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 معامله کنید ها ییسامورا مانند

 

و  شۀده اقتااس «جنگاورانۀه در معۀام  انضۀاا  »بۀا ننۀوا   McCallاست که از مقالۀۀ  ای یدهااین مقاله حاصل 

 .است منتشرشده 4فنی سهام و کاال وتحلیل یهتجز در مجلۀ  4991در دسامار سال 

 یمعۀۀام ت اسۀۀترسکنتۀۀرل در مۀۀورد زیۀۀادی  یهۀۀا آموزه ،ها ییسۀۀامورابۀۀا بررسۀۀی گگۀۀونگی ماۀۀارز   تۀۀوانی  یممۀۀا 

 .که مشتمل بر شش بخش است نامید ACTIONاو مخفف روش خود را  .بیاموزی 

Accept all possible losses before entering the battle 

 

مۀر  را  ها ییسۀاموراکۀه  دارد یمۀمۀ  کۀال بیۀا   .«ممکۀن را بذییریۀد هۀای زیا قاۀل از ورود بۀه ناۀرد، تمۀام »

و  بۀرد یمشۀجانانه را بۀاال  یهۀا واکنشبرای  نفس انتمادبهسئله ماین . پییرند یماحتمالی نارد  ۀنتیج ننوا  به

 .صرف شویددر حال رفتن به سمت مر  هستید، ممکن است از ماارزه من دانید میاگر . زداید یمتردیدها را 

ایۀن . بۀرای آ  تۀدبیری بیندیشۀی  یجتۀا  نتمنجۀر بۀه زیۀا  شۀود،  توانۀد یمتصدیق کنی  و بذییری  که هر معاملۀه 

 .شود یمشما در انتخاب سهام مناسب و شایسته  نفس انتمادبه بانث مسئله

 

Center yourself in mind, body and spirit 

 

که تمرینا  تنفس نمیۀق بانۀث آرام  دهد یمم  کال توضیح  .«تمرکز ذهنی، روحی و روانی داشته باشید»

ایۀۀن تمرینۀۀا  همیشۀۀه قاۀۀل از . و ممکۀۀن اسۀۀت بۀۀه رلاۀۀه بۀۀر هیجۀۀا  یۀۀا تۀۀرس کمۀۀ  کنۀۀد شۀۀود یمکۀۀرد  انصۀۀاب 

 .تا آرام شوم کند یممصاحاه رادیویی به من کم  
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Trust your inner skills and intuition 

کۀه از سۀهام خۀار   گویۀد یمصدای درونی به من  ارلب .«درونی و بینش خود انتماد کنید یها مهار به »

، کن  یمۀاین صدای درونی نمۀل بر اساس زمانی که . به سمت نزول تغییر جهت خواهد داد ها قیمتشو؛ زیرا 

 .معام تی شده است های یبآسبانث  ها آ نادیده گرفتن . نملکرد خوبی دارم

انتماد کنید، بلکه باید به بینش  کنید یماستفاده آ  باید به ابزارهایی که از  تنها نهکه شما  گوید یمم  کال 

 بررسی نماید کۀه ایۀن اسۀلوبو  تجزیه کنیداگر به اسلوب خود بدگما  هستید، آ  را . خود نیز باورمند باشید

. باشۀدفرارسۀیده آ  موتۀور تنظۀی  ، شۀاید زمۀا  در نیاب اسۀت نتایج بد از سیست  این اگر . گقدر کارایی دارد

 درونۀیصۀدای  بۀه توانیۀد ینماگۀر . کند یم کار درستی به مورداستفادهتا مطمئن شوید که ابزار  کشد یمطول 

 .استفاده کنیدی کاری  معام  از تا زمانی قادر به انجام آ  شوید  ،گوش دهید( بینش)خود 

magine victory clearlyI 

 آ راه دیگر برای بیۀا  . ام خوانده شناسیدر بسیاری از مقاال  روان را موضوع ینا .«تصور کنیدرا  موفقیت»

