 

  جهت بازار را نشان ميدهد، كه اين فراكتال ها بخوبي نقاط مهم تغيير  اينطور توضيح مي دهدنويسنده بعداً
  ها و   High   يا بعبارت ديگر همان  و .دار قيمت داردو مي نيمم هاي نموكه در واقع اشاره به همان ماكزيمم ها 

Low ها  . 
 

، تعيين نقطه استاپ براي شمارش امواج اليوت، تشخيص جهت ترند» اكتالهافر«،  از نويسنده در فصل هاي بعدي كتاب
دهاي متنوع ديگر،  و بسياري كاربر... و  محاسبه حدضرر،  تعيين نقطه ورود و تريگر سيگنالهاي خريد و فروش و غيره 

 .استفاده ميكند
 )فراكتال ها يكي از پنج ابزار بسيار مهم در روش تريد بيل ويليامز هستند
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 .ميكند اوي كمترين مقاومت را طي حگفتيم كه انرژي همواره كوتاه ترين مسير

سيري را شكل همواره م ، به هميني خود شما نيز در زندگي شخصي تانيك لحظه به اين فكر كنيد كه حت
 .باشد كه داراي حداقل مقاومت و ممانعت در برابرتان مي پيماييد

حال خواندن  در دنبال كردن همين مسير حداقل مقاومت است كه موجب شده تا درست در همين لحظه
 .اين صفحه از اين كتاب باشيد

 
هاي ام كه بيشتر روش اين باور رسيده روانشناس كار كرده ام، به ي فراواني كه بعنوان يكطي سالها در

به جاي آنكه به زيرساختهاي شخصيت  اين دليل نتايج مثبت چنداني ندارند كه روانشناسي به_درماني
 . به ظاهر رفتار بيمار دقت مي كنندصرفاً بپردازند، بيمار

 
باطن ضمير و ذهن ناخودآگاه  درحاليكه اين زيرساختها و

ه و جهت فرد هستند كه علت تمامي رفتارهاي آدمي بود
 .رفتار ظاهري فرد هستند دهنده

، اگر شما بتوانيد زيرساختهاي شخصيت بيمار را تغيير دهيد
آنگاه رفتارهاي بيروني و ظاهري او نيز خودبخود تغيير 

 .خواهند يافت
 

 
و مشخصات و  ،مسير جريان آب همين ترتيب اگر زيرساختها و بستر زيرين يك رودخانه تغيير كند، و به

 .هري رودخانه نيز تغيير خواهد كردرفتار ظا
 

 .هنگام تريد كردن به همين شيوه عمل ميكند ذهن و مغز شما نيز
باز پايين مان را  پس البد ما همان بيمار روانپريش هستيم كه!!  نكند آقاي نويسندهددست شما در(

 )؟!!شود تا بااليمان نيز دستخوش تغييرات.... دستكاري كنيد 
 
 . خودتان را-و دوم.  ماركت را-اول: ه خوبي بشناسيددو چيز را بايد ب قيت در تريد كردن،واقع براي موف در
 
 . ر اين كتاب سعي ميكنيم كه هر دو كار را انجام دهيمد

 .زيرساختهاي ماركت را بشناسيم و هم زيرساختهاي ذهن و مغز خودمان را يعني هم
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 99.5در  ،تبا استفاده از ساختار زيرين ماركد كه مثال انديكاتوري را به شما معرفي خواهم كر بعنوان
تا يك قله يا  قرار گرفته، درصد مواقع درست در لحظه اي كه ماركت در نقطه بحراني تغيير جهت خود

 دره جديد را تشكيل دهد،
 .اندازه يك كندل اينطرف يا آنطرف تر، اين نقطه بحراني را مشخص كند با دقتي حداكثر به 
 !!)كر كنم ايشان منظورشون همون انديكاتور آبكي فراكتال استف!! بععععله (
 

 !!!)آره جون بابات( .اثبات خواهم كرد كه مي توانيد به اين انديكاتور اعتماد كنيد من به شما
 

هنگام تريد كردن، در كارتان اخالل و  ، چگونهگفت كه زيرساختهاي ناخودآگاه شمامن به شما خواهم 
 !!!)رساختهاي عمه ات كارشكني مي كنهزي( .كارشكني ميكنند

  و به تدريج هرچه در مسير موفقيت و سودآوري بيشتر پيش مي رويد،
بيا دوباره آشتي ! ايول ! راست مي گي؟(. نسبت به رفتار خود نيز بصيرت و آگاهي بيشتري خواهيد يافت

