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  Future Education حقوق معنوي نشر براي 

 

مجدد و انتقال مطالب اين كتاب به ھر صورت و به ھر شكل ، بصورتھاي الكترونیك  ارائه. تمام حقوق محفوظ است

 .انتشارات ممنـوع اسـت   مكانیك اعم از كپي ، ضبط يا ذخیره سازي و بازنويسي اطالعات بدون اجازه كتبي از يا

 

  :منتشر شده توسط
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فیلتر بازبینیھا بگذرد پس ھیچ مسوولیت پاسخگويي نسبت   ازتمام تالش و كوشش بر آن بود تا مطالب ارائه شده

افراد  تمام خرده ھاي وارده به سازمانھا و. غفلتھا متوجه نويسنده و يا انشارات نمي باشد به ايرادات، بي دقتیھا و

 .بدون قصد و غرض مي باشد

 

 

ــرر مربـــوط ھـــیچ مـــسوولیتي   . لـــوين نیـــستو لـــري Futures education متوجـــهبـــه نتیجـــه ســـود و ضـ

خريد اين . ھر تريدر مسوول عملكرد خودش مي باشد. سود داده نمي شود از طرف ما ھیچ تضمیني براي كسب

 منزله قبول اين قوانین محسوب شده و نويسنده و انتـشارات را از ھـر مـسوولیت و ادعـاي     كتاب توسط شما به

 .قضايي مصون مي دارد
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 ١                     داستان دو تريدر

٦                به اجرا گذاردن بھترين عملكرد: مقدمه
     

 ٨            مھارتھايي كه شما جدا احتیاج داريد – ١بخش 
 ٩              تكمیل اھداف واقعگرايانه  تعبیه و– ١فصل 
 ١١             متضرر شدن  يادگیري داشتن عالقه به– ٢فصل 
 ١٣                 ان درآمدزا نیست زم– ٣فصل 
 ١٥                   انعطاف پذير ماندن – ٤فصل 
 ١٧            شما استحقاق كسب درآمد را داريد  آيا– ٥فصل 
 ١٩                   روشھاي تريد– ٦فصل 
 ٢٢                اجراي بي عیب و نقص تريد – ٧ فصل

 ٢٥                   استفاده از استاپ – ٨فصل 
 ٢٩              ائما در حركتبھره بردن از بازار د – ٩فصل 
 ٣٢                   عیني بودن– ١٠فصل 
 ٣٤                   برنده و بازنده فعال بودن- ١١فصل 
 ٣٦               كاغذ بعد از ضرر دادن  تريد بر روي– ١٢فصل 
 ٣٨                     خودسازي– ١٣فصل 

 
 ٤٠              مھارتھايي كه شما قطعا احتیاج نداريد– ٢بخش 
 ٤١             انجام میدھید اتي كه شما بدترين اشتباھ– ١٤فصل 
 ٤٣                    تريد انتقامجويانه– ١٥فصل 
 ٤٥                   آرزو، امید و دعا – ١٦فصل 
 ٤٧             اضافه كردن به پوزيشن متضرر: مضاعف سازي – ١٧فصل 
 ٤٩                      طمع– ١٨فصل 
 ٥٠                      ترس– ١٩فصل 

 
 ٥٣                  چگونگي خودسازي– ٣بخش 

 ٥٤                 سايكو سیبرنتیك چیست؟ – ٢٠صل ف
 ٥٨               ھايي براي شروع  پیش زمینه– ٢١فصل 
 ٦٠                    تصوير ذھني– ٢٢فصل 
 ٦٣           مكانیسمھاي موفقیت و مكانیسمھاي شكست – ٢٣ فصل

 ٦٥                    بخشش– ٢٤فصل 
 ٦٧            افراد بزرگ از سايكو سیبرنتیك استفاده مي كنند– ٢٥فصل 
 ٧١          چگونه از تكنیكھاي تجسم فكري براي اعتالي تريد استفاده كنیم– ٢٦فصل 
 ٧٥                تمرينھايي براي تعبیه ھدف – ٢٧فصل 
 ٧٧               بادآورده بزرگ  تجسم ثروتھاي– ٢٨فصل 
 ٨٠                  تجسم افزايش موجودي– ٢٩فصل 
 ٨٢                 چكاندن ماشه  تمرين– ٣٠فصل 
 ٨٥                 رين تحديد ريسكتم – ٣١فصل 
 ٨٨                 كرن ماشین حساب  صفر– ٣٢فصل 
 ٩٠                  فكري درخود  تمرين تجسم– ٣٣فصل 
 ٩٣                 آرامش بیشتر  تمرين براي– ٣٤فصل 
 ٩٤             مجسم سازي كار مي كند  چرا تكنیكھاي– ٣٥فصل 

 
 ٩٦                     مراجع و مآخذ

  ٩٧                       واژه نامه
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  داستان دو تريدر

. كار مي كند S&P٥٠٠بوده و بطور میانروزي و روي فیوچرز او تريدري مبتدي .(Ned) اولین تريدر ما فرديست بنام ند

 متاسفانه او در اين راه. تا تريد ھاي موفق و مداومي در طي شش ماه اخیر انجام دھد سعي او بر اين بوده است

نرسیدن به اھدافش و  عدم موفقیتش؛ روش كارش نبوده بلكه دلیل اصليكارنامه خوبي نداشته است اما دلیل 

خود و عملكرد مداوم بر پايـه امیـالش بـوده     ناموفق بودن در كسب درآمد ھمانا نداشتن كنترل بر روي احساسات

 .است

 

 یار موفقاو ھمچنین در شغل قبلي خود بس. داشته است S&P زيادي بر روي معامالت در اوايل كار امید ودلگرمي

تبديل به آدمي موفـق   بوده است و بعنوان مسوول چاپ يك شركت خرده فروش و با اعتقاد به يك كار با كیفیت ؛

در واقـع او طـي مـدت نـه سـال      . نـداده بـود   او ھیچموقع در كارش اشتباھات بزرگ و تاثیرگذاري انجـام . شده بود

در آن زمانھـاي  .  بود كه مايه مباھـاتش نیـز بـود   خود ساخته مسوولیت در شركتش؛ تصوير پیشرو و موفقي براي

انتظار داريد خوب پیش نمي رود نیز او با سرعت و كوشش خود سعي بر حـل مـشكل    نادركه ھیچ چیز آنطور كه

  .اكثر اوقات بحران را به موفقیت تبديل كرده است نموده و در

 

تجارت كاال   داشت كه از اين توانايي مي تواند درداراي قدرت تصمیمگیري صحیح مي باشد؛ اعتقاد او با علم براينكه

براي خريد شركتش مواجه شد اين را مجالي  بنابر اين زمانیكه با پیشنھاد سخاوتمندانه اي. و سھام نیز بھره ببرد

 .درآمد بیشتر فرا رسیده است و نبايد فرصت را از دست داد خوب يافته و به خود گفت كه اكنون زمان كسب

 

 او بطور قطع عالقه داشت تجارت مورد دلخواه در خود را داشته. براي او كار سختي نبود فروش شركتتصمیم به 

يكي از داليل ديگر گرفتن اين  .باشد والبته مي دانست بدلیل موفقیت در كار قبلي؛ در اين كار نیز موفق خواھد بود

زياد شده بود كه نمي توانست وقت الزمه را مشغله او  تصمیم بدون فوت وقت اين بود كه طي دو سال اخیر بقدري

و اما دلیل . ساعات كاري او به ھفته اي شصت الي ھفتاد ساعت نیز رسیده بود به خانواده خود اختصاص دھد و

 .عالقه به كار و تالش در زمینه اي غیر از شغل فعلي اش بود ديگر؛

 

زمینـه را   بـسیاري از كتـب و مجـالت در ايـن    . م داده بوددر زمینه بازار تجارت سھام و كاال انجا او مطالعاتي زيادي

تجاري بدست آوده خود را بر روي بازار  او بطور وضوع به اين باور رسیده بود كه میتواند تجربیات موفق. خوانده بود

واده اش ؛ وقـت مناسـب را بـه خـان        به انجام كار جديد در منزل خود بدينترتیب با توجه. سھام و كاال نیز اعمال كند

ھیجان و شعف  در او. او با تمام وجود به اين باور رسیده بود كه در اين راه نیز موفق خواھد بود .اختصاص خواھد داد

 .بسیاري ديده مي شد

  

گرفته  S&P٥٠٠نیز تصمیم به معامالت میانروزي فیوچرز او . (James) دومین تريدر داستان ما فرديست به نام جیمز

 Chicago)او طي چھار سال اخیر در بازاربازرگاني سھام و ارز شیكاگو. ند فرق داشت  مقدار باپیشینه او يك. بود



 ٥

Mercantile Exchange-CME) و ھمانجا كه S&Pبعنوان يك تريدر؛ بلكـه   معامله مي شود كار مي كرد ولي نه ٥٠٠

 كارش اعمال دستورات خريد و متصدي تلفن بوده و او در بخش خرده فروشي كاال بعنوان. بعنوان يك متصدي ساده

 .يا فروش مشتريان بوده است

 

پرورانده ولي میدانسته كه  از ھمان روز اول كارش در اين بازار تجاري؛ آرزوي كار بعنوان يك تريدر را در سر مي او

رين شانس او مي دانست بھت). $ ٢٠٠،٠٠٠سرمايه اي در حدود (ندارد سرمايه الزم براي ورود به جايگاه يك تريدر را

 و كـسب  تريدر ھمانا يادگیري اين شغل از تريدرھا و بقیه افراد مطلع در سطوح مختلـف  براي تبديل شدن به يك

 .اطالعات؛ و سپس شروع از سطحي پايین مي باشد

 

او مي دانست كه افراد موفق . نحوه كسب موفقیت تريدرھاي اين بازار صرف كرد جیمز وقت بسیاري را به بررسي

درصد تريـدرھا   او مثل بقیه میدانست بطور قطع ھشتاد الي نود. تكنیكھاي ويژه و خاصي بھره مي برند زواقعي ا

فرا بگیرد تا در صورت شـروع بـه كـار     او براي خود مشخص كرده بود كه چه مسايلي را كه بايد. متضرر مي شوند

 .ھرچه زودتر اين تجارت را شروع كنداو مي خواست . بردارد بعنوان تريدر با سرمايه كم؛ در راه موفقیت قدم

 

سـطح   فعالیتش را معطوف به مالقات با تريدرھاي موفق كرده بود چه تريدرھاي سطح باال وچـه  او يك قسمت از

او معتقد . درمیان گذاشته است CMEاو بسار خرسند بود از اينكه تصمیم خود را با افراد موفق و بعضي دفاتر. پايین

براي خود ترسیم كند؛ میتواند توسط آن مدل تجاري خود را  مجموعه اعمال افراد موفق تصويريبود كه اگر بتواند از

  .خود را صرف بیرون كشیدن اسرار موفقیت افراد موفق مي نمود او اوقات آزاد. تھیه نمايد

 

او . گرفـت  ياداو انواع و اقسام متدھاي تكنیكالي استفاده شده در تمام سطوح كاري را . آموخت او بسیار چیزھا

افراد متخصص بیشتري صحبت مي كرد  تابحال ھیچ معامله اي بر روي بازار فیوچرز انجام نداده بود ولي ھرچقدر با

رسیده بود كه مي توانـد تريـدر مـوفقي باشـند ھرچنـد در       او به اين اطمینان. اعتمادبنفسش نیز بیشتر مي شد

 .م به دروس مھم ديگري احساس نیاز مي كرداما او ھنوز ھ .سطوح پايین از نظر سرمايه اولیه

  
گرفته بود كه در آن واحد فقط يك معاملـه درحـال انجـام     او تصمیم. شروع كرد$ ١٥،٠٠٠ند تريدكردن را با حساب 

 واحـد سـود   ٣٢٠واقعا ھم معامله بسیار خـوبي انجـام داد و   . كافي رسیده باشد داشته باشد مگر اينكه به تبحر

متاسفانه از  ولي.طبیعتا ند بسیار خوشحال بود از شروع خوبش).  در نظر گرفتن كمیسیونبدون $٨٠٠) كسب كرد

 .اين به بعد وقايع بدي رخ داد

 

مشكل اينجا بود كه در دوتا از اين چھار معامله به سود خوبي رسیده . ضرر شد در ھر چھار معامله بعدي او متحمل

