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 شناخت بازارها
 

ي هستيد كه ديگران نيز مي بينند ، ي هستيد كه ديگران نيز مي بينند ، ي هستيد كه ديگران نيز مي بينند ، ي هستيد كه ديگران نيز مي بينند ، هايهايهايهايچيزچيزچيزچيزمان مان مان مان  صرفا قادر به مشاهده ه صرفا قادر به مشاهده ه صرفا قادر به مشاهده ه صرفا قادر به مشاهده ه شما  شما  شما  شما اگراگراگراگر

    ،،،،هستيدهستيدهستيدهستيد فرهنگ خودفرهنگ خودفرهنگ خودفرهنگ خودو مبلّغ و مبلّغ و مبلّغ و مبلّغ معرف معرف معرف معرف كه كه كه كه همانقدر همانقدر همانقدر همانقدر كه شما كه شما كه شما كه شما گفت گفت گفت گفت     ميتوانميتوانميتوانميتوانپس پس پس پس 

 S.I. Hayakawa             !!!! خواهيد بود  خواهيد بود  خواهيد بود  خواهيد بود قرباني آن نيزقرباني آن نيزقرباني آن نيزقرباني آن نيز

فعلي و درك روي برداشت » ههاي گذشته ماديدگا«و » فرهنگ«معني عبارت فوق اين است كه : مترجم ( 

  .)منفي ميگذارد ثيرأما از واقعيت ت
 

 

 موختن اينكه واقعاً معامالت ماركت چگونه صورت ميپذيرد و آ:هدف
 . هستند چرا اكثر تريدرها بازنده

 

در   (Boulder, Colorado)چند سال پيش در بولدر كلورادو

 swami) مي موكتانادااستاد هندي به نام سوا يك همايش با يك

muktananda ) ًغالب داستان بيان   مطالب خود را دركه عموما

 . ميكرد آشنا شدم

مترجم  اون چون نميتونست انگليسي را خوب صحبت كنه يك

 .پوشيده بود) لباس مذهبي هندي(داشت كه لباسي زعفراني 

 . سخنراني خودش رو شروع كرد موكتانادا با داستاني

خانواده خود را ترك (enlightened)  شناسي خود در جستجوي آموختن تعاليم معنوي وجواني در هند 

از  به هدف خودش پيدا كنه به اولين استاد برخورد كرد و در پي اينكه روشي را براي دست يابي  ودميكن

 بهتر بشناسم؟ خودم رو را استاد پرسيد كه چه جوري ميتونم
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كه بايد انجام بدي اينه كه شبي نيم  خيلي ساده است تنها كاريجواب داد كه تمرين خودشناسي  استاد

 من كي هستم؟ من كي هستم؟ ساعت جلو آينه بشيني و يكسره از خودت بپرسي كه

 !باشه نميتونه به اين سادگي :جوان با ناباوري گفت

تي اساتيد ديگري هس يا عقيده ولي استاد در جواب گفت كه بله به همين سادگيه ولي اگر دنبال نظر و

 .بپرسي ديگري هم هستند كه ميتواني از آنها نيز سئوال خود رو

 . تحقيق خودم ادامه بدم با خود گفت كه بهتره به جستجو و جوان تشكر كرد و

 

برخالف نفر قبلي جواب  دوباره همون سئوال رو مطرح كرد ولي اين استاد او به استاد ديگري برخورد كرد و

در معبد  رسيدن به هدف صرف كني و زمان زيادي رو بايد براي مشكله و  سخت واين راه بسيار: داد كه

 . بدون دست مزد انجام بدي كار سخت و

 

اين  قبل در همين مورد داشت دقيقاً با صحبتهاي بينشي كه از گرفت چرا كه تصور و ثير قرارأت جوان تحت

 . طاقت فرساست واستاد مطابقت داشت اون هميشه شنيده بود كه اين آموزش سخت 

ميتوني  (ashram) استاد به اون جوان گفت اگه واقعاً تصميم خودت رو گرفتي، تنها كاري كه در معبد

  !انجام بدي نظافت طويله گاوهاست

 

بدبخت هم با خودش فكر ميكرد كه راه  جوان

پنج سال از اون روز  .درستي رو انتخاب كرده

و تميز گذشت او در اين مدت فقط همون طويله ر

هم خبري نبود يك روز كه  از آموزش ميكرد و

شاكي شده بود پيش استاد رفت  حسابي دلسرد و

سال به شما خدمت كردم  بهش گفت من پنج و

روز بي وقفه كارهارو براي شما انجام دادم  هر و

كه وقت اون رسيده كه اصل  آيا فكر نميكنيد

 .مطلب رو به من آموزش بديد

 

هر شب  منم فكر ميكنم كه االن آمادگي شو داري بنابراين ميري خونتون و فت كه آرهاستاد هم به جوان گ

 نيم ساعت از خودت همش اين سئوال رو ميپرسي كه من كي هستم ؟ جلو آينه براي

 

 سال پيش هم 5گفت شرمنده استاد ولي اون استاد قبلي هم همين حرف رو به من  و اون جوان متعجب شد

  .ه بودكارها گفت بدون اين
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 )  سال سركار بوده5فهميد كه ( خيلي راحت گفت كه آره اون درست گفته بود  استاد هم

 .ميكنم كه شبيه اين داستان اغلب در آموختن تريد هم اتفاق ميافته من فكر

 

  تريدر حرفه اي450حاال هم بيش از  تا زندگي خودم رو به آموزش تريدرها اختصاص دادم و من بخشي از

 . اب خودشون هم كار ميكنند رو تحويل بازار دادمكه با حس

كشورهاي مختلف صحبت كردم كه و اولين  با حداقل بيست هزار نفر از اقوام و  سال اخير هم10و تو اين 

 .است داشتم اين بود اونها رو متقاعد كنم به اينكه تريد كردن واقعاً ساده اونها مشكلي كه با

 

 .ساده نگفتم آسونالبته توجه داشته باشيد گفتم 

 

و يك سئوال  هرشب جلو آينه نگاه كردن به قيافه خود. دنيا تفاوت وجود داره بين مفهوم اين دو كلمه يك

 .ساده است تكرار كردن خيلي رو يكسره

 . به اين آسوني هم نيست) من كي هستم(ولي پيدا كردن جواب صحيحي براي اون سئوال 

 