 !)كنيم
 

مي زنم تو اون ! باز تبليغات شروع شد(. قيمت اين كتاب ارزش دارد ، به تنهايي به اندازه تمامهمين نكته
 !!!) مرده شور زيرساختهات رو ببرن!!!اه مخت

 
   با اندكي تمرين،صرفاًجمع بندي مي كنيم كه  و سرانجام ما روش هاي سودآوري را بگونه اي

  !ثانيه تحليل كنيد 10بتوانيد هر چارتي را در كمتر از 
 : كهو بالفاصله قادر باشيد تا تصميم بگيريد 

 چه قيمتي خريد كنيد؟ كجا بفروشيد، چه وقت به حجم معامالتتان در د؟يوارد بازار شو كي و كجا بايد

 .بيافزاييد و چه وقت به تدريج از آن بكاهيد
 . نظاره گر آن باشيدصرفاًمناسبي قرار ندارد، بدون ورود به بازار  يا با تشخيص اينكه بازار در شرايط و
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 :  عزيز درباره فراكتال ها  Windدي از دوست خوبم توضيح بسيار مفي
 
 .تا كنو ن توسط فرهنگستان معادل فارسي انتخاب نشده است fractal سفانه براي واژهأمت

 ت، عبارت لغريشه اين . پدر علم فراكتال، ابداع شد رياضي دان مجارستاني و» بنديت مندلبورت« توسط ١٩٧۵واژه فراكتال در سال 
 .است» شكسته» به معناى Fractus التين

 
fractal   نشده است، اما از يك ديدگاه كلى مى توان گفت يك مفهوم رياضي هندسي است و تاكنون تعريف دقيقى از ماهيت آنها 

 يعنى جزئيات آن. كه قوانين كلى حاكم بر آن وابسته به مقياسى كه در آن كار مى كنيم نيست موجودى هندسى است fractal كه
 . كل هستندشبيه
 

به عبارت ديگر فراكتالها . مختلف بزرگ نمايى، هستند فراكتال ها جزئيات نامحدودى دارند كه داراى ساختارى خودمتشابه در مقادير
 .اند كه هر يك از آن اجزاء خواصي كامالً مانند كل دارد از اجزائي تشكيل شده

 
نظر بگيريد و طول آن را به سه قسمت تقسيم كرده و   به طول يك واحد درپاره خطى. ساده ترين نوع فراكتال، فراكتال كانتور است

 .قسمت وسطى را حذف كنيد
يعنى . كدام از اين پاره خط ها هم انجام مى دهيم همين عمل را با هر. اال دو تا خط داريم كه طول آنها يك سوم طول اوليه استاح

 . كنيمكنيم و قسمت وسطى را حذف مى طول هر كدام را ثلث مى
انجام دهيم  اگر اين عمليات را بى شمار بار. اين عمليات را چندين بار پياپى انجام دهد  مى توان با كامپيوتر برنامه اى نوشت كه

 . نگاه كنيم، ساختارى مى بينيم كه تا بى نهايت ادامه دارد اگر به كل شكل. شكلى به دست مى آيد كه مجموعه كانتور نام دارد
ادامه يافته و در عين حال، كامالً شبيه  يا چپ خط دوم شكل نگاه كنيم، ساختارى مى بينيم كه باز هم تا بى نهايت استاگر به سمت ر
 . شكل كلى است

 ساختارهاى خودمتشابه تفاوت دارند را (Scale) هر جزء آن با كل مجموعه يكى است و فقط در مقياس چنين ساختارهايى كه
Self-similar  مى گويند. 

 
اندازه اى، اين بعد فراكتالى حفظ مى شود و بيانگر خاصيت  زيرا در هر. در فراكتال ها اين بعد فراكتالى است كه مهم است و نه مقياس

 .اصلى فراكتال است
 

 .در اينجا چند شكل فراكتالي را مالحظه مي فرماييد
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 : درباره فراكتالهامتن كمكي 
 

بورس و  در سايت تاالر» تكنيكال آنااليزر«شهرام كرباسيان با آي دي  آقايجناب (اين متن را يكي از دوستان عزيزم 
و محبت كه همواره به بنده لطف  ) com.blogspot.golchinsaham://httpوبالگ شخصي شان به آدرس 

