
 معامله گر و پیروی از احساسات قلبی

شتتتتفتی بکنیم ریمایرااریک  یننینیماییمیابییک یز ییاستتتتکارینا باایمای از یانیرایاتتتته بایسیمنین ر تتتتکای یر ی ا  یان

 یراییر وییاریراشتتت یننیک یز یمفکتبیین اریمتایییل بایراررییایم ان نا باایم ریویاعکقیگترییق تتاک یانیشتتت  تتی 

یمی تتتن یمتتتمور یم یناتتت یو ی وییستتتتتتتنسیای تتتتتتتتتایی تتتتتتتتت   یمت ییفتتتارر ینترر یو یکلتتتنیناتتتمیای تتتتتتتتتار یی   .چیزییان

 :نا باایشتتتتتتتوعیمنییزتبهی اکتزیاییانیرو اری  ای ی  رینتریراستتتتتتکای یننیستتتتتتتی ستتتتتت ینزانلنیگتییاوی ای قرینر

رال ییراشتتتتکرایمری ونینقما یی۷۱۱۱۱ر ی ونی ازنیم ریوینییبکیح تتتتا یی۷۹۹۱م رمیر ستتتتا یینقطعیب قیلی تتتتای “

م ریویمز گکتبییصتتتتتتار ناامزیقف زیرییایبزا ینلا یایماایمنیرالبل ییمزمیانیظفتی۵نبتارییقف زی تبتمزیم رمیحموریستتتتتتاع ی

رال یی۵۱۱رستت یرارمیویبق ییابری ایاننارسیقیا یقف زیگتب یم ر ینکاستااینیبای  شت  کاینیمری ونیرانیل  یریی تایریمن

یر انناتتتتتتتیتتتمم ینتتتایتتتالتتتن ی و ی بتتکتتر ینتتتایتتتما یمتتتاقتت  یح تتتتتتتتتامتتر ییتتی تتتتتتتکتت ی  .ر  یلتتتاییرستتتتتتتکتت تتتاز یگتتاتتت یچتتتا   تتتایتتاتتر

ناا یییچقتم یمتنیی یم  بریابیینا ی ایرال یضتتتتتتت یرارم ی  ا یرارین تنیی اکریابیینتا یمتنیر ریی ییای   ر ی۹۵۱۱گاکری

 شکنییل یل یامی ایع ضیناراینیمگیریع ضیشمایمری ونیبفایممینا ن یماییم ذا  یگاکریر یب تیضت ییی کر ینی  ارر

 .ر مو ررینتایرا ریش   ییما ریمیتونیبفایممینا ن یشاایتی ایانی ویم کنیویناتیرا یمنینای ین  

ر ینا بااییی یر یچنی اب ار یاب تتتتکارزایوییرا تتتتتیعزبزمیایینانیانا رینیمزیم رییویر یناا مین یم رییوینیمبمیینن

را تی  ریی۰۱۱۱گل بسییا کنیم ریس  تینترای)بتاچا ت:یاسکارینا باایر یسا ییحال یننیچااایسیقتنزیویمغض یمت

 ”(منیعل یبکیمیاا یی  ی یانیرس یرارزیم ری ا

 وریبایانی وییاح تتتاای الچ یچتاییعزبزایریریچیوق یر ینیمگ یی ذا بمیرانینا راییشتتتاایانی وییعقاینلییلیس

انیعقایویعاتتتتریراتازیماشتتتتماین اقز یر تتتت یننیاگتیانیعقای الچیناکییزرایر ینیمگ یمابمیماییتنی  ننی یل یانیچی

یقل  یمیفای ای ای وشتیینا یاباهاست یننیمابمیمایعاتریویین  یوییا ب  یرا ا زیانین ضت عیماق ین ینایمیویم یتبمییقاک

 .وییواقزیاتین لریم امرچاااریی ی ایمتی یویراچایییمتع  یاسکاارزی الچیانیاح ااین یی ایم

رتگزیمنیاح تتتاستتتاتی  ری ایا انزییر یابیینیاریبکیاستتتک اایو  ریرا ریویمریرریمانا رایینال یاستتت  یستتتز ینایمیلی ی

ناکیی یتبم یر یغیتیابا تتت  تیانیرستتت یرارریل  یویستتتتنابنیناکتبییینما لنییمریمیویمنیریچیعا اریانیالفاناتیقل  

انی  رتین یگیتریی رین ینامایرا تتی این یگیتر یعزبزای ی این یگیتر ی  رتی انا ن یمتیشاایوایمسی  یاس ینن

یفم یمایی ینا یین ینامیننیمایو  ریضتتت راییلیال ینهمرییشتتارب ی این یگیتریویر ییفاب یاب تتا یمترگ یمتیگتری ین 

 .مانیینهمریماش یر یل یمو رریل  یو

منیاویرارزیشتتتتتتمزیعااییا ینامایویرتگزیی مای یننی زیرستتتتتتک  ای یننیر یمانا رایینال یمابمین ایبکی ماتینزانلنینایم

یشابمیشاایچامیما ییمک اییمیانی وییاح ااینزانالتین بق یراشکنیماشیمیول یر  .استیتیریهاریویاح اساتیناب ییایا ر

ایااق یابااریشتتتتاای ایماالین یمتریویماع یییفاب یمابمیمانیی ایمنیحتبهی  ریواگذا ینایمایمنیابا تتتت  تیننیمایستتتت ررای

 .ناب یش بمینیا ریر ینزانالتیرچا ی  ریا  

گذاشکییق ایییینمبتب یستنابنینی امیوییانیروی ازیر یشتااییا بینی امیاو یشاای ایوس سنیمنیگتبکییحهریماالیوینبتیلایاو

 الصیابییشتتیطاریر وی یمنینزانلنیگتیحمیضتتت  یویمتراشتتکییحمیضتتت یییتییر یگامیمزمییشتتاای اییاتت بریمنیمتراشتتکی

 .ننیمایحذفیحمیضت یعاالیق   ینترزیابیمیننیشااینطیعیمانا یر کیمیاس یچتا

ر یمانا رایینال یمیفایرا اییرویم سیین ست تاتیستتنابنیگذا ییمز ریر ینایرییایرا ایی وا ی ال  یر تکامیمتایینا 

یو ییتتتتلتتتتلتتتتیتتتتا یمتتتتتای یبتتتت تتتت  یر تتتتتتتتتتکتتتتاتتتتم ینتتتتهتتتتزا یایتتتتاق ینتتتتزتتتتایو یمتتتتتای ییتتتتتبتتتتمربتتتت تتتتتی یو یگتتتتتی  .نتتتتلتتتتن

ویی اییللیایویمنیایاقییتبمین یبتسکمیویریچیبکیر ینا یرب تییر ال ییا ینااماییللیایگتییقانی ازیوی ویمینل ینا ن 

نا ییابیییللیلفایلیتوییناامیویبق ی صتتتمیمانا یوییتبمیمتیعفمزینزانلنیگتیاستتت ایمیفایماینزانلنیگتاریر یمیهاین ظاامیان

 .حذفیناامیی  یاح اای ایر یابییسی کریناکت یوییایحمیی ای کنیایمیعانایای ا

 

http://abcbourse.ir/