 : ذاتي داريم  انسانها دو گرايشبعنوان يك روانشناس معتقدم كه ما

بغرنجش كنيم و براي همين  و ميفهميم حسابي پيچيده دوست داريم اون چيزي رو كه لمسش ميكنيم و  -1

 هم

 نميبينيم و  خيلي از بديهيات از چشممون دور ميمونه-2

 

  ؟ ببينيم كه ماركت واقعاً چيهيدبياي

تئوري هاي شكست  ون سود سرگرم ياد گيري مفاهيم وعمرمون رو بد دليلي نداره كه سالهاي زيادي از

 .ماركت از دست بديم ، تو اينخورده بي ربط

 

 براي اكثر تريدر ها ماركت مثل يك حيوان خطرناك و

شعارشون هم اينه كه روي اون  اعتماده و غير قابل

  بشيد شكارش كنيد تا قبل از اينكه شكار حساب نكنيد و

ي ميبينن كه تريدر ها هم آنها ماركت رو دنيايي وحش

اين تصور . همديگر رو ميخورند و حيونهاي اون هستند

 .درستي از ماركت نيست

 .چقدر ماركت ساده است تو اين بخش ياد ميگيرين كه
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شما رو به تريدر شدن ترغيب ميكنه و  بهتره يك نگاهي به اين داشته باشيم كه چه داليلي خوب حاال

 .استفاده اي براي تريدر نخواند داشتواقعيت سنتي و تئوريك در روشهاي  بفهميم كه چرا اين طرح و

 

 

 :اما قبل از پرداختن به ادامه مطلب ، يكبار ديگر جمله آغازين اين فصل را تكرار مي كنيم كه 

 

 شما  صرفا قادر به مشاهده همان چيزهايي هستيد كه ديگران نيز مي بينند  اگر

  هستيد فرهنگ خودو مبلّغ معرف كه ر همانقدكه شما گفت  ميتوانپس 

 !  خواهيد بود قرباني آن نيز

 

 

و نقطه قوتي براي ما قبل از آنكه مزيت ما ميراث فرهنگي ديدگاه و اين جمله به اين معني است كه درواقع 

 !باشد، نقطه ضعفي براي ماست

آنكه اندوخته و ثروتي برايمان  حتي مي تواند برعليه ما كار كند، به جاي  ما ديدگاه و فرهنگ گذشته ي

 !باشد

 

  كرده كه تريدكردن كار دشوار و غير ممكني است، ماءما به ما اينطور القا اگر فرهنگ و تجربيات گذشتهيعني : مترجم(

خودمان را  عينك بدبيني نگاه ميكنيم و انگار چشم مان بروي واقعيت بسته است و همان تصورات سابق هم با همان

 .)ده واقعيت و حقيقت را نميتوانيم ببينيم و تشخيص دهيماصل قرار دا
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 بازارها سادگي تمام انواع ماركتها و

 

خريداران يك  ، اين است كه»بازار كاال«رين فلسفه وجودي هر مهمت

فانه، صباقيمتي معقول و من ،اص بتوانند كاالي موردنظر خود راكاالي خ

، هميشه به سهولت امروز و چه در آيندهاال چه براي تا اين ك. تهيه نمايند

 .اختيار خريدارانش قرار گيرد در

 . تريدكردن معمايي پيچيده و غير قابل درك نيست

معامله پاياپاي است كه بين خريدار و فروشنده  صرفاً يك كردن تريد

نيز حتماً در طول روز ، بارها اين  و شما. كااليي خاص انجام مي پذيرد

مجددا (ساده است،  تريدكردن واقعاً امري. دهيدكار را انجام مي 

  )»!آسان«و نگفتم » ساده«من گفتم . يادآوري ميكنم

  A.P.Pacelli توضيح دهم كه نويسنده اين كارتون، آقاي» عصر حجر«نكته را با مثالي از كارتون  بياييد اين

 !ناميد »بازار عصر حجر«يا  «Flintstone Market»  آنرا1989در سال 

 !غارنشين بود Fred نام او: ا حتماً كاراكتر نقش اول اين كارتون را بياد داريدشم

، اما برعكس وي بيابان مي پرداخت، صدا بود كه اغلب به شكار در كوه و و سر او جواني شجاع و شلوغ و پر

قر بود كه زندگي ماليمي را در داخل مؤآرام و  شخصي بسيار Barney همسايه ديوار به ديوارش

 .ميداد هارديواري خانه اش ترجيحچ

Fred  از خانه خود بيرون رفت و يك  يك روز او! جواني قوي و نيرومند و عاشق شكار دايناسورها بود

 .تيناسوروس بزرگ را شكار كرد

 .اما بازهم او عاشق شكار دايناسور بود!! بود از گوشت همبرگر دايناسور فريزر خانه او پرشده

 خوردن همبرگر ولي مسلماً نميبرد وكشتن دايناسورها لذت كردن از شكار Barney همسايه اش اما

 .دايناسور را دوست داشت

براي خودش  ،انه خود بنشيند و با تراشيدن چوبكه در حياط خلوت خ ميداد ترجيح Fred او برعكس

 .درست كند »چماق«

Fred حواسش به حياط خلوت  بارها  Barney به ذهنش رسيد يجلب شده بود و اينبار فكر! 

رسوند اون چماق رو با دو بشقاب  كار آخرين چماق خودش رو به اتمام Barney ايده او اين بود كه وقتي

 .همبرگر دايناسور عوض كند
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Fred  بنابراين جريان را با به شكار بپردازه تا اينكه براي خودش چماق بتراشه، ترجيح ميداد Barney   در

  Barney كنم و عوض(!)  چماق جديدت رو با دوبشقاب دايناسوربرگر اضرمح: گفتميان گذاشت وبه او 

 .كردرو قبول  Fred هم شرايط

 

 !را ابداع كردند«Commodity Market»  يا» بازار كاال« اين دو نفر به همين سادگي يك

 :يك اصل بنا شده وآن اصل همه معامالت است تمام بازارهاي دنيا بر

 

 
 يك كاال » ارزش« مردمي بنا شده كه روي بازارها بوسيله تمام

 آن » قيمت«درعوض روي  باهم اختالف نظر داشته ولي
 !! اندكردهباهم توافق 

 