 .قرار داده اند ر اختيارم، دداشته اند راوانف
 

 اميدوارم كه مورد. ماكرده  خدمتتان ارايه ترجمه آن را ذيالًبنده  بوده و انگليسيبه زبان  ايشاناصلي كه البته متن 
 :عزيزم قرار گيردتوجه شما سروران 

 
 

تئوري اليوت اين است كه ماركت در ذات خود  يكي از اصول اوليه
 . ساختاري فراكتال گونه دارد

ساده تر همان الگوهاي امواج اليوت كه در تايم فريم هاي  به عبارتي
در تايم فريم هاي كوچك تر نيز مشاهده مي  باالتر ديده مي شوند، عيناً

 .تر ري اندكي پيچيدهالبته با ساختا. گردند
 هزحو شده است يا خير، اما در نميدانم كه آيا پيش از اين تحقيق كاملي براي اثبات يا رد اين فرضيه انجام

 . تاييد مي گرددكامالً ، اعتبار اين فرضيهتجربيات شخصي ما و ديگر تريدرها
 

مي نامند و اين نامي  «Self-Similarity» يا و» خود همساني«يا  و» شباهت دروني با خود«اين ويژگي را 
 .فراكتالي ماركت را بررسي نمود، روي آن نهاد است كه نويسنده اي كه براي اولين بار ساختار

خود «، اندكي متفاوت با ويژگي »فراكتال هاي امواج اليوت«عبارت يا  و ،»فراكتال«نحوه استفاده ما از لغت 
 .ست ا»همساني

 
كه بطور ، مينام مي بر «Counting Fractal» يا و» فراكتالهاي شمارشي«ان به اين صورت كه از آنها بعنو

 .اشاره ميكند قع بر قله يا دره موج، در چارت ميله اي،امشخصي به كندلي و
فاده ميكنيم، نه بخاطر پيچيده تر است »همبستي-خود«به جاي » برخه اي«يا  و» فراكتال«اگر ما از نام هاي 

كه براي آقاي دكتر بيل ويليامز مبدع تئوري فراكتال ها  رام و اعتباري استت اح، بلكه بخاطركردن قضيه
 .قائليم

 
 «Trading Chaos» براي اولين بار براي شمارش امواج اليوت، توسط دكتر بيل ويليامز در كتاب فراكتال ها

ند، فراكتال ها نيز در رفته ا مانند بسياري از مفاهيم ديگري كه در كتاب دكتر ويليامز بكار. بكار رفتند 
 .عين سادگي از زيبايي خاصي برخوردارند
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آن از دو  High به نقطه فوقاني كندلي گفته مي شود كه  «Up Fractal»يا» فراكتال باال«، تعريف طبق
 .همچنين از دو كندل بعداز خود، باالتر باشد ، وكندل قبل از خود

 
 .نداريم  كارياصالًكندل ها  Low قاطبه ن» فراكتال باال«است كه براي تعيين  بديهي

 
 .نيازمنديم  كندل5 براي مشخص شدن يك فراكتال ، به مجموعي از معموالً

دو كندل بعدي و همچنين  High آنها از هاي يكساني داشته باشند، و ارتفاع Highاما اگر دو كندل متوالي، 
، براي تعيين فراكتال  كندل متوالي است6جموعه كه شامل م دو كندل قبلي خود، باالتر باشند، آنگاه كل

 مذكور بكار خواهد رفت، 
اين حالت به   كندل ميتوانستيم يك فراكتال را تعيين كنيم در5 با صرفاًخالف حالت عمومي تر كه  بر يعني

 .  كندل متوالي نياز خواهيم داشت6
اولي را بعنوان فراكتال اصلي كندل وسطي كه هم ارتفاع هستند، كندل   كندلي، از بين دو6در اين حالت 
 .گرفت درنظر خواهيم

 
 .معكوس بكار خواهيم برد  همين نكاتي را كه ذكر كرديم، به طورنيز عيناً» فراكتال پايين«براي 

 
» فراكتال پايين«و يك » فراكتال باال«همزمان يك  مجموعه اي وسيع از چندين كندل پياپي مي توانند بطور

 .را شامل گردند
هرحال  زيرا هر كندل مشخص به. ، بسيار ساده و روان استز فراكتال هااليوت با استفاده ا مواجشمارش ا

 !؟ك فراكتال هست و يا فراكتال نيستيا ي: دو حالت بيشتر ندارد
 

و پس از مشخص . سر گذاشتمي توان يك به يك كندل ها را بررسي نموده و پشت  پس به سادگي
 .ادگي به شمارش امواج اليوت پرداختتمامي فراكتال ها، به س نمودن
و شمارش امواج .  يا كندل استيكي، انجام ميدهيم نمودارهاي ميله اي و شمارش امواج اليوت از روياصوالً