ھفتـه اول و بجـاي    در نتیجـه در پايـان  . ه او عرضه كرده بود داشتاو چشم به سود بیشتر از آنچه بازار ب بود ولي

 ديگر نیز ١٢٠٠$را از دست داد بلكه $ ٨٠٠تنھا  دستیابي به سود كم ويا جلوگیري از ضرر در ھر چھار معامله او نه



 ٦

  فقط در ھفتهاما بر نگراني غلبه كرد چون اين. مايوس كننده و گیج كننده بود اين مساله براي ند بسیار. ضرر كرد

 .او مسلما در ھفته اول كار قديم خود نیز به سود نرسیده بود .اول بود

 

 واحـد  ٢٨٠بـر  نیز مثل قبل شروع به كار كرد و در روز اول يعني دوشنبه دوباره به سود خوبي بـالغ  او در ھفته بعد

 ١٢٠ معامله اي باز كرد و به اندازه شنبه او در روز سه. دست پیدا كرد اما پیشامد قبلي باز ھم اتفاق افتاد) $٧٠٠(

 واحد سود برسد تا به جاي اولش بازگردد تصمیم به ٢٠٠داشت به  واحد در سود بود ولي با توجه به اينكه دوست

نیز   واحد رفت واو توسط تريل١٥٠ واحد تنظیم كرد ولي قیمت تا حداكثر ٢٠٠خود را برروي  او حد سود. صبر گرفت

از طرف بازار را تصاحب نكرد   واحد داده شده١٥٠قیمت برگشت و او . ي براي خود نكرده بوداقدام به قفل حد سود

 .شد بسته$ ٤٠٠تا اينكه معامله با حد ضرري معادل 

 

را به ديـوار بكوبـد ولـي     ند بسیار ناراحت است و پشت میزش نشسته است و دلش مي خواھد لیوان قھوه اش

بايد برود و تكه ھاي شكـسته لیـوان را جمـع كنـد      ون مي دانست بعد اينكارخوشبختانه از اينكار صرفنظر نمود چ

  .او فوق العاده ناراحت بود و بدنبال راھي براي جبران. برنمي گرداند واينكار دالرھاي از دست رفته اش را

  
را براي خـود  ؛ ھفتگي و ماھانه   است كه اھداف روزانه يكي از مھمترين كارھايي كه شما بايد انجام دھید اين ”

 و سپس شما بايد در راه اين اھداف؛ مدام بر خود نظارت”: در ادامه اين سخنش افزود يكي از تريدر ھا“ .تعیین كنید

كامل نظارت بر خود برايش جا  جیمز ياد گرفته بود كه چگونه اھداف خود را تعبیه كند ولي ھنوز تعبیر“ .داشته باشید

 .عبارت واقف شود د به مفھوم كامل ايناو مي دانست كه باي. نیفتاده بود

 

انگار قصد تمام آنھا تفھیم يك مساله مھم . داد جیمز ھمواره و درحد توان به صحبت با تريدرھاي موفق ادامه مي

ولي تالش در جھت كسب سود در ھر روز بدون داشتن ھدف راھي به فنا  تعبیه اھداف فوق العاده مھم است. بود

 در واقع مساله تعبیه اھداف از. رف تمام تريدرھا با ھیجان و استرس خاص مطرح مي شدط اين مساله از. دارد

تھیه يكسري يادداشتھا  جیمز اقدام به. شد طريق تمام تريدرھاي بسیار موفق با تاكید و ھیجان زياد گوشزد مي

 اھداف روزانه اش اعم از ھمچنین اقدام به تھیه نمود درباره مسايل روانیي كه در جھت موفقیتش احتیاج داشت او

 .كرد سود مورد نیاز و ضرر مورد نظر

 

راھنمايیھاي بسیار خوبي به جیمز ارايـه مـي    باب. جیمز خود را با تريدر نسبتا موفق ديگري به نام باب آشنا كرد

يد بداني كه ولي اين را ھم با. تو احتیاج به تعبیه اھداف خاصت داري. موافقم بله من ھم با تو”: او مي گفت. نمود

يـك تريـدر موفـق     تو بايد بطور واضح و شفاف خـود را بعنـوان  . ھر روز ھر موفقیتت را براي خود متصور كني تو بايد

ببیني؛ نخواھي توانست خود را در جھت  اگر تو نتواني خودت را بعنوان يك فرد موفق درديده ذھن خود. بشناسي

  “.موفیت تغییر دھي
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. را تھیه كن Psycho Cybernetics كتاب”. ر اين رابطه بايد خوانده شود را به جیمز توصیه كردحتما د باب كتابي را كه

اين ھمان كتابیست . داري را ارايه مي دھد اين كتاب تمام آنچه كه براي متصور كردن موفقیت در خود به آن احتیاج

براي تبديل شدن به . یز چقدر سودمند استخواھي ديد براي تريدرھا ن كه ورزشكاران نیز از آن استفاده مي كنند و

 “.باشد تو خود را بعنوان يك تريدر موفق ببیني حتي اگر ھنوز اين مساله به واقعیت نپیوسته يك تريدر خوب بايد

 

را تھیه كرد و  Psycho Cybernetics كتاب بیرون رفته يك نسخه از. جیمز به اين توصیه باب بدون فوت وقت عمل كرد

تكنیكھاي مختلف خودنگري را فرا گرفته و شروع به استفاده آنھا در مسايل  جیمز. روع به خواندن نمودبالفاصله ش

مشاھده خود  ھرچند او مي توانست تريد خود را شروع كند ولي در طي اين خودبیني او شروع به. نمود روزانه خود

 .موفقیت او را تشكیل مي داد دلیلبا چشم ذھني خود بعنوان يك تريدر موفق نمود واين مساله بخش اعظم 

  
احتیاج به جستجوي . در خود يك احتیاج حس مي كرد او. ند درباره اوقات سختي كه بر او گذشته است فكر میكند

ند تصمیم گرفته بود كه . مي داد مشكل از اينديكاتورھا و يا متدش باشد او احتمال. راھي براي كسب نتايج بھتر

ھر چه بیشتر غرق  .خريد و دوره ھاي ديگري را گذراند S&p٥٠٠ ابھاي مختلفي براي معاملهاو كت. بیابد متدي جديد

ھا و نمونه ھـا بارقـه ھـاي امیـد را در او      ايده. مطالب مي شد بیشتر از موفقیتش در آينده اطمینان پیدا مي كرد

 .روشن مي كرد

 

آن مرتكب  ولي بعد از. ا خوبي براي در دو روز گرفتپايه روش جديدش كرد و واقعا ھم نتايج واقع ند شروع به تريد بر

حد ضرر گرفته بود و مطمئن بود كه  او يك پوزيشن بدون. او ضرري داده بود و بسیار ناراحت بود. يكسري اشتباه شد

 واحد سقوط ٦٠٠ دقیقه ١٥ضرر ناگھان قیمت در طي  در حین تصمیم به تعبیه حد. سود خوبي كسب خواھد كرد

او سه معامله ديگر انجام داد و به احساساتش اجازه . ضرر زدن به او را ندھد میم داشت به بازار اجازهند تص. كرد

 .او تسلط پیدا كند و با اجتناب از حد ضرر اشتباه مھلكي را مرتكب شد داد تا بر

 

واحد در ضرر بود  ١٠٠٠ بروكرش بر او فشار مي آورد كه پوزيشنش را كه.  دالر از دست داده بود٧٠٠٠روز ند  در آخر

بروكر ند قبل از معلق شدنش به او . شود ببندد ولي او مي خواست شب را ھم صبر كند تا ضررش پوشش داده

. لیوان با صداي بلندي نزديك قفسه كتابھا خرد شد. اش را پرت كرد در اين لحظه ند لیوان قھوه. ھشدار داده بود

  . افتاده استدويد تا ببیند چه اتفاقي ھمسرش بطرف اتاق

 

ند نمي خواست پاسخي بدھد وقتي ھمسرش داشت “ صداي چه بود؟  چه اتفاقي افتاده است؟ اين”: او پرسید

  .كنـد  او به ند گفت میرود تا خـرده ھـاي لیـوان را جـارو    . نزديكي قفسه كتابھا نگاه مي كرد به تكه ھاي لیوان در

 



 ٨

او تا به اكنون با يك ھمچین لحني با  او از اول آشنايي با“ . ولش كن” : ند با خشونت به ھمسرش پرخاش كرد كه

ده دقیقه پیش ند فكر مي كرد . كلمه از اتاق بیرون رفت ھمسرش بدون گفتن حتي يك. ھمسرش حرف نزده بود

 .بود ولي االن بدتر از آنموقع شده بود ديگر از اين ناراحتتر نمي توان

  
بعنوان تريدر مبتدي اقدام به شروع حرفه جديدش  سوولش نوشت تاجیمز برگه مرخصي دو ھفته اي اش را به م

او در طـي ايـن دو ھفتـه حـسابش را بـاز كـرد و آمـاده شـد تـا بـا           . تھیـه نمـود   او جداول و چارتھاي الزمـه را . كند

با  او. جیمز با خودبیني سعي بر رسیدن به اھداف روزانه ھفتگي و ماھیانه داشت. شروع كند سختكوشي كار را

او بـا لغزانـدن   . مي نمود سلط بر خود سعي بر استفاده از فرصتھاي بدست آمده در بازار و به سود رساندن آنھات

او آنقدر بر اين تصوير تمركز مي كرد تا آن را . نمود استاپ؛ سود خود را گارانتي و بدين طريق از ضرر جلوگیري مي

 .برساند به روشنايي و وضوح

 

او احـساس  . مداوم انجام مي شد ھرچند سرعت كم بود ولي بطور.  موجوديش داشتاو توجه به افزايش مقدار

او مي دانست تعبیه . شروع راه را با موفقیت طي كرده است  دالر كسب كند٢٥٠مي كرد كه اگر بتواند روزانه فقط 

  .دالر در روز واقعگرايانه نیست ھدفي مبني بر درآمد ھزاران

 

او تمام دو ماه پیش را صرف آنچه . ھدفش را در ذھنش تعريف كرده بود او.  شروع نمودجیمز تريد را از روز دوشنبه

خواھد  در حقیقت او آنچه در واقعیت انجام. عكس العملھاي ممكن تحت شرايط مختلف كرده بود بايد انجام دھد و

 ھر چند او تا بحال تريد نكرده .بود اين كار واقعا به جیمز اعتماد بنفس بخشیده. گرفت را درذھن خود دوره كرده بود

  .انجام داده است بود اما احساس مي كرد قبال ھزاران بار تريد

 

 دالر سـود  ٢٧٥او فقط يك معاملـه انجـام داده و   . موفق بود او در روز اول. اثر كار او را از نتايجش مي توان دريافت

 دالر در ٢٥٠اطر آورد كه ھدفش بدست آوردن دوباره معامله اي انجام دھد ولي بخ او قصد داشت. كسب كرده بود

كسب شده خود  اگر چه معامله اي ديگر مي توانست سودي ديگر داشته باشد ولي او ارزش سود. بوده است روز

 .سود كسب شده خود را حفظ نمايد او تصمیم گرفت بقیه روز را تريد بر روي كاغذ انجام دھد و. را مي دانست

  
فرا گرفته ) چه سطح باال و چه سطح پايین(شناخت  جیمز از تريدرھاي موفقي كه مييكي از درسھاي مھمي كه 

او مي . اينست كه آنان قادر به كشف توانايي خود در كسب سود ھستند بود اين بود كه دلیل موفقیت در تجارت

  رسیدن به ھدفبازار در جھتي مورد نظر و يا دعا بر حركت قیمتھا در مسیر سود؛ منجر به دانست آرزوي حركت

مورد نظر چقدر است و از  آنچه باعث موفقیت تريدر ھا مي شود اين است كه بدانند بھترين مقدار سود. نمي شود

  ).كنند يا حداقل ضرر را محدود به مقادير كم(ضرر جلوگیري كنند 

 

 ١٥٠وقتي بـازار بـه او   داشته باشد ولي   واحد سود را٢٥٠بعنوان مثال جیمز ممكن بود از تريد بعدي خود انتظار 

 واحد ١٥٠انتظار خود خیلي اھمیت نداده و مي دانید كه االن  واحد سود را ھديه مي كند مسلم است كه شما به
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انجام  شما ھیچوقت نمي توانید بازار را مجبور به. زياد بیشتر از اين امكانپذير نبوده است سود كرده ايد و به احتمال