Barney    ،رو براي خودش داشته باشه و» دايناسوربرگر«ترجيح دادكه بجاي اون چماق Fred بر هم 

 .بدهد ارني كه چماق رو داشته باشه و اون مقدار گوشت رو به بدعكس ترجيح دا

ولي روي ارزش آن كاالها  )دوبشقاب دايناسوربرگر= يك چماق (عقيده بودند  اونها روي قيمت با هم هم 

 .با هم اختالف نظر داشتند
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 ، در نظر شما ماشين ارزش بيشتري نسبت به مقدار پولي كهاتوموبيلتون رو خريديد وقتي جديدترين

 .تر بوده است رزشمنداي فروشنده پول شما از آن اتوموبيل ولي برا. پرداخت كرده ايد داشته است

را ايجاد » بازاركاالي مينياتوري« واقع يك  هنگامي كه شما اين معامله رو انجام ميداديد، در،بنابراين

 .كرديد

 

، زماني ميخريم كه به اين نتيجه ميرسيم كه بجاي مقدار پولي كه پرداخته ايم يا اوراق بهادار رو ما سهام و

 !خيال! بله( چون به خيال ما ارزش آن سهام به زودي بيشتر خواهدشد رو دراختيار داشته باشيم، آن سهام

بعدا بيشتر در اين  خياالت ذهني بازيگران است، تصورات و مبناي بر  يك بازياساساً كردن تريد زيرا

البد او  ريداري كرده ايم و ما آن سهام را از يك تريدر ناشناس ديگر خولي قطعاً) ميكنيم مورد صحبت

هم او آن سهام رو  به همين دليل و اطمينان داشته است كه ارزش اين سهام بزودي كمتر خواهد شد،

 .فروخته است

 

فعلي و آينده اين سهام داشته ايم ولي در عوض هر دو  »ارزش«بنابراين ما يك اختالف نظر قطعي بر روي 

 .ايم آن هم عقيده بوده» قيمت«بروي 

فروشنده مطمئن است كه قيمت ارزانتر ميشود و نفع وي در فروش آن 

هم اطمينان دارد كه قيمت باالتر رفته و سود او در خريد  وخريدار است

تمام بازارهاي دنيا براي توزيع و نرخ گزاري مقدار مشخصي  سهام است

براي ) ديگري چيز بازرگاني يا هر خواه كشاورزي،( از يك جنس يا كاال

 .طراحي شده اند هستند ي كه بيشتر طالب آن كاالكسان

 

 مشخصي را پيدا ميكند به گونه اي كه در كاركرد بازار به اين صورت است كه در هر لحظه قيمت دقيق و

 .قدرت فروشندگان ايجاد گردد تمام لحظات تعادل كاملي بين قدرت خريداران و

 .ل ميكندعم تعيين قيمت دقيق در لحظه بازار بر اساس يافتن و

وجود داشته د، فروشنده هستن افرادي كه در هر قيمتي كه يك باالنس بين قدرت افرادي كه خريدارند و

 .سريع پيدا ميكند بازار بالفاصله موقعيت اين باالنس را خيلي باشد،

 ر را د كوچكترين عدم توازنيمشما بتواني من و بازار اين نقطه تعادل را به سرعت پيدا ميكند، قبل از آنكه

 . از اين عدم توازن آگاه شوندفه اي ترين تريدر هاي كف بازارحتي حر و قبل از آنكه. اين بازار پيدا كنيم

 .دعادلي جديد مي شود پيدا خواهد كربالفاصله قيمت جديدي را كه موجب ت بازار

 

خرافي و بدون  قايديش فرض هايي را كه مانند عيما بايد بعضي از پ. سناريو باال واقعيت داشته باشد اگر

 !بياندازيم تحقيق و پرس وجو در ذهن اغلب تريدرها رسوخ نموده ، بيابيم و به دور
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 .است Bearish و Bullish عباراتي چون اولين پيش فرض غلطي را كه ما بايد از فكرمان خارج كنيم،

كان هيچگونه اتفاق نظر بنابراين ام)  هم همين طور استقطعاً كه(خوب انجام دهند  اگر بازار كارش را

 .يا پايين آمدن قيمتها وجود نخواهد داشت رفتن كامل و جامعي در باال

 ه قيمت باال خواهد رفت، پس چرا بايد كساني سهام خود را عرضاينطور فكر كنند كه قطعاً يعني اگر واقعاً همه: مترجم(

 ) !!كرده و بفروشند؟

 

درستي انجام ميدهد پس بايد در هرلحظه،   خود را دارد بههمانطور كه گفته شد اگر ماركت وظيفه اصلي

 .و خريداران توازن و تساوي برقرار باشد نقطه تعادلي را بيابد كه بين كل فروشندگان

پس  باشد كه همه اينطور فكر مي كنند كه قيمت باال خواهد رفت، به اين معني Bullish پس اگر مثال بازار

 !در حال فروختن سهام يا ارز خود هستند؟) هم هستند% 50اً دقيقاً كه اتفاق (چطور برخي تريدر ها

كه  معاني ديگري خواهند داشت Bearish و Bullish هايي چون بازار باال رو و پايين رو يعني پس واژه: مترجم (

 .)نويسنده بزودي اشاره خواهد نمود

 

واقع حاصل نتيجه بررسي و آمارگيري از  قيمت را اعالم ميكنند، در روند يا Bull-Bear كساني كه اطالعات

 كه از ايشان درباره احساس و پيش بيني شان نسبت به روند آتي مورد نظرشان است گروهي از تريدرها

 .قيمت سئوال كرده اند

 ميرود اين به آن معني است كه سهام باال  درصد آنان عقيده داشته باشند كه قيمت75به طور مثال اگر 

 .دهيچ فروشنده اي باقي نخواهد مانسرانجام زماني مي رسد كه  از فروشندگان هستند وخريداران بيشتر 

 

در ايران زندگي مي كنيم  براي ما تريدرهايي كه اگرچه درك مفاهيم باال خيلي دشوار است، ولي من فكر ميكنم: ممترج(

 !قابل درك هستندسهولت قابل لمس و  به دليل مشاهده كاركرد ناقص بورس ايران، اين مفاهيم به

 