 الاقل بسيار دشوار و ، اگر نگوييم غيرممكن استClose Price Chartروي يك نمودار ساده خطي  اليوت بر
 .پيچيده مي باشد

 
استفاده از مجموعه فراكتالهاي بااليي و  ، باايم فريم مي توان امواج اليوت راه آل، در هر تدر يك دنياي ايد

 .پاييني كه به ترتيب پشت سر هم رديف مي شوند، به سهولت شمارش نمود
 .نخواهد داد سفانه در دنياي واقعي چنين حالت ايده آلي هرگز رخأاما مت
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ا آن را ناگهان توسط فراكتالي كه م ،مل هاي متوالي و پشت سر ه زنجيره اي از فراكتامعموالًواقعيت  در
 .دو، شكسته مي شمي ناميم» فراكتال ميرا«
 

 ،ا مشاهده نمودر حالتي است كه به وضوح مي توان دو فراكتال بااليي» فراكتال هاي ميرا«مثال ساده از  يك
وسيله آنها بتوانيم موج كاملي را شناسايي و ب ، تانيمولي در ادامه آنها هيچ فراكتال پاييني را پيدا نمي ك

 .شمارش نماييم
 

مجبور هستيد كه قضاوت شخصي خود را بكارگيريد و به سراغ ساير تايم فريم هاي  در چنين حالتي شما
ميرا استفاده  يا از يك نمودار خطي ساده براي شناخت ميزان اهميت فراكتال هاي ويا پايين برويد، و باالتر
 .ددهي ادامهرا   آنها شمارش امواج با كمكپس  و سدنمايي

 
كه دكتر بيل ويليليامز در كتاب  ص مي كنند، و همچنانخفراكتالها ابتدا و انتهاي هر موج را به سهولت مش

يك موج اليوت  قطعاًمتوالي قرار ميگيرد، همانا  هر آنچه كه در بين دو فراكتال«اده اند دخود توضيح 
 »!خواهد بود

 
 

 :منبع
html.fractals/strategies/nz.net.trade://http 
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 !! دوست من سالم

 .اين فصل فهرست جالبي از كل مباحث بعدي كتاب است
 

  ... اول ميخواستم ترجمه اش نكنم

خلق و  با فرهنگ و هنر و و اصالً يك روش منسوخ اجنبي و بيگانه است» آموزش اول چشم انداز بعداً«چون اين روش 
 !!ما سازگار نيست  ايرانيخوي 

 
ترجمه ون  اين رو برات بايد حتماًَنه اتفاقاًَ: به نظرم رسيد كه... ولي بعد كه يك دور كامل اين فهرست بامزه رو خوندم 

 !!ميدونين چرا؟. كنم
 

 يك تريدر ياهاي خودتون ميبنين كه واقعاًؤر ، توي...اين فصل ها رو ميخونين و ميرين جلو  همينطور كه -اچون اولً
بزار !!! (ناشدنيه و خالصه يك حالي مي برين كه توصيف.... موفق تر و پولدارتر ميشين و  بيست شدين و دارين روز به روز

 !!) تجربه اش كنيمءياؤحداقل تو ر
 

كسي براي موفقيت  همون مراحلي كه هر ، دقيقاًيح ميدهرو كه نويسنده يك به يك توض اين فصل ها و قدمهايي -دوماً
من به شما قول مي دهم كه خودم به شخصه تمام اين پله ها رو دونه به . در تريد كردن بايد يكي يكي طي شون كنه

، ي با مانعچند بار هم به حالت دو و.. بار هم دوتا دوتا پريدم رفتم باال  حتي براي تمرين بيشتر چند. كرده ام دونه طي
 !!تمهسدر خدمتتون همين پايين كه  هم فعالً... !!! اومدم پايين  تمامشون رو دويدم رفتم باال و دوباره تند برگشتم

 
  ...حتما بخونيدشو توصيه ميكنم كه . براتون جالب خواهد بوداين فهرست خالصه مطمئن باشين كه 

 ، ندارين دنبال كردن تمام مطالب كتاب را تا به انتهاحتي اگر فكر ميكنين حوصله 
بعد بقيه راه رو خودتون كورمال . طي كنيد الاقل اين فهرست رو بخونين تا بدونين چه مسيري رو بايد توي فاركس