بنابراين آنچه . مقاصدتان درآوريد نمي توانید بازار را تحت اختیار خود براي رسیدن بهشما . حركت دلخواه خود كنید

  .مورد نظر برسید؛ ھمانا خودتان است كه شما بايد بر آن كنترل داشته باشید تا به سود

 

ي بـراي  آسان ھم نبود ول. تريدرھا؛ انجام دادنش براي جیمز خیلي مشكل نبود بخاطر مشاھده اين رفتار در اكثر

طي چنـد ھفتـه    با اين روند جیمز نتايج درخشاني را در. خالف بقیه رفتار كردن بسیار مشكلتر مي نمود جیمز بر

  . دالر در ھفته در طول دوماه كسب كرد٨٠٠ الي ٦٠٠او بطور ثابت . گرفت

 

 معامله اي ضرر مي وقتي جیمز در .قطعا جیمز نیز مانند ھركس ديگر ضررھايي متحمل شد و اشتباھاتي نیز نمود

چه كار میكرد ضررش كمتر وبا چـه كـاري اجتنـاب از ضـرر      كرد؛ در ذھن خود شروع به مرور كردن مي نمود كه اگر

تصمیم مي گرفت كه اگر موقعیت مشابھي رخ دھد بھترين كار ممكن چه مـي   او در ذھن خود. صورت مي گرفت

كـه بتـوان    او به راھھايي فكر مي كرد. یزش نیز انجام مي دادھمین كارھا را براي تريد موفقیت آم او. تواند باشد

 .در ذھن خود مرور كند مديريت بھتري بر روي تريدھا انجام داده و سپس اين تصوير را بارھا و بارھا

  
او اھدافش .  دالر شد١٥٠٠٠در شش ماه اول فراتر از از  یمز را به جايي رساند كه سود اوجانجام مداوم اين كارھا 

آيـا  . به ثبوت رسانده و اقدام به ارتقا سود در جھـت پیـشبرد اھـدافش مـي كـرد       بطور وضوح در ذھن خود ثابترا

بقدر كافي خوب  عالي بود؟ خیر؛ ولي او حداقل به اندازه درآمد شغل قبلیش سود كسب كرده بود و اين عملكردش

  .تريدش را انجام مي داد  اشاما او در مسیر دلخواھش قرار گرفته بود و از خانه. بنظر مي رسید

 

كه جیمز آموخته بود را از كسي فرانگرفته بود و با كـسي   او درسھايي. ند به اندازه جیمز خوشحال و راضي نبود

 او اكنون به كار قبلي خود. دلیل ند فكر مي كند نبايد بخاطر تريد شغلش را رھا مي كرد به اين. مشورت نكرده بود 

ھم مي توانست در اينكار موفق  احتماال او. در سر او ھنوز رويا و آرزوي تريد موج مي زد. استدر چاپخانه رو آورده 

 .ولي او ھرگز اين كار را انجام نداد. از قبل مشخص نمايد باشد اگر فقط ياد مي گرفت كه چگونه سود بھینه خود را
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  به اجرا گذاردن بھترين عملكرد: مقدمه

اين از مھمترين عباراتي است كه شما بعنوان يك . نمود  اين كتاب مشاھده خواھیدشما اين عبارت را در سرتاسر

 در اين راه بـه موفقیتھـاي بـزرگ         اگر شما اين مھارت را سرلوحه كار خود قرار دھید .تريدر موفق بايد آنرا بیاموزيد

سادگیست كه اگر   به ھمینواقعا. اما بدون اين مھارت؛ شما محكوم به شكست ھستید. دست پیدا خواھید كرد

آوريد؛ تريدھايتان پولساز خواھد بود و اگر اين كار  شما ياد بگیريد كه چگونه بھترين متد مورد عالقه تان را به اجرا در

 .در تريدھايتان از دست خواھید داد را ياد نگیريد؛ شما پول زيادي را

 

در آن . كند كه مانندش را در زندگي خود نمي يابیـد ھايي حركت مي  در مسیر) فیوچرز(شما میدانید كه بازارھا 

 شما مي توانید ھرآنچه مورد نظرتان ھست را انجام. نسبت به بقیه تجارتھا ديده مي شود درجات آزادي بیشتري

سدي در برابر شما ايجاد  تنھا چیزي كه ممكن است .دھید در ھرموقع كه اراده كنید و در تمام مدت باز بودن بازار

است تا از تمام آزاديھاي موجود در بـازار اسـتفاده    بغیر از اين شما دستتان باز.  دست دادن سرمايه استكند از

   .كنید

 

 در ھر محیطي شما اكثرا مي توانید بر فعالیتھـاي . فعالیتھاي موجود در زندگي شماست تريد كردن سواي تمام

گوش دھید؛ مي توانید  صد داشته باشید به موسیقياگر شما ق: بطور مثال. موثر بر آن محیط كنترل داشته باشید

  .شد و اگر سوئیچ را نزنید؛ روشن نخواھد شد اگر شما سوئیچ راديو را بزنید؛ روشن خواھد. راديو را باز كنید

 

اگر عمل استارت زدن را انجام دھید ماشین روشن . روشن كردن ماشینتان را داريد يا در مثال ديگر فرض كنید قصد

انجـام ندھیـد؛    اگـر عمـل اسـتارت زدن را   . شد چون شما عملي انجام داده ايد براي تغییر وضعیت موجـود  خواھد

 .روشن شود شما بايد تغییري در محیط ايجاد كنید تا ماشین. ماشین روشن نخواھد شد

 

رار مي دھیم تا بانكي را در ماشین خودپرداز ق كارت. در ھرروز ما بسیاري كار در جھت تغییر محیط انجام مي دھیم

اينھا تغییراتي است . ساز را میزنیم تا قھوه اي براي ما در صبح آماده كند كلید دستگاه قھوه. پول نقد دريافت كنیم

 :ولي در اينجا اختالفاتي ديده مي شود. ھوشمندانه آنھا را ايجاد مي كنیم كه ما

  
واسـت شـما بـراي حركـت قیمـت در جھـت مـورد        درخ . شما نمي توانید كنترلي بـر بـازار داشـته باشـید     در تريد؛

توانید بازار را جھتي خاص به حركت درآوريد و قصد شـما ھـم اثرگـذار     دلخواھتان اھمیتي ندارد و شما ھم نمي

  .نداريم ما ھیچ امكاني براي تاثیرگذاري بر بازار در اختیار. سوئیچي براي اينكار نداريم ما. نخواھد بود

 

تنھا چیزي كه مي تواند ما را موفق كند اين  پس””وانیم بر بازارھیچ كنترلي داشته باشیم؛ بنابراين اگر ما نمي ت

واين است . گفتن اين مطلب آسان و انجام دادنش سخت است““ .باشیم است كه بتوانیم بر خودمان كنترل داشته
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باشید  زار ھیچ كنترلي داشتهمجددا تاكید مي شود كه اگر شما نمي توانید بر عملكرد با. موفق واقعیت تريدكردن

  .پس بايد بر عملكرد خود كنترل داشته باشید

 

 تعداد قابل توجھي از. متاسفانه بسیاري از آنھا در كارشان شكست خورده اند. داشته ام من با صدھا تريدر مالقات

تمام فكر خود را بر روي پیدا آنان  اكثر. آنھا مھارتھايي كه براي موفقیت الزم و ضروري مي باشد را ھرگز فرا نگرفتند

و تعداد كمي از آنھا به اين كار تحقق بخشیده بودنـد كـه   . بودند كردن روشھاي تكنیكال و يا مكانیكال متمركز كره

 .نصف آنھا بود تعدادشان خیلي كمتر از

 

ن كاري خواھد داشت از كسیكه ديسیپلی فردي با ديسیپلین شخصي خوب ولي متد كاري ضعیف كارايي بھتري ””

 ““.استفاده مي كند ضعیفي دارد ولي از بھترين متد كاري موجود

 

فـردي بـا   ” . بھتـرين متـد تكنیكـال موجـود مـي باشـد       توانا بودن بر انجام متد مورد عالقه مھمتـر از بدسـت آوردن  

كارايي بھتري خواھد داشت از كسیكه ديسیپلین كاري ضـعیفي   ديسیپلین شخصي خوب ولي متد كاري ضعیف

 .اين قانون ھمیشه صادق بوده و خواھد بود“ .موجود استفاده مي كند رد ولي از بھترين متد كاريدا

  
مثال من فـردي را  . سود بسیار بااليي كسب كرده اند من مدام با افرادي مواجه مي شوم كه در يك معامله خاص

 واحد در سود ٨٠٠ با سه الت كامل و S&p و گفت كه در يك تريد خود بر روي بخاطر مي آورم كه روزي مرا صدا زد

. تريدش متحمل ضرر شد اما با وجود قرار داشتن در اين سود عظیم؛ اين تريدر در). دالر٦٠٠٠ارزش تقريبي  به(بوده 

من بدنبال سودي باالتر بودم در : نكري جواب داد وقتي از او پرسیدم چرا با لغزاندن حد ضرر خود؛ سود خود را حفظ

  .سود مورد نظر خود را قبال در ذھنش معین نكرده بود انم اين شخص بھترينحالیكه من مي د

 

يك ھمچین سودھاي عظیم ھستیم اما چیزي كه نبايد فراموش كرد اين است كه ما  مسلما ما ھمگي خواستار

 پـس اگـر   .باشـیم  بر بازار كنترل داشته باشیم بنابراين ما بايد براي ھر حركتش از قبل تداركي ديـده  نمي توانیم

؛ بايـد  ) به آساني قابل دسـترس نیـست   چیزي كه( واحد در سود رفت ٨٠٠به اندازه  S&P كسي در تريد بر روي

 .جلوگیري كند تا عنوان برنده بزرگ در اين معامله را از دست ندھد بھترين كار را انجام داده و از دود شدن اين سود

  
مي باشد و “ مھارتھايي كه شما جدا احتیاج داريد ”  نامبخش اول به. اين كتاب به سه بخش تقسیم شده است

اينھـا شـامل   . من شـما بـراي موفقیـت در تريـد خـود بـدان احتیـاج داريـد         شامل تمام مھارتھايي است كه به نظر

... غیره  تعبیه و تكمیل اھداف ؛ برنده و بازنده فعال بودن ؛ اجراي بي عیب و نقص تريدتان و روشھايي است مانند

  .اشدمي ب

 

فـصول ايـن بخـش شـامل آرزو     . نامگذاري شده است “مھارتھايي كه شما قطعا احتیاج نداريد” بخش دوم بعنوان 
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فصلي ديگر . نیز ھست“ تريد انتقامجويانه”ھمچنین حاوي فصلي به نام  .كردن؛ امید داشتن و دعا كردن مي باشد

 ا كمك مي كند تا بر مواردي كه در جھت تريـد اين بخش به شم. وجود دارد“ ترس و طمع  :احساسات”تحت نام 

  .موفق بايد از خود دور سازيد اشراف پیدا كنید

 

باشد شامل موضوعات بكر جمع آوري شده توسط دكتر ماكسول مالتز تحت  بخش سوم كه آخرين بخش نیز مي

عملكردي  بخش پیشینهفصول اين . نام دارد“ چگونه خود را پرورش دھیم”اين بخش . سیبرنتیك است عنوان سايكو

. بھبود نتايج تريد ھايتان بكارگیريد سايكو سیبرنتیك را معرفي نموده و به شما ياد مي دھد كه چگونه آن را درجھت

تمريني و قدم به قدم تـالش بـراي رسـیدن بـه بھتـرين و       خودآموز: اين بخش شامل مھمترين مطالب كتاب است

مرينھا بر پايه كارھاي دكتر ماكسول مـالتز و سـايكو سـیبرنتیك مـي     اين ت .بیشترين سود با جنبه احساسي تريد

  .باشد
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  مھارتھايي كه شما جدا احتیاج داريد : ١بخش 

  تكمیل اھداف واقعگرايانه  تعبیه و– ١فصل 

اين بود كـه تعبیـه اھـداف از پـیش تعیـین شـده ؛ از        يكي از مسائلي كه من در مراحل اولیه شروع كارم فھمیدم