صدها نفر در قيمت  Bullish  همه ما لحظاتي را ديده ايم كه در بازارمثالً

% 2محدوديت  مشخصي در صف خريد ايستاده اند ولي چون بخاطر حجم مبنا و

اي  پس بازار قفل مي شود و چون فروشنده قيمت سهام امكان باال رفتن ندارد،

 !مكند چند روز باقي مي مانند و سماق ميوجود ندارد، ملت خريدار در صف خريد 

آنگاه قيمت  درحاليكه به گفته نويسنده اگر بازار كاركرد واقعي خود را داشته باشد،

از فروشندگان به سود خود راضي مي شوند و شروع به  ، اوالً گروهيو بنابراين با افزايش قيمت به تدريج باال خواهد رفت،

پس  قيمت بيش از حد باال رفته و ديگر ارزنده نيست خريداران به اين نتيجه مي رسند كه عرضه ميكنند و دوماً گروهي از

تعادلي جديدي را خواهد يافت كه در آن   نقطهو بنابراين به گفته نويسنده، بازار مجدداً .از صف خريد خارج مي شوند

 )گردد تعداد فروشندگان و خريداران مساوي
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 همه تريدرها در بنابراين در صورتيكه فرضاً ،اشندعتقد به باال رفتن قيمت باز تريدر ها م% 75پس اگر مثال 

به زودي زماني فرا خواهد رسيد كه ديگر فروشنده اي در  كنند، قيمت فعلي شروع به انجام معامالت خود

 .اند در حاليكه همچنان گروهي بعنوان خريدار در صف خريد منتظر باقي مانده داشت، بازار وجود نخواهد

بودن را تاب  Bullish و  درصدي خريدارن نسبت به فروشندگان0,01 ماركت حتي تحمل اختالف ،بنابراين

هم در  كه باز(. جديدي با قيمتي باالتر تعيين گردد مگر آنكه قيمت تغيير نموده و نقطه تعادل ،هد آوردنخوا

 وجود نداشته Bearish و Bullish نهفروشندگان دقيقاً مساوي باشند و هيچگو نقطه مذكور بايد خريداران و

 )باشد

 ، صرفاً خرافي و غيربودن Bearish و Bullish از طرف ديگر اگر قبول كنيم كه در واقعيت مفاهيمي چون

 يا و» اشباع خريد«و » اشباع فروش«شرايطي از قبيل  پس منطقاً واقعي بوده و وجود خارجي ندارند،

Oversold و Overbought دور واقعي خواهند بغي نيز كذب و. 

 

بوده و پيش فرض هاي ناصحيحي  غير واقعي Bullish-Bearish اكنون كه متوجه شديم كه مفاهيمي چون

حتي  خريد نيز غير علمي و غيرواقعي خواهند بود، پس عباراتي چون شرايط اشباع فروش و اشباع هستند،

و  مورد اين عبارات صحبت كنند، در CNBC-FNN بارها در شبكه هاي اگر تحليلگراني در طول شبانه روز

 !شده باشد انديكاتورهاي نوسان نماي و اسيالتوهاي فراواني به وفور در اختيار تريدرها گذاشته حتي اگر

  Oversold Overbought يا همان »اشباع خريد«و » اشباع فروش«به راستي چگونه ميتوان عباراتي چون 

درحاليكه  اندازه گيري كرده و بر مبناي آن پيشبيني نمود، رهايي آنها راو حتي با انديكاتو را باور نمود ،

 حتي! ؟ را در هم ميشكند و ازبين مي بردهر موقعيت اشباع خريد و اشباع فروشي ماركت صرفاً در ثانيه اي

 !؟بشوند قبل از آنكه بينندگان اين شبكه هاي تلويزيوني ، اصالً متوجه آن

 :كه هوم موردنظر نويسنده ، يادآوري ميشودجهت درك بهتر مف: مترجم(

Oversold =  به غلط گفته مي شود موقعيت مناسب براي خريد= اشباع فروش! 

Overbought =  به غلط گفته مي شود موقعيت مناسب براي = اشباع خريد

 !فروش

 .)كررات بكار رفته استه در متن فوق ب كه

 

 تريد فرمولي كه معموالً براي موفقيت در دو .ا بررسي كنيمتصورات غلط ر مورد ديگر از اين بياييد چند

 : ميشود تكرار

 .بفروشيد باال در قيمت قيمت پايين بخريد و در

 .همراه شويد كردن، همواره با ترند براي سود

 !! متضاد با يكديگرنداساساً واقع اين دو جمله نه تنها با يكديگر هيچ سازگاري ندارند بلكه در
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بخواهيد در قيمت پايين خريد كنيد و در قيمت باال بفروشيد،  اگر :هم متضاد هستند زيرا كه بااين دو جمله 

 !!!ترند معامله كرده ايد خالف جهت بنابراين شما در

 :  بارها شنيده ايماستراتژي كلي است كه احتماالً يك يادآوري بكنم كه منظور نويسنده به دو: مترجم{

 )!پايين بخر، و باال بفروش( Buy Low, Sell High  :1 فرمول

 !)بخر، و باالتر بفروش باال (Buy High, Sell Higher: 2 فرمول

 براي دو شرايط متفاوت متضاد هستند از اين نظر كه اساساً البته نظر شخصي من اين است كه دو جمله فوق قطعاً

 :كاربرد دارند

 .براي بازار هاي رنج و بدون روند كاربرد دارد 1فرمول 

 .با روند قيمتي قدرتمند بايد استفاده شود  براي بازارهاي ترنددار و2و فرمول 

 شيوه را در آن تفاوت ظريف را مدنظر قرار داده و گوشزد مي كند كه هرگز نميتوان اين دو در اينجا نويسنده با زيركي اين

 }.واحد بكار برد

 

 پايين بخريد و باال بفروشيد، و فرمول اول را نقض توانيد يا اگر بخواهيد روند را دنبال كنيد، ديگر نمي و 

 .كرده ايد

 :در اين جمله كه منتسب به اوست همعقيده هستم(mark twain)  مارك تواين من با

 بيشتر به چيزهايي عالقه اي ندارم و برعكسو مشتاق آن هستند قبول دارند  چيزهايي كه همه آنرا من به