 ... ! و برين جلو كورمال يه جوري طي كنين
 

.  اين ترجمه رو تا به آخر ادامه ميدهيم)روحي  و مهرزاد و محسن و افشين و حميد( مطمئن باشين من و يارانم ضمناً
 !برنخواهيم گشت كه ، از اين راهي كه شروع كرده ايم، حاشا و كالخونمون هم تموم بشه حتي اگر به قيمت

 ! استقامت و پشتكار و يك دنده گيه و فاركس يعنيهمانا تريدر يك پا دار چون
سعي و تالش و پشتكار و دوندگي !!) ساب رو كه يادتون هست؟شماره ح(تشويق و حمايت و كمك هاي مردمي از شما  

 ... !از ما 
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 اين كتاب فهرست موضوعات

 

تريدرهاي بازار  درصد از 90، ما به ايرادها و تجربيات در اين فصل
 انسانها، ذاتا غيرقابل پيش ، مانند رفتارگفتيم كه ماركت .پرداختيم

ما اين است كه همان چيزي را و گفتيم كه مهمترين هدف . بيني است
 :خواهد بخواهيم كه بازار مي

 Wanting what the market wants. 
 

ديگري در دنيا، مسيري را مي پيمايد كه كمترين مقاومت در  كيد كرديم كه ماركت نيز مانند هر چيزأو ت
 .باشد داشته برابر آن وجود

 .اده است چقدر سدر فصل بعد، ما خواهيم ديد كه بازار حقيقتاً
 

در اين  چگونه نقشه بهتري را» چايوزتئوري «ياتي را بررسي خواهيم كرد كه منطق جديد ئز ج3 در فصل
 .مسير درمقابل مان خواهد گذاشت

 
 قابل مشاهده معموالًزيرساختهاي ماركت كه : دراختيار ما ميگذارد  كليدي براي شناخت رفتار بازار4فصل 
ساختها خواهيم پرداخت، و بررسي خواهيم كرد كه چگونه شناخت اين اين زير ما به ساختار. نيستند

 .ثير خواهد گذاشتأروي تريد كردن شما ت زيرساختها به
 

شما . هدايتگر شما از سطح مبتدي تا سطح پيشرفته خواهد بود اي است كه» نقشه راهنما« شامل 5فصل 
حال  در  level لحظه شما در كدام ها به شما خواهند گفت كه در هرشاخص خواهيد آموخت كه كدام

 .نماييد خاص بايد از كدام ابزارهاي خاص استفاده level و خواهيد آموخت كه براي هر. هستيد تريدكردن
 

تريدرهاي موفق بپيونديد، در   درصدي10 فهرستي از ضروريات الزم را براي آنكه به جمع 6فصل 
 .اختيارتان قرار خواهد داد

 
 و بايد عمده توان و» !سرمايه خود را از دست ندهد «صرفاً بايد اين باشد كه مبتدي اولين هدف يك تريدر

 !متمركز نمايد» ضرر نكردن«انرژي خود را بر 
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، »حجم«، »Single Bar Analysis روش تحليلي«: مي آيند، عبارتند از ابزارهايي كه در اين مرحله بكارتان
تريد  روش«، »ق حجم نقدينگي جديد نشان مي دهدرا به تزريكه واكنش بازار   MFIانديكاتور«، »روندها«

 ، »چهار پنجره اي
 .هاي شالقي ماركت براي محافظت در برابر حركت »Air bag  روش ترمز خطر«و سرانجام 

 
 با حداقل حجم صرفاًمستمر ولي   گام را فراتر گذاشته و شروع به كسب سودي مداوم و7در فصل 

 .معامالتي، خواهيم نمود
 
 
اول اسم آن الف و -كه  البته گروهي از خوانندگان من كه در خاورميانه و در كشوري زندگي مي كنند(

ما همه اين مباحث را بلد هستيم و : مي كنند كه  براي من نامه ميفرستند و تاكيد مرتباً-آخرش نون است
  ... !!! 7همين فصل  لطفا يك راست برويد سراغ

 
يك كتاب ويژه  كتابتان را بريزيد در سطل آشغال، و  فصل اول6 لطفاً: ميكنند كه از من درخواست و مرتباً

 ! شروع شود7از فصل (!!) چاپ كنيد كه همچين ي ي ي هو و و و و »  نون-الف«ما مردم كشور 
 