   .باشد لیه تمام تريدرھاي موفق مياقدامات او

 مردم. را انجام داده ايد يا خیر؛ ولي اينكار افراد را در بھترين شرايط قرار مي دھد در واقع من نمي دانم شما اينكار

و آشكار در ذھنشان  وقتي بھترين عملكردشان را از خود برجاي مي گذارند كه از قبل؛ اھدافشان را بطور روشن

زمانیكه ما اھدافمان را بطور وضوح . است اين يكي از راھھاي جھت دادن به فعالیتھاي ذھني. شندترسیم كرده با

ما نیز شروع به فعالیتي سخت كرده و كمك بزرگي به ما مي كند تا  در ذھنمان ترسیم مي نمايیم، ناخودآگاه ذھن

خودكار  ار بر روي اراده خود؛ آن را بطوربوسیله اينكار بدون بكارگیري از چالشھاي ذھني و فش .به اھدافمان برسیم

  ).سايكو سیبرنتیك خواھید آموخت اين از موارديست كه با شروع يادگیري( در مسیر مورد دلخواه قرار مي دھیم

بطور واضح؛  مھم ديگري كه مطرح مي باشد اين است كه شما عالوه بر به تصوير كشاندن اھداف در ذھن موضوع

 :ايد در نظر بگیريدسه شاخصه ديگر را نیز ب

  .ھدف شما بايد واقعگرايانه باشد ١ - 

  .ھدف شما بايد قابل حصول باشد ٢ - 

  .ھدف شما بايد قابل اندازه گیري باشد ٣ - 

  

البته . شده باشد اين بدان معني است كه در ھدف شما؛ توانايیھايتان نیز لحاظ  .دواقعگرايانه باش ھدف شما بايد

دالر در عرض يكسال باشد، اما اين به   تنظیم شده باشد كه مقصودش كسب يك میلیوناين ھدف مي تواند طوري

  .از محدوده توانايیھاي شما خارج است احتمال زياد دور از واقعگرايي مي باشد چون فعال

 

دوباره ذكر مي كنم كه ھدف شما . ھم مانند شرط قبل ضروري است اين شرط .ھدف شما بايد قابل حصول باشد

متوسط در  در اين مورد مي توان يك مثال ذكر كرد كه اگر سعي شما بر اين باشد كه بطور. باشد  در حد توانتانبايد

بیـشتر از رسـیدن بـه يـك       دالر كسب سود كنید؛ شانس شما براي رسیدن به اين ھـدف بـسیار  ٥٠٠ تا ٢٥٠روز 

جه نشويد چون بنظر من اگر شما عملكردتان در متو منظور مرا اشتباه. میلیون دالر در سال در ابتداي تجارتتان است

اما شما بايد حتما از يك ھدف قابل . ندارد كه شما نتوانید آن را ارتقا دھید راه ھدفتان بسیار خوب باشد؛ دلیلي

ھدف كوچك شروع كرده  من اكیدا پیشنھاد مي كنم كه با يك. و سپس به آن بال و پر بدھید شروع كرده دسترسي

  .رتقا دھیدو سپس آنرا ا

 

ھـركس دوسـت دارد   . اين چیزيست كه اكثرا مردم در آن اشـتباه میكننـد   .ھدف شما بايد قابل اندازه گیري باشد

. باشـد  اين ممكن است بعنوان اھداف ھمه افراد درنظر گرفته شـده . اقبالي در بازار بدست آوريد ثروتمند شود يا

شما بايد توانايي ايـن را   .ف بايد قابل اندازه گیري باشدھد. ولي شما ھم مي دانید كه ھدف واقعي اين نیست



 ١٤

و واقف باشید بر اينكه چـه زمـاني بـه اھـداف      داشته باشید كه وقتي از ھدف خود دور شده باشید؛ خارج شويد

گیري نباشد؛ شما گم خواھید كرد كه االن در چه موقعیتي قرار داريد  اگر ھدف قابل اندازه. مقطعي خود رسیده ايد

  .خوب نیست اشراف نخواھید داشت كه چگونه بطرف ھدف تغییر مسیر بدھید اگر اوضاعتانو 

  

 شروع به تريد كرده بودم درباره چگونگي كسب سود تريدرھاي مختلف گفتگوھاي زيادي انجام در اوايل زمانیكه من

مي كنم بیشتر متوجه اين  بتمن دريافتم ھرچه بیشتر با تريدرھا صح. دادم و زمان زيادي براي اين كار صرف كردم

  .شود نكته مي شوم كه برآيند صحبت ھمه آنھا به يكسو جھت گرفته مي

 

در واقع . مي باشد گیري واقعگرايانه و قابل اندازه چیز براي تبديل شدن به يك تريدر موفق تعبیه اھداف مھمترين

  .دارد سعي و تالش صرف براي كسب سود بدون داشتن ھدف راھي به فنا

 

موفقیتشان  تريدرھاي موفقي كه مورد مشورت من قرار گرفتند اين بود كه تعیین اھداف؛ نقش كلیدي در تاكید اكثر

اھـداف نبايـد فقـط بـر تعبیـه اھـداف        در تعیـین . اين قدم اول براي پا گذاشتن در ايـن راه اسـت  . بازي كرده است

ج داريد كه رسیدن به اين اھداف را بطور روزانه در ذھن احتیا واقعگرايانه و قابل اندازه گیري بسنده كرد بلكه شما

  .نمايید خود متصور و مجسم

 

ھمه وقت در رسیدن  كه به اندازه تعبیه اھداف ويژه؛ اھمیت دارد اين است كه شما بايد خود را ھر زمان و چیزي ””

قي ببینید؛ براي تبديل شـدن بـه   بصورت فرد موف اگر نتوانید خود را با چشم ذھنتان. به اين اھداف؛ موفق ببینید

 ““!عملي نخواھد شد فردي موفق شانس زيادي نخواھید داشت و

 

چیزي كه به ” : پذيرفتم اين بود  بخاطر مي آورم كه يكي از مسايل مھمي كه تاكنون از يك تريد موفق به جان و دل

ان و ھمه وقت در رسیدن به اين اھداف؛ شما بايد خود را ھر زم اندازه تعبیه اھداف ويژه؛ اھمیت دارد اين است كه

شانس  نتوانید خود را با چشم ذھنتان بصورت فرد موفقي ببینید؛ براي تبديل شدن به فردي موفق اگر. موفق ببینید

  “!زيادي نخواھید داشت و عملي نخواھد شد

 

ما بر اين موضوع واقـف  اما امیدوارم ش. تجسم صحبت خواھیم كرد چندي بعد ما بسیار درباره تكنیكھاي نگرش و

 ويژه شما در چه درجه اي از اھمیت قرار دارد و در نتیجه اش شما شاھد خواھید بود كه شويد كه تعییه اھداف

 .بـسرعت جـا خواھـد افتـاد     چگونه با تغییر مواردي كه احتیاج به تغییر دارد پیـشرويتان ادامـه پیـدا خواھـد كـرد و     

 

مي كنم دلـیلش قطعـا    ي من تريد خوبي انجام مي دھم و كسب سودمن به شما خواھم گفت كه بعبارتي وقت

ضعیفي انجام مي دھم دلیلش عدم اشرافم بر  تمركزم بر اھداف خاصم بوده است و بعبارت ديگر؛ وقتي من تريد

  .شايد با ديد روشن انجام نداده ام اھدافم بوده كه آن تريد را آنطور كه بايد و
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 ھرچه شما. اثر تمركز بر ھدف؛ بطور وضوح در نتیجه تريدھايم مشخص خواھد شدچگونه  شما درخواھید يافت كه

  .میسرتر خواھد شد تمرين بیشتري بر روي تعبیه اھداف واقعگرايانه انجام دھید؛ انجام آن در بستري استوار

 

 اساتید؛ روشن بعضي S&P٥٠٠ روزانه بعنوان يك نكته جانبي قابل ذكر است كه بر من مطلبي در تدريس نحوه تريد

مي شود اين است كه آنان بايد در طي مدت بیـست روز   يكي از دروسي كه به دانشجويان تدريس. شده است 

و آنھم روزانه  S&P٥٠٠ دالر براي معامالت٢٥٠شما حتما خواھید گفت . كنند  دالر در روز كسب سود٢٥٠پي در پي 

قابل حصول  ست كه بتوانند در ھدفشان واقعگرا بوده واست اما آنچه براي دانشجويان مھم است اين ا خیلي كم

آنان مي توانند سطح توقعشان را باال  زمانیكه آنان به اين ھدفھا عینیت ببخشند. بودن آنرا به حقیقت نزديك كنند

   .از كم شروع كرده و سپس اھداف خود را گسترش خواھید داد ببرند و مانند ھرچیز ديگر شما نیز به آھستگي و

 

حال . كردند  دالر درروز بسیار موفق عمل٢٥٠اكثر دانشجويان در طي اين بیست روز در رسیدن به ھدف  ينوسیلهبد

فقط كمي ارتقا داده و البته كه ھمواره  كه آنان اين مرحله را با موفقیت پشت سر گذاشتند؛ میتوانند ھدف خود را

و ماننـد ھـر چیـز ديگـر ممارسـت و تمـرين       . مي بخشنداينكار را تحقق  در جھت واقعگرايانه و قابل محاسبه بودن

  .بود راھگشاي آنان خواھد

 

 !باشیم ياد بگیريم که ضرر کردن را دوست داشته: ٢فصل 

 
موفق،  Trader و چنانچه مي خواھید يک. شنويد ھاي موفق بازار مي Trader ھمیشه از اين چیزي است که شما

 !باشــید  الزم اسـت تــا يـاد بگیريــد کـه ضـرر کــردن را دوسـت داشــته     در خــارج از آن، باشـید  چـه در بـازار و چــه  

 شما از پذيرفتن ضرر، خوشحال نخواھید. البته اشتباه نکنید. نبايد باعث رنجش شما شود در حقیقت ضرر کردن

 شما نمي گذارد، از آن شد، اما بايد خوشحال باشید که در زماني که بازار موقعیت سود رساني مناسبي در اختیار

  .خارج مي شويد

 

آن ھا پیش از آن کـه بفھمنـد   !). ياد بگیرند البته اگر(اغلب افراد اين نکته را به بدترين شکل ممکن ياد مي گیرند 

اين که مانند  ھاي موفق به جايTrader .خود را از دست مي دھند پذيرفتن ضرر مي تواند خوب باشد، تمام پول

مقابل اين واقعیت مي گذارند که ممکن  ھاي ضرر خود ببندند، خود را دراغلب مردم، چشم خود را بر روي پوزيشن 

که وقت پذيرش ضررشان رسیده باشد، اين کار را با جان و دل و  است اشتباه کرده باشند، و نتیجتًا ايشان زماني

  .و پوزيشن را با ھمان ضرر مي بندند بدون درنگ انجام مي دھند

 

Trade شما. ک انسان، چیزي از شما کم نمي کندشما، به عنوان ي ھاي زيان Trade ھمان . خود نیستید زيان ده

  .میدھید آن ھا فقط نتايج کار و تجارتي ھستند که شما انجام. نیستید ھاي خود Trade طور که شما برد

 

ست ھاي ضرر خود مشکل دارند، آن ا من گمان مي کنم علت آن که بسیاري از افراد با راحت شدن از شر پوزيشن
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ھاي زيان  Trade !چه تفکر اشتباھي. خود ايشان است که فکر مي کنند اين پوزيشن ھا، انعکاسي از شخصیت

 طور که شما برد ھمان. زيان ده خود نیستید Trade شما. يک انسان، چیزي از شما کم نمي کند شما، به عنوان

Trade ما انجام مي دھیدفقط نتايج کار و تجارتي ھستند که ش آن ھا. ھاي خود نیستید. 