 ممکۀن اسۀت. آوریۀد یم بۀه دسۀتو این گیزی است کۀه است تصور کنید که نتیجه مثات . است فکر مثاتت

 .از ت ش دست برنداریدو  وار باشید، اما امیدزیا  کنیدسه سال قال از پیروزی 

سۀودآور خۀود   ، بلکه ممکن است معام   بالقو شود ینممعامله تنها بانث ناخرسندی  در اوقا  زیا  آگاهی 

 .خار  شوید ازآ  پس، یابد یمکه این معامله با زیا  پایا   کنید یماگر فکر . را تخریب کنید

nly exist in the present to conquer fearO 

در ، شۀود یمو افراطۀی  ازحۀد بیش وتحلیل تجزیهم  کال انتقاد دارد که ترس منجر به  .«بر ترس رلاه کنید»

شۀما   شۀد تنظی این گما  ثانویه نقشۀی ویرانگۀر در سیسۀت  . درست است احتماال  ؛ اما مورد آ  مطمئن نیست 

تکانشی که معاملۀه  یرفتارهاو  ها یدودلو تردیدها،  کنید خود اطمینا   یابزارهاو  ها مهار  به. کند یمبازی 

 .بکاهید سازد یمرا دشوار 

 توانید ینمشما . تمرکز شوید، نه بر روی آنچه ممکن است یا ممکن نیست اتفاق بیفتدمبر روی معام   خود 

مۀن حۀۀدس . رسۀیدگی کنیۀد افتۀد میبۀه آنچۀه اتفۀۀاق  توانیۀد یمگۀه اتفۀاقی خواهۀۀد افتۀاد، امۀا  کۀه کنتۀرل کنیۀد

کۀه پۀس از سۀقو  هواپیمۀا،  کنیۀدتمرکۀز پایۀا  خۀوب  بۀه .بسۀیار شۀایه تۀرس از پۀرواز اسۀت این وضعیت زن  یم

 !کند تصاحبرا  شما اموالی  سکه از تنها همسر سابق شما 
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ever stop a course of action once you have begunN 

. این موضوع مکۀرر آمۀده اسۀت بازه  .«نکنید معلقخود را  مشی خط، هرگز یدا کردهکار را آراز  که هنگامی»

اگۀر شۀجانت ورود بۀه معۀام   داریۀد، بۀازی را پایۀا  . خود هستند یها نقشها  موفق ناشق تکمیل گر  معامله

اگۀر در مۀورد شۀروع معاملۀه شۀ  و تردیۀد . برای معام   خود پلن بکشید و بۀا پلۀن خۀود معاملۀه کنیۀد. دهید

پیۀروزی بۀزر   یۀ این معامله  با اگر نقیده دارید. بهانه نیاوریدفقط برای ندم معامله . دارید، معامله نکنید

 .فتدبیاتفاق  ایناجازه دهید  شما است، در انتظار 

بۀۀرای زیۀۀا  . معۀۀام   خۀۀود را بهاۀۀود باخشۀۀد تواننۀۀد یم، کۀۀه شۀۀش اصۀۀل سۀۀامورایی را بۀۀه کۀۀار بگیرنۀۀد ییهۀۀا آ 

برنده  گری معاملهتصور کنید . به خودتا  و ابزارهایتا  انتماد کنید. باشید معامله آرام در هنگام. باشید آماده

معام   . باشید اهمیت بیممکن است گه اتفاقی رخ دهد  که اینبه معام   خود تمرکز کنید و به . هستید

کنیۀد تۀا بۀه بلکه به کیفیت و نملکۀرد معۀام   توجۀه  ؛به سرمایه و پول تمرکز نکنید. خود را به اتمام برسانید

 .موفق تادیل شوید گر  معاملهی  

 (Thomas Bulkowski) توماس بولکوفسکی :نویسنده
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