  . مانده ويا بي اهميت و كم ارزش تلقي ميگردندعالقمندم كه از ديد سايرين پنهان

تدريج قادر خواهيم  به آنجا كه ما شروع به از بين بردن تصورات غلط پيرامون مفهوم ماركت نموده ايم، از

 . بود ماهيت و ساختار واقعي بازار را درك كنيم

ساختار  بر ماهيت و داده،خود را به جاي آنكه بر تخيالت و مفاهيم غلط ديگران قرار  اگر تريدكردن 

خواهد  براي ما تبديل به حرفه اي سود آور و درآمدزا كردن تريد واقعي و حقيقي ماركت بنا كنيم، آنگاه

 .شد
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 اقتصادي راهي پرمخاطره به سوي آزادي هاي شخصي و

چرا بايد كسي به شغلي پرمخاطره چون تريدينگ 

  گردد؟ عالقمند

 قدر جذابيت داشته باشد؟زينس بايد اينيچرا اين ب

تريدكردن در بازارهاي سرمايه  يك دليل آن است كه

 .مي تواند باالترين ايده آل يك سرمايه گزار باشد

 .محدود درآمدي فوق العاده و سودآوري اي نا

 خودتان را داشته باشيد، حتي اگر شما بيزينس شخصي

 و خودتان مدير كارخانه، كارگاه يا شركت خود باشيد،

ماليات ها و عوارض   با موانعي از قبيل كاهش انگيزه و راندمان كاري كارگرانتان،هم شما مكرراً باز

 .حكومتي، هزينه هاي بيمه و غيره روبرو خواهيد بود

كنترل  ، وابسته به فاكتورها و اشخاص ديگري است كهنيد كه موفقيت يا شكست در شغلتاندا شما مي

 . بودكامل آن از عهده شما خارج خواهد

هم با محدوديت ها و  چه در كمپاني اي بزرگ كار كنيد، باز شما چه كارمند شركت كوچكي باشيد،

دست خود  همواره بايد نگران ميزان رضايت مديران و افراد باال خواهيد بود، دشواري هاي فراواني روبرو

 . بايد نگران از دست دادن شغلتان باشيددايماً باشيد و

متخصصي بزرگ باشيد و صدها دالر در ساعت حق الزحمه تان باشد،  ل خودتان،حتي اگر شما در شغ

 .درآمدي خود مواجه مي گرديد كماكان با مشكل سقف

بود كه قادر هستيد در محل كار يا شركت خود  مدي شما محدود به حداكثر زماني خواهدآيعني سقف در

 .حضور داشته باشيد

  ساعت كار60 ساعت ويا هفته اي 10د كه مثال بيشتر از روزي درآمد خود، قادر نيستي و براي افزايش

 !!كنيد

آزادي هاي شخصي و مالي را بي قيد و بند  درمقابل، تريدر بودن و فعاليت در بازارهاي سرمايه، انبوهي از

 .در اختيارتان قرار خواهد داد

 . كنيدمكان دلخواهي را براي سكونت، كار و زندگي خود انتخاب توانيد هر شما مي

يا  و خود حضور داشته باشيد، نيست كه بخواهد به شما اجبار كند كه چه وقت بايد در محل كار هيچكس

  .اجازه مرخصي گرفتن و رفتن به تعطيالت را به شما بدهد

 !نيستيد كه به هيچكس غير از خودتان جواب پس بدهيد شما مجبور
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 و اين درحالي است كه كار و د،التش، زيادتر ميكنخود را با افزايش حجم معام يك تريدر موفق، درآمد

  زماني كه صرف ميكند همچنان ثابت باقي مي مانند

ساعت كاري و پرداخت همان هزينه هاي قبلي از قبيل اينترنت، تلفن، روزنامه،  يعني با صرف همان زمان و

درآمد كسب  ميزان سود و) تمقدار ال(صرفاً با افزايش حجم يا سايز معامالت  كامپيوتر، مجالت، و غيره،

 .شده ي خود را به هر اندازه دلخواهي افزايش مي دهد

 

نه با خريداران، نه  مي كنيد، نه با ارباب رجوع طرف حساب هستيد، تريد هنگامي كه بروي اكانت خودتان

اشيد، نه ب نه كسي از شما دزدي ميكند، نه بايد منتظر نقد شدن و برگشتن سرمايه تان كنندگان، با مصرف

بپردازيد، نه  ISO براي مشاورين نه الزم است هزينه اي مور بيمه،أبا صنف كارگري طرف هستيد، نه با م

 .جلسات خسته كننده كاري بگذاريد

 حرفه اي مجبور نيست كار خودش را تبليغ كند و الزم نيست هزينه هاي گزاف تبليغاتي را يك تريدر

 .متحمل شود

تعميرات، هزينه هاي گارانتي كاال، و  امي، هزينه قبوض آب و برق و تلفن و گاز،همچنين هزينه هاي استخد

، همگي براي يك ...خدمات پس از فروش و غيره و غيره  قبول اجناس و محصوالت معيوب ويا هزينه هاي

 .ميگردند تريدر ، حذف

 

 !؟شدن نمي شود س چرا اين همه مزيت باعث جذب بسياري از مردم براي تريدرپ   -

  !، صحنه را ترك مي كنندسرانجام بعنوان يك بازنده  درصدي آنها90اما اكثريت باالي   !!اتفاقاً مي شود

 .ضررهاي فراواني است كه بازنده ها متحمل ميشوند روي ديگر سكه ي سودآوري،

  

مين أت، كسب نموده اند از همان ضررهاي فراواني رندهسودهايي كه تريدرهاي ب درواقع بخش عظيمي از

چون هرگز موفق   ضرر ميدهندبازنده هايي كه دائماً  توسط بازنده ها به بازار تزريق ميشود،دائماً شده كه

 »ناپذير ماركت ماهيت پيش بيني«: به شناخت ماهيت و ساختار واقعي ماركت نشده اند

 

Warren Baffett  دپوكر چنين مي نويس در كتاب خود، در مقايسه ماركت با بازي:  

» بازنده«دقيقه از آغاز بازي، هنوز نمي دانيد كه چه كسي  20اگر شما در بازي پوكر، پس از گذشت «

 !هستيد» بازنده«همان   خودتانپس قطعاً است؟

نمي دانيد كه چه كسي در حال پرداخت   دقيقه، هنوز20مالي اگر پس از گذشت  همچنين در يك بازار