 

روز، پوزيـشن ھـاي زيـان ده     ھاي موفق، ھر روزه و ھـر  Trader تقريبا تمامي. ضرر جزئي الينفک از اين کار است

مي دانند و آگاھند به اين که اين . ايشان است نمي شوند اما خود را درگیر اين تفکر که اين ضررھا بخشي از. دارند

ز شر اين ضرر خالصي يابند، سريع تر مي توانند به دنبال موقعیـت مناسـب   زودتر ا و ھر چه. بخشي از کار است

است، لیکن، اين امر  البته گفتن اين حرف بسیار آسان تر از عمل کردن به آن. بگردند تا سودي دريافت کنند بعدي

 .است حقیقت پول درآوردن در اين بازار

 

 S&P برتر Trader ٥شايد بتوان او را يکي از . است S&P بازار Trader  سال است که١٥از  يکي از دوستان من بیش

به !  گاراژ دارد٦ اتاق خواب و ١٤اي که او در آن زندگي مي کند،  خانه. برتر جھان نامید Trader ٢٥و حتي يکي از 

  .بھترين ھاي اين حرفه است وضوح او يکي از

که او ظرف يک روز  شايد میزان پولي .مي دھد ستھاي ضرر ده خودش از د Trade تقريبا ھر روز ھزاران دالر در او

مشخصًا او ھزاران  اما. مردم ظرف يک ماه به دست مي آورند بیشتر باشد از خیلي از دست مي دھد از پولي که

آموختـه اسـت، ايـن اسـت کـه بپـذيرد، ضـرر         آن چه او. دالر ھم در پوزيشن ھاي سود ده خود به دست مي آورد

ضرر خود را متوقف کند، زودتر نیز مي تواند يک موقعیت سـود ده    و ھر چه زودتر بتواندبخشي از اين بازي است،

 .مورد شما ھم صادق است، گرچه در مقیاسي کمي کوچکتر عین اين امر در. بیايد

 

در بودن پوزيشن اينق چرا دوباره فکر کردن به احتمال زيان ده«مھم ترين نکاتي که بايد بیاموزيد آن است که  يکي از

وقوع باعث وحشت شما شود و به يکباره با  اگر اين را از قبل به خود نیاموزيد، ممکن است در زمان» مھم است؟

بعبارت ديگر آن باليي که نبايد بر سر شما مي . آن مي ترسیديد ھمان موقعیتي مواجه شويد که ھمیشه از وقوع

شدن پوزيشن  پذيريد، تنھا آن گاه قادر خواھید بود از تبديلبگیريد که اين اصول را درک کنید و ب اما چنانچه ياد! آيد

 . جلوگیري نمايید-! بدبخت شدن  و-ھاي زيان ده خود به ضررھاي ھنگفت و يا حتي از دست رفتن کل سرمايه 

 

زيان  پوزيشن ھاي زيان ده را، به مجرد آن که متوجه شديد«: منظم مي گويد Trader مارک داگالس، نويسنده کتاب

آن ھا گرفته مي شود،  زماني که ضررھا اين گونه مشخص مي شوند و بالفاصله جلوي!  ھستند، متوقف کنیدده

نتیجتًا چیزي نمي ماند  و يا قضاوت کردن نمي ماند و پايین کردن، سنجیدن-باال دست دست کردن، ديگر چیزي براي

ه خود اجازه دھید که مرتکب اشتباھي بزرگ و که ب بدين ترتیب تھديدي براي اين. که بتواند شما را وسوسه نمايد

اما اگر چشم باز کرديد و ديديد که در حال دست دست کـردن و بـاال و    !خسارتي عظیم شويد از بین خواھد رفت

را بالفاصله بعد از آن  آن شبھه ھستید، در اين صورت يا نمي دانید که ضرر چیست و يا جلوي پايین کردن و شک و

بازگردد و به شما سود  در ھر دو حالت اگر اين کار را نکنید و پوزيشن شما. اده ايد، نگرفته ايدتشخیص د که آن را
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که بدون شک منجر به يک فاجعه براي شما خواھد  دھد، با اين کار خود، رفتاري نادرست را در خود تقويت کرده ايد

ر يک چرخه عذاب براي خود ساخته ايد که بیشتر شود، آن گاه با اين کا و چنان چه پوزيشن بازنگردد و ضرر. شد

  .»متوقف کردن آن بسیار دشوار خواھد بود وقتي که شروع شد،

که ترس حقیقتًا تنھا چیزي است  بخاطر داشته باشید«مي افزايد  نويسنده اين مطلب ادامه مي يابد تا آن جا که

و يا انجام نخواھید ( کاري که انجام خواھید داد اين باشید که اگر ھمواره نگران. که ما را از ياد گرفتن بازمي دارد

 ھست يا خیر، ھیچ گاه نخواھید توانست چیزي جديد درباره طبیعت و ذات رفتار بازار فرا در جھت منافع شما) داد

تا بھتـرين راه ھـا را    با مشخص کردن و متوقف کردن ضررھاي کوچک خود، به خود اين امکان را مي دھید. بگیريد

  .»بگیريد و پر دادن و اضافه شدن به سودھاي خود را فرابراي بال 

 

را، به محض  مفھوم اين ضررھا را براي خود تغییر دھید، به اين حقیقت ايمان بیاوريد که جلوي ضرر اگر بتوانید معنا و

بـراي  است ھمان پوزيشن ھا اکنـون   تشخیص دادن آن بگیريد، آن گاه قادر خواھید بود تا از نگراني اي که ممکن

اين قدر مھم » ضرر کردن را دوست داشته باشیم« به ھمین دلیل است که. شما ايجاد مي کردند، خالص شويد

 !بھتر قرار مي دھد تا سود کنید اين کار شما را در موقعیتي بسیار! است

  

  ندارد پول در آوردن ربطی به زمان : ٣فصل

ذھنیات  توان مقدار مشخصی پول در آورد، دارند که البته اینمورد زمانی که طول میکشد تا ب اکثر افراد ذھنیاتی در

ثانیه  میتواند ظرف چند دقیقه یا حتی چند (Trader)یک معامله گر. کاربردی ندارند (Trading)در بازار و معامله گری

د پول در آوردن، فکر اکثر افراد در مور این با طرز. ھزاران دالر پول بدست بیاورد، بدون اینکه کوچکترین زحمتی بکشد

  .متفاوت است

پول درآوردن مخصوصا پولھای بزرگ، الزم است زحمت زیادی  اکثر افراد اینطور بزرگ شده اند، و فکر میکنند که برای

وقتی من معامله کردن را شروع کردم، خانواده ام نمیتوانستند بفھمند که چطور در  .کشید و زمان زیادی صرف کرد

. سود یا زیان نمیکنند مردم عادی ظرف چند ثانیه ھزاران دالر. ان دالر سود یا زیان میکنمچند دقیقه من ھزار عرض

ــد ھــزار دالر          ــه وقــت الزم اســت    در اکثــر شــغلھا بــرای ســود یــا زیــان کــردن بــه انــدازه چن   .، چنــد ھفت

.  دست نمیدھدھیچوقت اکثر افراد موقعیتی که در آن با این سرعت پول بدست بیاورند، یا از دست بدھند، براي

برای یک معامله گـر موفـق بـودن، الزم     و. این کاریست که ھر روز انجام میدھد (Trader)ولی برای یک معامله گر

  .بگیرید است با این حس خو

 بخاطر طرز تربیت از کودکی، ما باورھای. بسیاری افراد با چنین موقعیتی ناسازگار است مشکل اینجاست که ذھن

آمدن پول با سرعت زیاد،  در بسیاری موارد یدست.  خود برای پول درآوردن با این سرعت داریمخاصی در مورد لیاقت

ایـن  . نمیتوانیم اینقدر سریع پـول زیـادی در بیـاوریم    بقدری تعجب زده میشویم که فکر میکنیم واقعی نیست و ما

  .میشود موضوع به دو مشکل اساسی منتھی
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 ت ناخودآگاه نتوانیم بپذیریم که ما الیق اینقدر سریع پول درآوردنیم،ھست، اگر بصور مشکل اول که سخت تر ھم

! اینقدر سریع پولدار شد نه، نمیشود« : وقتی شانس به شما رو کند و پول زیادی در بیاورید ناخودآگاه خواھد گفت

   ! »بھتره یک راھی پیدا کنی که این پولو از دست بدی

اگر شما باور مشخصی . این قدرت ناخودآگاه شما را نشان میدھد. ار را میکنیدھمین ک باور کنید یا نه، نھایتا دقیقا

مثال اگر یک دفعه سود زیاد  .مورد خود داشته باشید، ناخودآگاه شما میکوشد تا آن باور را به واقعیت نزدیک کند در

بصورت ناخودآگاه این موضوع پیدا میکنید، چون عمیقا و  بکنید، حتما راھی برای برگرداندن و از دست دادن آن پول

لحظه احساس خوشحالی و ھیجان دارید، ولی ناخودآگاه شما در عمق، معتقد  مسلما در آن. درست بنظر نمیرسد

راھی برای  سپس ناخودآگاه واقعا قدرتمند شما با اقتدار به خودآگاه شما غلبه کرده و. غلط است است که چیزی

  .میکند  لیاقت ندارید، پیدابرگرداندن آن پولی که برای آن احساس

 یاد. صحبت خواھیم کرد که چطور با سودھای بزرگ کنار بیاییم و احساس راحتی کنیم ، در مورد تمرینی٣در فصل

ناخودآگاه شما سعی نکند  خواھید گرفت که چطور احساس لیاقت و سزاواری برای اینگونه پولھا داشته باشید، تا

  .پول را از دست بدھد

این اتفاقی . خیلی زیادی معامله را باز نگه دارید ین است که این تعارض روانی باعث میشود که مدتمشکل دوم ا

  :افتد است که می

 وی. میشود، و به ھر دلیل موجه یا ناموجھی بازار دقیقا در جھت موافق اون حرکت میکند یک نفر وارد یک معامله

مشکل اینجا بوجود می  این البته عالی است، ولی. میکنددقیقا ھمان ھزاران دالری که صحبتش را کردیم، سود 

دلیل این احساس این است که بازار به . بدھد آید که فرد احساس میکند این معامله بسیار بسیار بیشتر باید سود

   .احساس میکنند که بازار باید در آن جھت ادامه دھد سرعت در جھت موافق آنھا حرکت کرده و آنھا

بازار فقط با دستورھای خرید و فروش حرکـت  . نیست انیم که بازار برای انجام ھیچ کاری مجبورخوب ھمه ما مید

یک چیزی که باید به آن واقف بود، این است که بازار دقیقا با ھمان . بینم من این موقعیت را ھمیشه می. میکند

بخـاطر ایـن    .مان سرعت و سھولتراحتی که سود میرساند، میتواند سودھا را با خود ببرد، دقیقا با ھ سرعت و

و قفل کـردن  ) حدضرر(معامله حقیقت، شما باید از معامالت خود محافظت کنید، یعنی جابجا کردن دستور بستن

 .باید بلحاظ ذھنی ھم خود را محافظت کنید و البته معنای دیگری ھم دارد، یعنی شما. مقداری از سود

 الر سود رسانده، اصال دلیل نمیشود که بازار باز ھم در آن جھت حرکت د١٠٠٠دقیقه  فقط بخاطر اینکه بازار در دو

 !!بھیچ وجه دلیل نمیشود. میکند

برای مثال در نظر بگیرید که شما . بزرگی است اما تعداد زیادی از افراد در این طرز فکر گرفتار میشوند و این اشتباه

فروختید یک دستور فروش بزرگ با   بعد از اینکه شمادقیقا. کرده اید (short)را پیش فروش) فیوچر)S&P٥٠٠ نماد

بعد از فعال شدن این معامله . شدید بازار میشود این دستور فروش باعث سقوط.  سھم فعال میشود٢٠٠٠حجم 
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شما مطمئنید کـه  . که ظرف مدتی کمتر از یک دقیقه بدست آمده است  دالر سود در حسابتان دارید٢٥٠٠شما 

در حقیقـت،  . ولی این لزوما درست نیست. سریع ، بازار آماده سقوط بیشتر نیز ھست پس از سقوطی اینچنین

زیـادی از سـود    بازار شروع به باالرفتن میکند و مقـدار . اتفاق برعکس می افتد و دیگر پیش فروشی نیست دقیقا

  .شما را با خود میبرد

مطمئن باشید که اتفاق می . آنھاست ق افتادنتنھا راه کنار آمدن با چنین موقعیت ھایی، آمادگی ذھنی برای اتفا

و باز ھـم در جھـت موافـق    (حتما کاری که من فکر میکنم را میکند بجای اینکه اینقدر مطمئن باشید که بازار. افتد

باشید که ھر چیزی ممکن است اتفاق بیافتد، مثال اینکه کل سودی که ظرف چند لحظه  ، باید آماده)حرکت میکند

   .، با ھمان سرعت از دست برودآورده اید بدست

میکنید و اجازه نمیدھید که بخش  با آمادگی ذھنی برای چنین موقعیت ھایی، شما با قوی ترین انگیزه خود عمل