خون شما چقدر پررنگ تر از مگر  ! منساده دل آخر عزيزان : كه همواره به ايشان گوشزد مي كنم  اما من
 و كالس و استاد و  نشريه و كارگزار و مشاور و كه آنها اين همه سايت و كتاب  است اقوام و ملل ساير
را سودآوري عجيب و   پيپ در روز برسند نه تنها راضي هستند بلكه آن20دارند ولي بازهم اگر به  غيره

 !دانند مي  خودخارق العاده
 

 كلي همود و بعد برگردد استاپتان را بزند تازه در سود برهم پيپ  200 ولي شما ها اگر پوزيشنتان 
 استاپم را بازار برگشت اين و (!!) باز من پوزيشن ام را با سود كم نبستم ! اي بابا: عصباني ميشويد كه

 !!!!زد
 

دنيا، كتاب را از همينجا شروع  شما هم بايد مانند ساير خوانندگان من در بقيه! خالصه اينكه اي قوم عزيز
اروندارتون رو اگر هنوز تمام سرمايه و د هفت هشت سال ديگر، دم به قدم جلو برويد تا شايد يهكنيد و ق

 )!! مي رسيد ! ديگه همينو....  و برسيد  هم7، به فصل نابود نكرده باشين
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 : 7اما ادامه فصل و 
 .خواهد بود» امواج اليوت«شما معرفي ميگردد  مهمترين ابزاري كه در اين فصل به

لحظه بدانيم كه  تا امواج اليوت را به سادگي بشماريم و در هر ما قادر خواهيم بود  MACD  استفاده از با
 .گرفته و محتمل ترين مقصد بعدي آن كدام سمت خواهد بود بازار اكنون در كجا قرار

 
 . را مي آموزيم (leverage) لوريج را  به شما نحوه استفاده از فراكتال ها و8در فصل 

 
زيرساخت هاي امواج . تريد كنيد» زيرساخت ماركت« استفاده از اين دو شما قادر ميگرديد تا بروي با

 بخشد كه به تريد درون امواج اليوت بپردازيد،  اليوت، كه به شما اين توانايي را مي
 . درون كداميك از امواج اليوت قرار داريددقيقاً حتي درشرايطي كه به درستي نمي دانيد كه

 
  .به فعاليت بپردازيد» ترند«و » رنج«دو نوع بازار  خواهيد آورد كه در هر ين اين توانايي را بدستهمچن

يعني هي برو باال .... اما رنج يعني . ترند يعني رونددار يعني حركت قدرتمند بازار به يك سمت: خواننده گرامي: مترجم(
 !)هي بيا پايين

 
نرخ «هدف شما در اين مرحله بيشينه كردن سود و .  مي بخشدءرتقاا، رقابت  شما را تا باالترين حد9فصل 

 شما قادر خواهيد بود تا هر. ، بوسيله تغيير حجم درگير معامالتتان خواهد بود»ROI بازگشت سرمايه

 . بدست آورده بوديد، به سادگي دو برابر يا چندبرابر سازيدقبالًبازدهي را كه 
 

اين اجازه را مي دهد تا تاكتيك  Profitunity Planned Trading سودآوربرنامه ريزي شده تريدينگ 
 .، توسط خود ماركت تعيين گرددشما كسب سود

 
، به صورت يك استراتژي تحليلي جامع به نام آموختيد  فصل قبل9 تمام آنچه را كه در 10در فصل 

 . ميكند، بسته بندي«Second Analysis Package-10» يا و»  ثانيه اي10بسته تحليلي «
 

مورد اينكه   كردن هر تصميمي درءخود تهيه خواهيد كرد كه قبل از اجرا شما چك ليست ساده اي را براي
بررسي  وارد بازار گرديد، ابتدا مطمئن شويد كه آيا تمام نكات، شرايط و اطالعات الزم را چه وقت و چگونه
 كرده ايد يا خير؟

 
 .بازار، وارد شده ايد حرفه اي هاي سوپر درصدي تريدر 2اين مرحله شما به سقف  در
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 . خواهيم گشود  جديدي را در مقابلتانكامالً چشم انداز 11در فصل 

ساختهاي  به بررسي زير  شروع11در فصل .  به زيرساختهاي ماركت پرداختيم10 تا 6ما در فصلهاي 
بفرد خود  تدا ساختار منحصردر اب ما. يم، كه شما را به مرحله چهارم مي رساننده اشخصي خودتان نمود