  »!خواهيد بود) بازنده و متضرر(واقعي  ت كنندهپس حتماً خودتان پرداخ سرمايه اش است،
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 »شكست ناپذير« و از شما يك تريدر! كند »ضد ضرر« شما را يكي از اهداف اين كتاب اين است كه

به درون اكانت  »تان تزريق كننده سرمايه« محافظت كنيد تا و به شما بياموزد كه چگونه از خود بسازد،

 !برنده ها، نباشيد

 

 .ندارند در ماركت كردن تريد به  ديد مثبتي نسبتاغلب مردم  -

ها به يك   زيرا صرفاً درصد انگشت شماري از تريدر؛ريسك بااليي دارد كردن تريد چون به نظر آنها

 .سودآوري مداوم در اين بازار مي رسند

 

نامه ها و است كه تريدرهايي كه نه گوش به بروكرها مي سپارند، و نه روز چيزي كه آنها نميدانند اين

 ماهواره اي خبرنامه هاي وال استريت را ميخوانند، و نه تحليل ها و پيش بيني هاي كانال هاي مجله ها و

CNBC-FNN و Bloomberg ،هستند اتفاقاً خيلي موفق تر از سايرين را مي بينند! 

، كوتاه ....ان، بيني كنندگ به پيش(!) گوش سپردن به رسانه ها، دلسپردن به تحليلگران، اكانت سپردن 

 !! ماهه6باگارنتي   بازنده شدن!رين راه به سوي شكستي تضميني استت

 

 ريسك بااليي دارد؟ كردن تريد آيا  -

 .دارد كردن، ريسك تريد بله،

 شما  هنگاميكههمچنانكه ريسك خيلي بزرگي است 

 !ي مي كنيدشويد و رانندگمي سوار اتومبيل خود 

ند سانتي متر فاصله بين در بعضي از بزرگراهها فقط چ

اتومبيلي كه با سرعتي سرسام آور در  اتومبيل شما و

 !جهت مخالف شما حركت ميكند، وجود دارد

چند قدم انحراف كافي است تا با يك تصادف  فقط

 !!مرگبار، شاخ به شاخ شويد

 !رانندگي ريسك ندارد؟ پس آيا

 

 !د؟اي هنگام رانندگي در يك اتوبان چه چيزي را ريسك كرده

 !!؟ يا زندگي تان را ؟سرمايه خود را

پس چطور هنوز هم  ، به روي زندگي خود ريسك مي كنيد،رانندگي اگر واقعيت اين است كه شما هنگام

 !و همچنان زنده هستيد؟.... سوار اتومبيل خود مي شويد و  تقريباً هرروز صبح

 

 :پاسخ اين است

http://abcbourse.ir/


 - ١٤ -

 .الزم را كسب كرده ايد» بهتجر«و دوم » شناخت«شما نسبت به رانندگي اول 

الزم را بدست آوريد، ديگر ماركت براي شما » تجربه«و » شناخت«نيز  كردن تريد اگر شما در پس

 !دي پنجشنبه بعدازظهرتان نخواهد بورانندگ خطرناك تر از

 ياز خود ران جعبه ابزار و لوازم يدكي مورد با وسيله نقليه ي خود آشنا باشيد، براي رانندگي ايمن، شما بايد

 .همراه داشته باشيد

 !و البته آيين نامه رانندگي را خوانده باشيد

 

 :دقيقاً همان چيزي است كه در اين كتاب خواهيد آموخت اين

از اين  نقشه صحيحي الزم را براي رانندگي درون بزرگراههاي ماركت بدست آورده و آگاهي و شناخت

 !اتوبان ها در اختيار داشته باشيد

 »بودن گواهينامه تريدر« خوانده، در امتحان آن شركت كرده و» رانندگي درون ماركت« امهآيين ن 

 !بگيريد

آن را همراه خود  تريد نياز يك تريدر آشنا شده و در طول مورد يدكي لوازم و ابزار آالت با نحوه كار 

 !داشته باشيد
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 نقشه اشتباه 

 
 

 چون نقشه مسيرشان از ابتدا اشتباه بوده. ه درون ماركت گم مي شونداينك ميبازند براي اكثر تريدرها

 .است

 

سالها قدمت بيشتري  MARDI GRAS جايي كه جشن زندگي ميكنم، ALABAMA در MOBILE من در شهر

 .دارد NEW ORLEAN از جشن مشهور

 در لويزيانا كاروان شادي به است كه سه روز قبل از چهارشنبه توبه كاتوليكها جشن مشهوري Mardi Grass :مترجم(

 .)اندازند راه مي

 

 .جو ميكرد و پرس و ديدن جشن NEW ORLEAN  دوستي داشتيم كه در مورد رفتن بهاخيراً 

 شوخي گفتم نه، نقشه داريم؟ من به NEWORLEAN وقتي كه او از ما پرسيد كه آيا نقشه اي از

NEWORLEAN  رو ندارم ولي نقشه MOBILE رو دارم!! 

  NEWORLEAN و MARBILE رافيايي بينغتا اينكه من به تشابهات ج! من قاطي كرده ام فكر كرد كهاو 

 .كردم اشاره

 

NEWORLEAN  در ي داشت كه از ميان پايين شهر ميگذشت، همانطوري كهيا هرودخانه MOBILE بود . 

و همچنين نزديكي به  .ا داردمشابه آن ر اورلئان درياچه بزرگي در حومه شهر دارد، كه شهر موبايل نيز نيو

خالصه در كل اين دو شهر خيلي شبيه به هم . اين دو شهر بود خليج مكزيك از ديگر شباهتهاي جقرافيايي

 !بودند
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 .استفاده ميكردم وبراي سالها از اين نقشه خيلي آشناتر بودم، neworlean نسبت به mobile نقشه من با

با  Bourbon street يافتن خيابان براي  مرا گوش كرد واز طرفي دوست ديگري داشتم كه نصيحت

 مسير اشتباه قطعاً او! به خيابان مذكور نرسيد هرگز تالش ميكرد، اما او Mobile استفاده از نقشه شهر

 !!در انتهاي خيابانهاي بن بست يافته بود يكطرفه اي را رفته و نهايتاً خودش را

 

به استناد نقشه هاي  خالف بازار و كوشش آنها بر  زيرا تالش ود،يكننم به همين صورت اكثر تريدرها اشتباه

 .اشتباه ميباشد

 .  است"منطقي_نقشه اي فرهنگي"نميشود، بلكه  مرزها ترسيم حد و كردن نقشه صحيح بازار با مشخص

 

 :ممترج از زياده گويي هايبازهم (

Cultural Logic Map  : كليه اكتسابات خود از قبيل محل  فرد بر مبنايدر روانشناسي مدرن گفته ميشود كه هر

، ديدگاه خاص و فرهنگي كه در آن رشد كرده و غيره تولدش، تجربيات شخصي اش، آموزش هايي كه ديده است،

 Cultural Logic» يا و» نقشه فرهنگي«پيدا ميكند كه اصطالحا آنرا  منحصربه فردي نسبت به دنياي اطرافش

Map» مي نامند. 