شاید بازار در جھت شما ادامه دھد، اما موقعیت مھمی  البته، در موقعیت فوق. چرب و نرم سودتان از دست برود

و  (Stop loss)جابجا کردن دستور حد ضرر(شید، این است که اگر ادامه نداد چکار کنیدبا که شما باید برای آن آماده

  ).معامله قفل کردن سود نیمی از سھمھای

 کردن با قوی ترین انگیزه برای محافظت از خودتان بسیار مھمتر از پیدا کردن موقعیت به یاد داشته باشید، عمل

چون اینھمه راه را با این  نید که بازار باید در این جھت حرکت کند،فکر نک. ھای خوب برای معامالت سوددده است

خود را برای ھر . اینکه قبال چه حرکتی کرده است بازار مجبور به ھیچ کاری نیست، صرفنظر از. سرعت آمده است

  .شانس بسیار باالتری برای نگھداری سودھایتان خواھید داشت کاری که بکند آماده کنید، در اینصورت

  

 منعطف باقی ماندن: ٤فصل 

 .او گفـت ھرگـز بـا یـک تریـد ازدواج نکـن      .نـصایحی کـرد   مـرا  s&p سالھا پیش یکی از تریدر ھای موفق در ضـمینه 

 ).در فــیلم وال اســتریت(مــورد ســھام احــساساتی نــشو مایکــل داگــالس نیــز بــه چــارلی شــین گفــت ھرکــز در

و به ترید ھای خود بچـسبید ھرگـز در ایـن     نباشیداگر شما منعطف .این جمالت چیزی فراتر از یک نصیحت است

  .شد تجارت موفق نخواھید

ھرچقدرھم که احساس قوی نسبت به یک ترید داشـته باشـید بایـد    .باال بسیار ساده است اصوال مفھوم مطلب

کرده یک ترید گیر  یک اتفاق معمول این است که یک تریدر در.به تسلیم شدن در برابر آن در یک لحظه باشید مصمم

  .و اھمیت بیش از حدی به آن میدھد

که ھمگی یک احساس مشترک رو در زمان تریـد تجربـه کـرده     برای مثال من با تریدر ھای زیادی صحبت کرده ام

در این لحظه شما حس میکنید که حتما در این ترید خاص .چنین احساسی دارم حتی خود من نیز این گاھی.اند

بازار  حتی اگر.یشود تا شما انعطاف خود رادر مورد زمان خروج از دست بدھیداین باعث م.است  تصیم شما درست
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خود پافشاری میکنند که نمیتوانند  عالیمی بر خالف پوزیشن شما نشان بدھد باز خیلی از تریدرھا آنچنان بر عقیده

 )وفـق بـودن اسـت   کاری کـه تنھـا راه بـرای م   .(خود بگیرند آنقدر منعطف باشند تا تصمیم درستی در مورد منفعت

تریدر این احساس را دارد کـه گـویی آخـرین تریدیـست کـه انجـام        خیلی از مواقع زمانی که چنین اتفاقی میافتد

 برای ابنکه تریدری موفق باشید باید مصمم باشید تـا .شما را به سرعت از بین میبرد عدم انعصاف تجارت.میدھد

دارید ھمواره بـا خـود     نمیتوانید زمانی که یک پوزیشن بازشما مطمینا.براحتی وسریعا تصمیم خود را عوض کنید

  .نیست بجنگید زیرا نتیجه آن چیزی بجز خرابی

میکنند  انسانھای بسیاری وجود دارند که فکر.گاھی داشتن یک حس تکبر میتواند مفید واقع شود در دنیای واقعی

این امر در مورد خیلی از مـردم  .سازند یز متقاعدھمواره درست میگویند وھمچنان توانایی آن را دارند که بقیه را ن

ندارند تا در دنیای واقعی زیاد منعطف باشند یا حداقل احتیـاج   انسانھای با این خصوصیت احتیاجی.صدق میکند 

  .میتوانند آنھا را قانع کنند منعطف باشند ندارند تا با کسانی که

 .بـین بـردن حـساب تجـاری شـما انجـام نمیدھـد        ه جـز از اما در بازار منعطـف نبـودن و نپـذیرفتن اشـتباه کـاری بـ      

 دارد که در اشتباه باشد؟ چه کسی دوست.البته ھبچکس نمیخواھد بپذیرد که اشتباه میکند

  کـردن در یـک پوزیـشن بازنـده فکـر نکـرده یلکـه        در مـورد اشـتباه  .من در مورد آن به شکل دیگری نیز نگاه میکـنم 

 :مسیله را بدین صورت میبینم

 سودھای گذشته و آینده مرا از بین میبرد و من نمیخواھم) که پتانسیل کمی دارد(نشوم  ترید بد خارج از ایناگر "

  ".ردببھیچ چیز سود ھای مرا از بین 

من آموخته ام تا در اینگونه .تریدھای خود با ضرر نترسم این تفکر به من کمک میکند تا منعطف تر باشم و از بستن

ــ   ــا انعطـــاف داشـ ــمموقعیتھـ ــدھم       ته باشـ ــت نـ ــود را از دسـ ــودھای خـ ــواره میخـــواھم کـــه سـ ــرا ھمـ  .زیـ

خود نشان دھم به ھمان میزان آنھا بیشتر تریدھای سود ده مرا از  ھرچقدر انعطاف کمتری در مورد ترید ھای بد از

 در حال محافظت از سود تریدھای خوب خود ھستم زیرا ھـر مـاه بـا آنھـا زنـدگی خـود را       من ھمواره.بین میبرند

  .میگذرانم

مقدار درآمد  در حقیقت.بخاطر داشته باشید که ھر چقدر منعطف تر باشید تجارت شما موفقتر خواھد بود ھمواره

این برای منعطف بودن وجود داشته  فکر نمیکنم که دلیلی محکمتر از.شما رابطه مستقیمی با انعطاف شما دارد

 .باشد
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  د داري آيا شما استحقاق كسب درآمد را-فصل پنجم 

الزم است تا مقدار معیني درآمد   ذكر شد؛ اكثر افراد در مورد اينكه چه مقدار كار و چقدر زمان٣كه در فصل  ھمانطور

زيادي ھم وجود دارد كه مقدار كاركرد افراد در سطح درآمـدش   شغلھاي. كسب شود؛ افكار تثبیت شده اي دارند

 .تاثیرگذار نیست

چه بیشتر كار  اكثر ما با اين طرز تفكر پرورش يافته ايم كه ھر.  تريدكردن راھي ندارددر اينطور مسائل و طرز تفكرھا

متفاوت با آنچه ذكر شد در میان ما زياد نیستند  افرادي با طرز تفكري. كنیم درآمد بیشتري نیز كسب خواھیم كرد

انسان مي   میتواند محدود باشدكم در زماني بسیار كوتاه كه تا حتي چند دقیقه نیز كه دريافته باشند با كوشش

خیلي ھا با اين طرز تفكر .تلفن و سفارش تريد تواند به سودي بالغ بر ھزاران دالر دست پیدا كند آنھم فقط با يك

   .طرز تفكر در تصور ذھني خیلي از افراد نیز نمي گنجد و مھمتر آنكه اين. غريبه ھستند

  ساعت سخت كار مي كند تا ناني سر سفره شما بیاورد؛١١وزانه روز ھفته و ر ٦ مثالي مي آورم؛ وقتي پدر شما

زياد كار كرد پس شما كودكي  اين طبیعي است كه شما ھم به اين باور رسیده باشید كه براي كسب درآمد؛ بايد

   .خود را با اين ھدف سپري مي كنید

  سخت و طوالني مستحق درآمد زياديابتدا بر اين پايه شكل میگیرد كه بدون كار بدينوسیله عقیده شما از ھمان

   .برخوردار مي شود اينجاست كه تصور ذھني شما از خودتان از درجه اھمیت بااليي. نخواھید بود

  درباره آن بحث خواھد شد اما اگـر ٣مباحث سايكوسیبرنتیك مي باشد كه در بخش  تصور دروني از خود يكي از

   .كنم ذھني از خود را براي شما ترسیماجازه بدھید پیش زمینه اي از عملكرد تصوير 

 

درباره خودمان  تمام اعمال زندگیتان را كنترل مي كند و آن ذھنیتي است كه عقیده داريم تصوير دروني از خود؛ ””

  ““ .ولي ما اعتقاد داريم صحت دارد آن لزوما صحیح نیست. صدق مي كند

 تصوير شخصي تمـام اعمـال  . شخصي خوانده مي شودناخودآگاھمان داريم كه تصوير  ھمه ما تصوري از خود در

 آن لزوما صحیح نیست. صدق مي كند زندگیتان را كنترل مي كند و آن ذھنیتي است كه عقیده داريم درباره خودمان

   .ولي ما اعتقاد داريم صحت دارد

 شـد كـه ھـیچكس   بعنوان مثال وقتي اعتقـاد مـا بـر ايـن با    . ديگر شما قويتر است اين تصوير شخصي از ھر تصور

مساله درمورد خودمـان بـدون    استحقاق ندارد به سرعت و با سھولت در تريد خود درآمد زيادي كسب كند؛ و اين

اين نمي تواند درست باشد، مردم نمي ” : گوشمان خواھد گفت پیشبیني اتفاق بیفتد آنگاه تصوير شخصي ما در

ھست بدنبال راھي  اه ما كه بواقع داراي قدرت زيادي نیزدر نتیجه ناخودآگ“ .سرعت پول كسب كنند توانند به اين

در ايـن  . تصوير ذھني؛ اين رونـد اجتنـاب ناپـذير اسـت     البته كه با اين. خواھد گشت تا اين سود را از دست بدھد
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روانشناسان  اين پديده در صدھا مورد از گزارشھاي. ذھني عمل كردن بسیار سخت است شرايط خالف اين تصوير

   . و در نتیجه به اثبات رسیده استديده شده

وزن غیر  اكثر اوقات افراد چاق از خود يك تصوير ذھني مبني بر. شدن افراد چاق است يك مثال خوب؛ سعي بر الغر

آنھـا ورزش مـي كننـد و    . كمك اراده مي باشـد  تالش آنھا بر كم كردن وزن به. طبیعي و زياد نسبت به بقیه دارند

 اما در نھايت اكثر آنھا نمي توانند وزن كم. ھمه اينھا خوب است. مي ورزند  چربي دوريغذاي سالمتر مصرف و از

توشخصي ”قدرتمندي از خود تحت عنوان  فقط به اين دلیل كه تصوير) يا كم كرده و دوباره چاق مي شوند( كنند 

   .و در جنگ آنھاست دائما روبروي آنھا“ چاقتر از بقیه ھستي

دارند را  بنابراين؛ تا زمانیكه آنھا اين تصوير شخصي كه از خود. از ھر اراده ايست  تمند ترتصوير شخصي بسیار قدر

اما اگر قادر به تغییر اين تصوير شخصي . است عوض نكنند كم كردن و از دست دادن وزن اضافي براي آنھا غیرممكن

 خـود را شخـصي الغـر ببیننـد؛ الغـر     بعبارت ديگـر اگـر آنھـا بتواننـد     . نخواھد بود شوند كم كردن وزن كاري سخت

   .شدنشان مشكل نخواھد بود

 بـدلیل اينكـه تـصوير   . صدق مي كند البته وقتي خودتان را مستحق كسب سود ببینید اين در مورد تريد شما نیز

نمي توان بسرعت كسب  شخصي ھمیشه برنده است در نتیجه اگر تصوير شخصي شما حاكي از اين باشد كه

  .آن تصوير شخصي خواھید بود در حال مقاومت در برابر كسب سود توسطسود كرد؛ پس شما 

 ايـن تـصوير بايـد   . وقتي موفق خواھي بود كه تصوير شخصي خود را تغییـر دھیـد   مانند مثال كم كردن وزن؛ شما

نتوانسته ايد اين تـصوير را در   اگر تا كنون. نشانگر شخصي باشد كه در فضاي تجارت مستحق كسب سود است

تكنیكھاي سايكوسـیبرنتیك موجـود در   . اين تصوير داشته باشید بسازيد سعي بر تغییر تصوير قبلي و ترسیمخود 

در تريدتان  ياد خواھد داد كه چگونه تصوير شخصي را عوض كنید تا خود را مستحق كسب سود بخش سه به شما