خصي بر ديدگاه شما نسبت به چگونه اين ساختار ش شما را بررسي مي كنيم، ساختار بدني شما را و اينكه
 .ثير مي گذاردأشما، ت حتي نسبت به كل جهان بيني و ،بازار

 
ه در درون بفهميم كه از سه تريدري ك مغز انسان خواهيم نمود، تا» !سيم كشي«سپس ما نگاهي جدي به 

 .بايد كنترل اوضاع را در دست بگيرند لحظه مشخص، كدام يك كس زندگي ميكنند، در هر هر
 

، قرار دهيد، موفقيت تبديل به با زيرساختهاي ماركتهم  هنگامي كه شما همه اين فاكتورها را در كنار
 .، اجتناب ناپذير خواهد بودبرنده شدن در ماركت مي گردد و» مسيرحداقل انرژي«
 

خودتان «تريدينگ مي رساند، جاييكه هدف اوليه شما از تريد كردن اين است كه   شما را به قله12فصل 
 » .بشناسيد را بهتر

 
قرار » بدون ريسك«روانشناسي  شما ياد خواهيد گرفت كه چگونه تريد كردن را براي خود در يك جايگاه

 .شغل جذاب، مفرح، و بدون استرس خواهد نمود اين ديدگاه تريد كردن را براي شما تبديل به يك. دهيد
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 حيوان بازار شما

 

 
 شبيه كدام حيوان است؟ به نظر شما ماركت

زندگي ام،  يكي از جذابيت هاي مورد عالقه من در
 .بوده است» فيزيك«همواره 

انشتين  و بويژه بيوگرافي هاي بسياري را راجع به
 .مطالعه كرده ام

 
 
 

 :ترين داستانهاي انشتين بوده است رايتان نقل مي كنم براي من يكي از جالبداستاني كه ب
 

ثمرش باقي  شده بود وقت زيادي تا پايان عمر پر چندي پيش از مرگ انشتين، اين دانشمند كه متوجه
دانش آموزان سابق اش، اساتيد و هم دانشگاهي هايش، و بسياري از  نامه اي را براي تمامي نمانده است،

 و در اين نامه چنين نوشت كه او تصميم گرفته است تا اخرين سخنراني خود را با ستانش ارسال نمود،دو

 .ايشان در دانشگاه پريستون برگزار كند
 

ي كه هركدام از مخاطبان سئوالقصد دارد در اين سخنراني به هرگونه  انشتين در اين نامه نوشته بود كه او
 .دارد، پاسخ دهد

و ديدگاه ... اش،  ل فيزيكي گرفته تا فعاليت هاي شخصي اش، زندگي زناشوييئز مسااعم اي سئوالهرگونه 
 .وي نسبت به آينده

ي سئوالچه  مصاحبه از وي پرسيده شود پاسخ خواهد داد، والي كه در اينئاو قول داده بود كه به هر س
 .علمي واليئخصوصي باشد و چه س

 
 انرژي و توان اين پيرمرد، احتماالً آنها متوجه شده اند كه. ه اندحدود سيصد نفر به اين سخنراني دعوت شد
 .به دليل كهولت سن اش، رو به نزول است
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يكديگر  با  هايشان راسئوالتا  هم جمع شوند تصميم گرفتند كه سه روز قبل از آغاز سخنراني، دور بنابراين
 .كنند اين پيرمرد نابغه را بيش از حد خسته ن-اوالًهماهنگ كنند تا 

 
را مطرح   هاي ممكنسئوال مطمئن شوند كه از اين فرصت حداكثر استفاده را نموده و مهمترين -دوماً و

 .نموده اند
 

هايشان را با سئوال صرفاًروز و نيم نخست، ايشان  و در دو. آنها هتلي را در پريستون براي اقامت برگزيدند
 .ا مهمتر اند و بايد ابتدا پرسيده شوند هسئوالكدام  يكديگر مطرح كردند تا مشخص كنند كه

 
 .هنوز به توافقي قطعي نرسيده بودند اما پس از گذشت دو روز و نيم

 
توجه به اينكه  برجسته از اروپا، به سايرين پيشنهاد كرد كه با  يكي از دانشمندان،در بعدازظهر روز سوم

بهتر است با خود   هاي ما هستند،سئوال ها مهمترين سئوالتوافق برسيم كه كدام  هم به نمي توانيم با
  . ايشان استسئوال مهمترين سئوالدر ميان بگذارند كه به نظر وي كدام  پيرمرد