فرد خود به دنياي  منحصر به» نقشه فرهنگي«ر گفته مي شود كه هركس از ديدگاه شخصي خود و از پشت اينطو  و

 . اطرافش مي نگرد و وقايع را با تفسير خاص خود درك مي كند

 

دارند، برداشت  متفاوتي كه» نقشه هاي فرهنگي«ممكن است دو شخص به پديده واحدي نگاه كنند ولي بخاطر  نابراينب

 .فاوت و حتي متضادي از آن موضوع واحد، داشته باشندهاي مت

مانند عينكي رنگي  ايشان است زيرا اين نقشه» نقشه فرهنگي«اينكه برداشت انسانها و ديدگاهشان اسير در   و خالصه

ياي رنگي كه عينك از آن ساخته شده است به دن كه بر چشم فرد زده شده باشد، او را مجبور ميكند تا دقيقاً با همان

 . اطرافش نگاه كند

بر نفس  بايد از مرتبه شخصيتي خيلي وااليي برخوردار بوده و به تسلط كافي» نقشه فرهنگي«اين  و فرد براي خالصي از

 .خويشتن رسيده باشد

نام مي بريم ، منظورمان اشاره به همين مفهوم روانشناسي  »نقشه فرهنگي«جا در متن از عبارت  از اين به بعد هر

 .)است ظر نويسندهموردن

 

تفكر شما،  به روي سخنان شما، ميگذارد، ثيرأتمام كارهايي كه انجام ميدهيد ت شما بر» فرهنگي«نقشه 

 .... و حتي چگونه از لذتهاي جنسي بهره مي بريد ميخوريد، رفتار شما، اينكه چگونه غذا اخالق و

 !ميكنيد تريد چگونه و نهايتاً اين كه.... 
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 .آن استفاده ميكنيد اي وابسته است كه از» منطقي_فرهنگي«فعاليتهاي خودتان به نقشه  مدرك شما از تما

قبل از ميالد مسيح پايه   سال500كنوني ما، از حدود » نقشه فرهنگي«، طرح و ساختمان از لحاظ تاريخي

 .ريزي شده است

راكليوس، اقليدوس و بقيه  ،ه، ارسطوسقراط ،كنندگان آن افالطون از يك انقالب فرهنگي عظيم كه آغاز

 .فلسفي در حال آغاز بود، بويژه بين شاگردان ارسطو و هراكليوس نبردي.دبودن

 اگر چيزي را نميدانيد بهترين گزينه رفتن پيش كسي است«روشنفكري را با اين انديشه كه  ارسطو جهان

 !فريب داد» كه بيشتر از شما ميداند تا از او سئوال كنيد

  خواهيم ديد اين ديدگاه احتماال بهترين شيوه براي، اما همانگونه كه بعداًمي رسد صحيحاين راه به نظر 

 !دبو نخواهد كردن تريد

 :اما گفته مشهور هراكليوس به اين صورت ترجمه شده است كه

 »!!وقت نمي توانيد در يك رودخانه پاي خود را دوبار فرو كنيد شما هيچ«

 

 !واحد فرو بريد همان نقطه بار در ، و هرگز نمي توانيد پاي خود را دو باركه شما هرنويسنده اين است  منظور: مترجم(

 جابجا مي شود، و چون جريان آب متحرك بوده و دايماً 

كه شما براي بار دوم پاي خود را در آب فرو  نتيجتا هنگامي

آب قبلي قرار  مي كنيد، پاي شما در همان نقطه از جريان

دخانه در اين مدت حركت كرده چون رو! نخواهد گرفت

ساده تر نويسنده اشاره به اين جمله  يا به بياني و !است

 تجربيات هركس صرفاً منحصربفرد خود«معروف دارد كه 

  »اوست

در جستجوي «يا جمله معروف ديگري كه مي گويند  و

است، زيرا در اين راه،  حقيقت، مقلد بودن امري باطل

 »خود را مي پيمايدبفرد  هركس صرفاً مسير منحصر

و همچنين مثالي ديگر از دانشمند ايراني بزرگ استاد 

براي رسيدن به خدا « مي فرمايند كه(!!) مارمولك اعضم 

را بايد دنبال  و هركس راه ويژه خود!!!! هزار راه وجود دارد

 ) »!دكن

 كنيد، نه تنها به خاطر اين را دوبار فرو اگر ميگوييم شما هيچ وقت نمي توانيد در يك رودخانه پاي خود ...

  است كه جريان رودخانه حركت كرده است،

 !بلكه جاي پاي شما هم از قدم اول تا قدم دوم تفاوت كرده است

خالصه خيلي ...  خيس تر شده است، خنك تر شده است، فالن تر شده است، بهمان تر شده است يعني مثالً: مترجم( 

 !!)كرده توفير 
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از  زواياي زندگي امروز ما رخنه كرده،  ما شيوه ارسطو را برگزيدند، روش او در تمامبدليل اينكه اجداد

 در علوم پايه و حتي علوم پزشكي، كه در همه اين» روش علمي« قوانين حقوقي در دادگاه خودمان گرفته تا

  .داتاييد ميكند كه تكرار شدني باشنفقط تجاربي ر» متد علمي«كه  موارد اينطور فرض ميشود

 !!!كه هر يه جمله كه تو مي گي من بايد ده تا پاراگراف پاورقي بنويسم.... !!! بر پدرت بيل ويليامز اي : مترجم(