  .بیابید

  

  يد روشھاي تر– ٦فصل 

چنـان اسـت کـه مجموعـه       روش ھست به طوری کـه اھمیـت ایـن کـار    این کار نوع ناشناخته ای در دنیایی بدون

معامله گری واقعا قانونی ندارد شما می توانید .اجازه بدید صادق باشم . روشھایی را شما معتقدانه دنبال میکنید

  . در ھر زمانی که خواستید عمل کنید. در ھر جایی که خواستید انجام بدھید

 .معامله نکنید تان را اضافه و کم کنید و می توانید مثال به طور معمولی واقعاشما می توانید موقعیتھای خروجی 

بعـداز ان شـما    اسـت  پول مورد نیاز برای معاملـه  تنھا چیزی که می تواند جلوی شما را از مشارکت بگیرد فقدان

ری از کارھای دیگر بسیا می خواھید ان را انجام دھید وچه زمانی. تصمیم میگیرید که چه کار می خواھید بکنید 

شما نیاز دارید که خودتان .زیرا روشھای روشنی واقعا اینجا موجود نیست ، که اجازه ازادی زیادی بدھند وجود ندارند
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  در غیــر ایــن صــورت شــما احتمــاال بایــد غــرق در تمــام احتمــاالت مختلــف ایــن بــازار شــوید . دســت بکــار شــوید

   .به شما قول می دھم موفق نخواھید شد ه کنید منمعامل اگر شما تصمیم گرفتید بدون ھیچ روشی

 .اساســا ازادی قانونمنــد مــی نــامم ازادی عمــل خــوب اســت امــا شــما نیازمنــد چیــزی ھــستید کــه مــن ان را  

اما معامالتی که شما انجام مـی   .ان به این معنی است که شما باید بتوانید ھنگامی که خواستید معامله کنید

روشھا به شما کمک خواھد نمود با ثبات قدم بیشتری در . شما دارد  روشھای تحت عملدھید نیاز به از بین بردن

انھا به شما کمک می کنند تا از اشتباھات تخیلی که می تواند حساب شما را . معامالتتان داشته باشید رابطه با

ایـن  . ی خودم نوشـتم   ماه من یک سری روشھای معامله ای جدید برا٦حدودا یک مرتبه ھر . کم کند پرھیز کنید  

و شما بدانید عجیب تر از ھر چیزی این است که زمانی من یک  روشھا به من کمک کرد با معامله ام قانونی باشم

 .ھم معموال درسته دلیلش این بود که من یک یا بیشتر روشھایم را دنبال نکردم و البته عکس قضیه روز بد داشتم و

چه  موضوع این نیست که در .دلیل این بود که روشھایم را دنبال نکرده بودماگر من یک روز معامله خوبی داشتم ب

ــه در حــــال کارھــــستید  ــه متنــــاوب ( نــــوعی از معاملــ ــدت. . معاملــــه روزانــــه. معاملــ ــاه مــ  ).معاملــــه کوتــ

ــا  شــما ــد ب ــاز داری ــان      نی ــه خودت ــصوص ب ــا روشــھای روشــن مخ ــان ب ــه ت ــردن معامل ــد  روشــمند ک ــاال بیایی  .ب

چون اگر انھا عمک مـی   لب مردم نمی خواھند روشھای شخصی خودشان را ارتقا دھندمشکل این است که اغ

یاشند و ھمین طور ما ھمه می دانیم اکثر مردم نمی  کردند مجبور می شدند به خاطر نتایجشان مسوولیت داشته

معامله پذیرفتن اما ھمچنین ما می دانیم تنھا راه موفقیت در . عمشان داشته باشند خواتھنی مسوولیتی در قبال

مـن روزی  .. بـرای کـسانی کـه نمـی داننـد      . و عمل به عالقه بیشتر شخـصی خودمـان اسـت         % ١٠٠مسوولیت  

 من فکر کردم.  ارتقا داده بودم ١٩٩٨من روشھایم را در جوالی . معامله کردم را تقریبا منحصرا s&p٥٠٠ فیوچرھای

و مـن سـعی خـواھم کـرد یـک       مشابه اش استممکنه کمکی باشه به شما برای دیدن چیزی که روشھای من 

در  دقیقا چگونگی روشھای من که د رداخل رایانه من. معامله من الزم دارد بدھم توضیحی از ھر روش مانند انچه

  اداره ام ضبط شده دیده می شود

 

................................................ 

  قوانین برای معامله

٧/٦/٩٨ 

  .)یک معامله را بدون دستور توقف نمی گذارم من ھرگز( ور توقف بکار ببریدھمیشه یک دست .١

من می خواھم از فرو رفتن خودم در یک چاه بزرگ پرھیز ( معامله ضررده در یک روز معامله را متوقف کنید٣بعد از  .٢

  .)کنم

  ر شدن حرکت خواھم دادسود در یک معامله بدست بیاورم من حد توقفم را برا ی سربه س+ واحد١٠٠اگر من  .٣

  ).در یک معامله بدست بیارم من به خودم اجازه نمیدم پولم روی معامله ای از دست بره یه پول حسابی اگر من(
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 ودم را به زحمت می اندازم اگر یک احساسی در مورد بازار ومن معموال خ(فقط یک حر کت را در بازار بکار ببرید .٤

دلیل فنی را برای ورود به  شتر زمانی موفق ھستم که یک شکل نمودار یا یکمن بی. عمل روی ان داشته باشم 

  .)بازار داشته باشم

ــا عمـــــل مـــــی کننـــــد         .٥ ــران ســـــطوح مختلـــــف را اســـــتفاده کنیـــــد انھـــ  !!! رمـــــوز معاملـــــه گـــ

این شامل تمام فنونی را که برای  . ھا قرار می دھم  s&pاین یک روش ھست من با ھم برای معامله روزانه در (

  ).امله استفاده می کنم می شودمع

 !ھـر چـی  . تماشـای یـک فـیلم    .بیـرون رفـتم   . فرصـتھای بـسیار کنـد بـد    . ترید نکنیـد  حجم نوعا تعطیالت روی .٦

موفق من بسیار کوچکند و ضرر ھای من  کثرا در ھر موردی که من معامله می کنم در این نوع از بازارھا معامالت(

  ) ارزهبه لعنت خدا ھم نمی. بسیار بزرگ 

ین چیزی است که من سعی دارم و انجـام مـی دم و ھـر    ا (ھمیشه با بھترین عالقه مندی در تخیل عمل کنید    .٧

  .) من تشخیص می دھم که تنھا مسوول نتایجم ھستم.دھممعامله ای را قرار می 

کمک به ماندن من منطقه قیمتی برای ( سمت بلند و قیمت پایین سمت کوتاه معامله با ثبات روی قیمت باالی.٨

  ).روی سمت درست بازار بکار می برم

ــک    .٩ ــیگنال بـــرای کمـ ــشه دنبـــال خطـــوط سـ ــد      ھمیـ ــان بگردیـ ــرا کـــردن معامالتتنـ ــه خودتـــان بـــرای اجـ  بـ

  (. این تکنیک پیش فرض بازار است که من برای کمک به خودم مناطق حمایتی و مقاومتی را استفاده می کنم)

ایـن فـی نفـسه     )به انجامش نمـی ارزه . لذت بخش و سرگرم کننده نیست اگر . با معامالتتان راحت باشید  .١٠

  (ااگر شما از ان لذتی نبرید شما مموفق نخاھید بود. روشن است

بعضی مواقع من بازار را ترک می کنم و برای یک روز فراموشش می کنم  )ترید کنید شما مجبور نیستید ھر روز.١١

  ( می بخشداین کار معموال نیروی تازه ای به من. 

برای صبور بـودن  . عالی ھست یا نه  صبر کنید تا اینکه بازار به شما نشان دھد که ایا یک قالب زمانی راھی.١٢

یک قالب زمانی یک فن دنباله دار معامله است که من پیوسته  )برای ترید صبر کردن برایذ یافتن فرصتی. صبر کردن 

  (زیر نظر دارم

 .مـن ھـر یـک را و ھـر روز اسـتفاده مـی کـنم و ایـن کـار تقریبـا خودکـار اسـت            انھا روشھای دقیقی ھـستند کـه     

را دنبال نکرده ام مانند انچه که من  بعد از یک معامله روزانه من به روشھایم نگاه می کنم و می بینم که من انھا

 و می بینم که بعد از یک روز خوب من به انھا نگاه خواھم کرد. است باید می داشتم و دوباره عکس قضیه درست

 من واقعا معتقدم توانایی من برای دنبال نمودن این روشھای دقیق ھست یک. را بسیار خوب دنبال کردم من انھا

  بازتاب مسیر از اینکه چگونه پولی بسیار زیا د با معامله کردنم خواھم ساخت
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 ھمین امر برای شما اتفاق می من کامال مطمین ھستم. می کنم بھتر ھم ترید می کنم بیشتر من اینھا را دنبال

می  شما. گفت شما می خواھید باال بیایید با یک سری از روشھای مخصوص به خودتان بنابراین من خواھم.افتد 

اما مھم این است که شما با این روشھایی که شما را  را ھمانند یک راھنما من توانید قطعا استفاده کنیدروشھای

بـه ان بـا روشـھای     شما نیاز به عمـل  ی دانم که من با روشھایم راحت ھستممن م ارتقا می دھد راحت باشید

سـود اور   احتمـاالت  و انھا بسیار سخت خواھد بود دنبال کـردن بـرای شـما    اگر شما راحت نیستید خودتان دارید

  .بودنبسیار کم خواھد بود

ــشترک ھــست وسوســه     ــردن م ــد ک ــه در تری ــزی ک ــ    چی ــط در ای ــروی از روشــھایتان فق ــدم پی ــان اســت ع  ن زم

این دامی است که بسیاری  .واقعا زیادی از نتایج ھیجان انگیز که ممکن ھستند ای امر ناشی می شود از احتمال

چـون   مـی شـود   این دام براحتی باعث سقوط درونش می افتند)وھمچنین تعدادی با تجربه( از تریدرھای مبتدی

می تونه این باشه  یک مثال خوب ک حرکت بزرگ دارندروی ی بسیاری از مردم ترس وحشتناکی را از دست دادن را

شما باید راھی  واحد باال می رود و شما احساس میکنید که بنابراین ٢٥٠  Dow Jonesشما میبینید که زمانی که

عمـل مـی کنیـد     حتی اگر این کار بسیار ی از روشھای شما رو که s&p اوردن بازاربزرگ را پیدا کنید برای بدست

  نقض کند

.................. 

از ازدست دادن یک حر کت بزرگ عمل  انجام یک ترید بدلیل ترسیدن شما.بپرھیزید از ریختن تمام سرمایه دراین دام

  درزمینه بھترین عالیق شما نیست

........................................ 