 .دهد  را انتخاب نموده و ابتدا همان را پاسخسئوالانشتين با سليقه خود مهمترين  تا پروفسور
 

  .يافتند  كلي دستاين اختالف نظرهاي حضار را برطرف كرد و همگي آنها به يك توافق
، يعني مشغله ذهني آن زمانش اغلب مخاطبين حدس مي زند كه انشتين احتماال پرسشي را درباره مهمترين

 .انتخاب خواهد نمود «The Unified Field Theory» تئوري وحدت كيهاني يا
 

 .نشيندبروي صندلي چوبي خود مي  صبح روز بعد، انشتين روي صحنه سخنراني رفته و پشت تريبون
 :عمومي شركت كنندگان را به انشتين اطالع مي دهد مجري برنامه از حضار تقاضاي سكوت ميكند و توافق

 
 :ي كه ما تقاضا داريم به آن پاسخ دهيد اين است كهسئوال جناب اقاي دكتر انشتين، اولين

 !ت؟ي اسسئوالي كه ما امروز مي توانيم از شما بپرسيم چه سئوال به نظر شما مهمترين
 
 

 :درنگ پاسخ مي دهد كه انشتين بدون
 :ي كه شما همواره بايد بپرسيد اين است كهسئوالمهمترين 

 !!!!!؟؟... آيا يورو به ين را باي بايد كرد 
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  .... !!!ها... ها .. ها (
 !!!؟.... جا خوردين ها !! شوخلو كردم 

 !؟.... چي؟؟ من بي مزه ام ! جان ؟
 چون معني اين جمله رو نفهميدم ،. ..خيلي خوب بابا ... آخه 
 .خودتون زحمت تفسير و ترجمه اش رو بكشين لطفاً مي نويسم  براتون عيناً

Is the Universe a friendly place? 
 

 )آيا دنيا مكان امن و مناسبي براي زندگي كردن است؟«:  كنم كه معني اش اينطوري ميشه كهمن فكر مي

 
 
 : و اما ادامه داستان-

 .انتظار آن را داشته باشند پاسخي نبود كه حضاراين 
 .خود بپرسيم ي است كه ما همواره بايد ازسئوال مهمترين ولي قطعاً

 
به نظر «ي را مطرح كرديم كه سئوال در اوايل فصل قبالً

 »شبيه كدام حيوان است؟ شما ماركت
كدام حيوان است كه رفتار و خصايص آن بيشتر شما را -
   ماركت مي اندازد؟ياد ويژگيهاي به
 آيا اين حيوان موجودي اهلي و آرام است؟-
 حيواني دست آموز و دوست داشتني است؟ آيا-
يا حيواني ترسناك و خطرناك  آيا حيواني صميمي است-

 است؟
 

 : كنمسئوالبگذاريد كمي مشخص تر 
 ، ماركت مكان امني به نظرتان مي آيد؟براي شما آيا
 

 .خواندن مطالب اين كتاب ادامه دهيد اگر پاسختان خير است، به
 .و روش كسب سود در اين بازار را بياموزيد

 
 .گردد و مشاهده كنيد كه چگونه ماركت برايتان تبديل به مكاني امن و مطمئن، و مفرح مي
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 : من هدف نهايي اين كتاب را بدين صورت جمع بندي مي كنم كه

 ، مطمئن و مناسب نماييد،اني امنبه مكبياموزيد كه چگونه ماركت را تبديل  شما بايد
  مفرح و دوست داشتني كه از كار كردن در آن لذت ببريد، مكاني
 .تنش و اضطراب و استرس ناشي از اين شغل را نخواهيد داشت ،فشار  تحملًغير اينصورت قطعا و در

 
 .خود را به قله هاي مرتفع تريد كردن، آغاز نماييم اكنون سفر

 .، نردبان صعود ما خواهند بودمالي دي، و مديريتسودآوري، زمانبن
 

 
 
 

  بعدي كتاب هستند مي توانند خوانندگان عزيز كه عالقمند به دريافت فصول
  هزارتومان تحت عنوان حمايت و همياري داوطلبانه از5 حداقل پس از واريز مبلغ اختياري

 »نهضت ترجمه كتابها و منابع  فاركس« 
 ارسال pshootan@yahoo.com، شماره فيش خود را به آدرس ايميل زيرانكي  به يكي از حسابهاي ب

 .، اعالم بفرمايندست خود را جهت دريافت ادامه كتابنموده و درخوا
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