 

 یک حر کت بـزرگ  ازدست دادن شما از یدنترس انجام یک ترید بدلیل.ریختن تمام سرمایه د راین دام بپرھیزید از

 تقریبـا ھـر روز حرکتھـای بـزرک وجـود دارد     . مـن بـه شـما اطـالع دادم     . بھترین عالیق شما نیـست  عمل درزمینه

 از دســت دادن حرکتھــای بزرگــشان نمــی اندیــشند  واقــع بینانــه ای بــرای بــه راه در کنــار اینھــا اغلــب مــردم 

 فکــر کــردن غیــر واقعبینانــه در مــوردش داریــد شــما تمایــل بــه یــدزمــانی کــه شــما یــک فرصــت را از دســت داد

ــایین  ــه پ ــد          شــما ب ــی توانی ــه شــما م ــد ک ــی کنی ــر م ــود فک ــا خ ــد و ب ــی کنی ــاه م ــزرگ نگ ــت ب ــاالی حرک   و ب

  حرکت کاملی را بگیرید من فکر می کنم ما ھمه می دانیم کـه ایـن شـبیه چیـزی کـه اتفـاق مـی افتـد نیـست         

ــا ذھـــن مـــا فریبھـــایی را روی  ــم   مـــاامـ ــی کنـــد و مـــی گویـــد کـــه مـــا نبایـــد از دســـت مـــی دادیـ  عمـــل مـ

ــد        ــی را بدســت نیاوری ــر شــما فرصــت قبل ــد اگ ــی کن ــف نم ــت را متوق ــازرا حرک ــال ب ــد   دنب ــی گردی ــری م  دیگ

اغلب به خود اعتماد می . روشھای خود را دنبال می کنید  بشیتر شما. به ذھنتان اجازه ندھید شما را فریب دھد

داشتن یک سری از  .خوب یا بد. بیاد داشته باشید فقط شما مسوول نتایج خود ھستید  بھتر کنید و به نتایج خود

 روشھا به شما کمک می کند که خوب بیش از بد باشد

__________________ 

نگران اين باشید که کـاري کـه انجـام     اگر ھمواره. ترس حقیقتًا تنھا چیزي است که ما را از ياد گرفتن بازمي دارد

جھت منافع شما ھست يا خیر، ھیچ گاه نخواھید توانست چیـزي جديـد    در) يا انجام نخواھید داد و( داد خواھید
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خود، به خود اين امکان را  با مشخص کردن و متوقف کردن ضررھاي کوچک. و ذات رفتار بازار فرا بگیريد درباره طبیعت

   «. به سودھاي خود را فرا بگیريدو اضافه شدن مي دھید تا بھترين راه ھا را براي بال و پر دادن

  

  

   اجرای بی نقص- ٧ فصل

ھمیشه باال بفروشیم و پائین  یلی از مردم به اشتباه فکر می کنند که اجرای بدون نقص به این معنی است کهخ

حقیقت خیلی نادر اتفاق می افتد که در تمام معامله ھـا بـاال    در. اجرای بدون نقص به این مفھوم نیست. بخریم

 .سـود کنیـد   شما الزم نیـست کـه بـا قیمـت بـاال بفروشـید و بـا قیمـت پـائین بخریـد تـا           . بخریم روشیم و پائینبف

است، ) معامله و یا انجام معامله یا خارج شدن از(درواقع اجرای بدون نقص به معنی عمل کردن در بھترین موقعیت 

انه این بحث در گفتار بـسیار سـاده تـر از    متاسف. و تردید است که این موقعیت از نظر شما یک فرصت بدون شک

 .انجـام دھیـد   اما این بدین معنی نیست کـه شـما نمـی توانیـد بیاموزیـد کـه چگونـه ایـن کـار را          .عمل می باشد

باوجود استفاده از این روشـھای   روشھاو سیستمھای مکانیکی بسیاری برای انجام این کار وجود دارند اما حتی

 .که دلیل آن عدم وجود اجرای بدون عیب و نقص اسـت . شود تم با ضرر مواجهاثبات شده ممکن است که سیس

به معنی عمل کردن سریع در  مجددا تاکید می کنیم که اجرای بدون نقص به معنی یک معامله کامل نیست بلکه

آنھا کنند که بسیار ریسک پذیر ھستند ولی در واقع آنجه که  خیلی از مردم فکر می. فرصتھای بدست آمده است

ھنـوز   اما ممکن است که شما اھل ریسک کردن نباشید ولـی . نتیجه تضمین شده و امن است می خواھند یک

 .با ھم در تـضاد ھـستند  ) ریسک کردن نتیجه تضمین شده و(در واقع این دو. نتایج تضمین شده ای بدست آورید

افـراد معمـوال   . معامله شک دارند ایو به ھمین دلیل ھم ھست که بیشتر مردم در مورد بھترین زمان و فرصت بر

شوند که ھیچ تضمینی برای یک نتیجه خوب وجود ندارد ، در نتیجه  بھترین نتیجه را ھم می خواھند اما متوجه می

  .در بھترین زمان معامله را انجام دھند نمی توانند

ما سـرمایه و خودتـان را در   معامله ش در حقیقت با ھر. در معامله، چیزی به اسم نتیجه تضمین شده وجود ندارد

است که شما باید یادبگیرید با آن زندگی کنید تا بتوانید در معامالت  این چیزی. معرض ریسک و خطر قرار می دھید

 .کنیــد شــما بایــد بــا ریــسک کــردن احــساس آرامــش. ھــیچ انتخــاب دیگــری ھــم وجــود نــدارد. کنیــد پیــشرفت

در مقایـسه بـا   :" مقایـسه را انجـام داده   ، بین معامله و قمـار ایـن  مارک داگالس ،نویسنده کتاب بازرگان قانونمند

 انجام داده و در قماربا نتایج کامال تصادفی و بر مبنای احتمـاالت آمـاری   معامله، بسیار ساده تر است که ریسک

می انجام می دھید در حالیکه  اگر که شما با پول خود قمار. شرکت کنید چون که ھمه چیز کامال تصادفی است

منطقی وجود ندارد که شما بتوانید پیش بینی کنید که نتیجه این  دانید نتیجه ای کامال تصادفی دارد، پس ھیچ راه

 ".نخواھیـد داشـت   در نتیجه شما ھیچ مسئولیتی برای نتایج در صورتی کـه مثبـت نباشـند   . خواھد بود قمار چه

بازار توسط اعمال بازرگانان که چه عقیده  حرکت. ھد بودآینده تصادفی نخوا. اما معامله متفاوت از قمار خواھد بود
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شود، و چون بازرگانان با اعمالی که بر اساس عقایدشان انجام می دھند،  ای نسبت به آینده دارند، مشخص می

  .را می سازند پس نتیجه اعمال آنھا تصادفی نخواھد بود آینده

معامله اضـافه مـی کنـد کـه در      نه مسئولیت پذیری را بهاین موضوع گزی: "داگالس این چنین ادامه داده است که

ھر چه میزان مسئولیت . بسیار مشکل است که از آن اجتناب کرد موقعیتھا و کارھای کامال تصادفی وجود ندارد و

قرارمی گیرد و در  باشد به این معنی است که میزان بیشتری از اعتمادبه نفس شما در معرض خطر پذیری باالتر

معامله تمام راھھایی را که شما باید در نظربگیرید تـا   انجام. کت شمارا در معامالت مشکلتر می سازدنتیجه شر

  ".بدست آورید را در اختیار شما قرار می دھد نتیجه راضی کننده تری

ی انجام دھید به دلیل کمبود اجرا این که شما خودرا سرزنش کنید برای کاری که به گونه ای متفاوت می توانستید

  .است بدون عیب روشھا یا سیستمھای معامله شما

پـس  . کامـل نخواھیـد بـود    در بـازی معـامالت، شـما   . مشکل نبردی است که شما نمی توانید در آن پیـروز شـوید  

را برای چیزی سرزنش می کنید که نمی توانید تغییر  سرزنش کردن خودتان ھیچ معنی ندارد چون شما دارید خود

  .دھید

اینکه در معاملـه اشـتباه کـرده ایـد      تباه برداشت نکنید، منظور من این نیست که از خودتان برایمنظور من را اش

یک موقیعت را تحت پوشش قرار دھید و سپس اجازه دھید که بازار با  منظور من این است که ابتدا. ناراحت شوید

خودتان را برای این چنین   است کهاین بی معنی. ادامه پیدا کند در حالیکه شما از بازار خارج ھستید روش شما

لطفا ھمیشه این . بتوانید در بازار سود کنید و پول بدست آورید شما حتما نباید کامل باشید تا. مسائل ناراحت کنید

  .داشته باشید را به خاطر

ی دیگر مانند مھارتھا.تمرین است تنھا راھی که شما می توانید دراجرای بدون عیب موفق شوید، تمرین، تمرین و

 .و تنھا راه برای تبدیل آن به یک عادت زیاد انجام دادن آن است. شود باید که این کار برای شما به صورت یک عادت

شما باید . برای آموزش کنار بگذارید اول اینکه مقداری مشخص از پول خود را. این یعنی که شما دو انتخاب دارید

. به یاد داشته باشید که این یک تمرین است. بدون شک داشته باشیدخود  یک تصمیم آگاھانه برای انجام معامالت

ھر چه . را بدون خطا دنبال کنید شما باید قوانینتان. واقعا نمی توانید برای از دست دادن پولتان نگران شوید شما

  .ساده تر خواھد شد بیشتر ان تمرینات را انجام دھید برای شما

انجـام   ( mini-S&P مانند(کوچک   است، من پیشنھاد می کنم که یک معاملهاز آنجائیکه این یک تمرین آموزشی

مطمئنا تمام افراد می خواھند که در معامالت . شما در خطر خواھد بود در نتیجه، قسمت کمتری از سرمایه. دھید

باره انجام سزیع در حال حاضر در شما الزم است که. کنند، اما شما نباید درباره این موضوع فعال نگران باشید سود

تنھا مساله ای که اکنون مھم است انجام بدون عیـب  . بیاندیشید معامله در زمانی که فرصت مناسب می یابید،

  .نتیجه معامالت خوب و یا بد است مھم نیست است و اینکه
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 را قبول چه بیشتر اشتباھات خود ھر. این تمرین ساده نخواھد بود، پس شما نباید خیلی به خودتان سخت بگیرید

خود را . اگر شما اشتباھی می کنید، خود را سرزنش نکنید. اقدام کنید کنید، ساده تر می توانید برای تالش بعدی

  .کرده تا دوباره تالش کنید تشویق

خاطر اشتباھاتشان سرزنش مـی   تجار خود را به. من فکر می کنم که این یکی از مشکلترین مسائل تجار است

  .بـا خودشـان سـختتر از دشمنانـشان برخـورد مـی کننـد        خیلـی از مـردم  . لی سخت بگیریدشما نباید خی. کنند

ناراحـت شـوید، بیـشتر ایـن      به یاد داشته باشید که، ھر چه شما بیشتراز خودتان بـه علـت اشـتباھات گذشـته    

ن را بـه  خودتـا . نتایج معـامالت شـما بیـشتر ظـاھر خواھنـد شـد       اشتباھات را تکرار می کنید و این اشتباھات در

  .ببخشید و به کارتجارتتان ادامه دھید خاطراشتباھاتتان

این روش برای برخی از مردم ساده  من یک پیشنھاد دیگری ھم برای یادگیری اجرای بدون عیب دارم که استفاده از

ند، مفید کار که ھنوز راجع به در خطر بودن پولشان در بازار نگران ھست این روش مخصوصا برای تجار تازه. تر است

  .باشد می

یکی از بھترین راھھایی که . باشد ھمانطور که قبال ھم گفتم، تنھا راه برای یادگیری اجرای بدون عیب تمرین می

پـول داللـی شـبیه    "بدون اینکه پول واقعی بخطربیافتـد اسـتفاده از    من برای یادگیری اجرای بدون عیب می دانم

  ."است سازی شده

باز می کنید و ) بدون پول واقعی) شما یک حساب شبیه سازی شده. ک صورت کارمی کننددر اصل، تمام اینھا به ی

آنھا دالالن واقعی . طوری که با حساب واقعی خود ھمین کار را می کنید معامالت خود را در این حساب بگذارید به

 را ھم دارند و برای شما دارند که سفارشات شمارا انجام می دھند و حتی تمام گزارشات حساب و معامالت ھم

  .شما می فرستند

برای تجار تازه کار یا برای . پول است این تا اینجا بھترین روش برای یادگیری اجرای بدون عیب بدون درخطر انداختن

بدون عیب دارند، یک حساب داللی شبیه سازی شده تنھا چیزی است که  افرادی که مشکالت اساسی در اجرای

   . عیب می تواند استفاده شوداجرای بدون برای تمرین

من شخصا . آدی ترک می باشد کمپانی داللی شبیه سازی شده که من بیشتراز ھمه با آن آشنائی دارم با نام

ھـر  . اینقدر شبیه حسابھای واقعـی ھـستند بـسیار راضـی ھـستم      ازاین حسابھااستفاده کرده ام واز اینکه آنھا

ھر سفارش   افتی وجود دارد، و سیستمھای کامپیوتری آنھا برایدارد، ودر سفارشھای توقف سفارش مھر زمان

  .واقعی دارد (fill) یک پرسازی

بـدون عیـب را بیـاموزد، ایـن      به عقیده من، کسی که نمی خواھد پول خود را به خطر اندازد و می خواھد اجـرای 

زانه یا ماھانه می خواھید به به اینکه شما گزارش حساب رو با توجه(درماه $ ٢٥٠-١٥٠بامبلغ . بھترین راه است
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چون این تنھا  .، می توانید توسط شرکت آدیترک تمرین اجرای بدون عیب را انجام دھید)کنید صورت فکس دریافت

  .راھی است که می توانید در اجرای بدون عیب موفق شوید