» علمي متد و روش«منظور نويسنده اين است كه اين روشي كه امروزه به عنوان 

 معروف گشته است، صرفاً به تجربياتي مي پردازد كه تكرار پذير باشند يا به قول

 شان فقط پديده هايي را بررسي و فرمولبندي مي كنند كه بتوان بارها و بارها درخود

 .بوته آزمايش قرار داد و هربار صرفاً همان يك نتيجه قبلي را بدهد

شيوه كالسيك، ما هرگز نميتوانيم برخي پديده ها را كه تكرار شدني  بنابراين با اين

 .گيهاي خاصي را كسب مي كنند، بررسي و قانون مند كنيميژووقوع شرايط، شكل و  بار نيستند، و در هر

مسير نوراني يك رعد و برق  مسير افتادن يك برگ از روي درخت، هر بار مي تواند مسيري كامالً متفاوت باشد، ويا مثالً

 .پذير و تكرار شدني نيست بار شكل منحصربفردي خواهد داشت كه مطلقاً تجربه در آسمان هر

صرفاً به اين دليل كه تكرار شدني  كالسيك خارج افتاده اند، ر نيز هستند كه به همين شكل از حيطه علومخيلي موارد ديگ

يا شكل و نحوه رشد شاخه ها و برگ هاي يك  شدن آب يك رودخانه در بستر كوهستان، و نيستند، مانند مسير جاري

يا مسير جريان  كندو و واز زنبورهاي عسل در اطرافيا مسير پر يا مسير حركت مورچگان در اطراف النه شان، و درخت، و

 ... هاي گردابي و سيالبي و هوايي و دريايي و الي آخر

مدرن رياضي و فيزيكي با  اين موارد را كه قبالً قابل بررسي نبودند به لطف خدا هم اكنون توانسته اند در علوم همه

اين ابزارها در . نمايند ردابزارهاي جديد رياضي و منطقي به حيطه علوم شناختي وا

هستند كه ... و » منطق فازي«و در فيزيك » يا چايوز آشفتگي« تئوري رياضيات همان

رخداد ها و پديده .چنين پديده هايي مهيا ساخته اند بستر هاي نويني را براي بررسي

 را  منحصربفرد خودنبوده و در هر بار وقوع صرفاً به يك شكل هايي كه مطلقاً تكرار پذير

 .دنمايان مي كنن

 

 كنم تا االن براي خوانندگان گرامي واضح شده است كه هدف اصلي اين كتاب چيست؟ فكر

پديده هايي كه شكل . ميشود اين كتاب با نمودارهاي ماركت، به صورت پديده هاي تكرارنشدني و تجربه ناپذير برخورد در

 .يستندن و خصوصيات ظاهري آنها مطلقاً از قبل قابل پيش بيني

ماركت را هرگز نميتوان پيش بيني كرد چون «و بهمين دليل هم در فصل ابتدايي كتاب نويسنده بارها تاكيد كردند كه

 ».  پيش بيني ناپذير استذات ماركت اساساً

كه هرگز هم ( را پيش بيني كنيم و هدف نويسنده در اين كتاب اين است كه بباييد به جاي آنكه شكل آتي نمودار

 .با نمودار و با ماركت همراه و همگام نماييم ياد بگيريم كه چگونه خودرا صرفاً)  انيمنميتو

بايد پشت سرت بيست خط توضيح ميزني من تو كلمه حرفي كه   كه هر دوده ،  نويسنخدا بگم چيكارت كنه جناب اي 

  )!بدهم
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 .كرد ميده ميشود را ايجادقبل از ميالد مسيح اقليدس چيزي كه اكنون هندسه مسطحه نا  سال500در 

 !نكرد ابداع» دنياي واقعي«و » طبيعت«او هرگز هندسه را بعنوان ابزاري براي توصيف 

 .نمود ، طرحداشت» معماري«و » هنر«ردي كه در هندسه اقليدسي را بخاطر كارب او

هنيت و پيش وابسته به ذ كامالً» هنر« در آن زمان هنر و معماري به شدت پيشرفت كرده بود، و ارزش 

 .فرض هاي اشخاص بود

 .بخشيد استاندارد و كيفيت هنر آن روز ارتقا) ، تعادل و توازننسبتها، تشابه( اقليدس با قوانين هندسي خود

 .يا مسير يابي طراحي نشده بودند قوانين اقليدس هيچ وقت براي نقشه برداري و

 درجه 180يك مثلث ميشه  ع زواياي داخليمجمو«: انين اقليدس در باره مثلثها، اين بود كهيكي از قو

  »نوع مثلث چگونه باشد مهم نيست كه شكل و .است

 !ميكند اما فقط در شرايط خاصي و در مجاورت جاذبه زمين اين قانون صدق. يك واقعيت است اين! بله

 

هنگاميكه يك سفينه فضايي نيروي جاذبه زمين را ترك ميكند وبه 

 180مثلث هم بيش از ياي داخلي وع زواممج ميرود، طرف ماه

 )نسبيتي انشتين بعلت انحناي فضاي(!! ددرجه ميشو

به  ، چون اكثر ما معموالًتفاوت جزيي براي ما اهميتي نداردالبته اين 

 !كره ماه نميرويم

، »هامثلث قوانين اقليدسي«اما به هر حال نكته مهم اين است كه 

 .نيست» جهان شمول«است و يك قانون صادق ) روي جو زمين(رفاً در شرايط خاصي ص

 .بپردازيم اين مفهوم بسيار مهم خواهد بود هنگامي كه ما به مطالعه عميق بازار

 

 .تغيير عظيمي صورت ميگيرد و  سال تحول500در تاريخ بشر اينگونه به نظر ميرسد كه درحدود هر 

 .متولد شد  قرن پس از شكوفايي تمدن يونان، مسيحيت5در حدود 

 .  قرن بعد از آن امپراتوري رم در تاخت وتاز بربرها سقوط كرد5ود و حد

 

كاتوليك بخش عمده اي  كليساي) ن تاريك قرون وسطي ناميده مي شودكه معموالً دورا(در قرنهاي بعدي 

 .دانش غربي و امروزي ما را شكل داد از فرهنگ و

 .بودند كه منابع اصلي آگاهي و آموزشواتيكان مهمترين مخزن كتابهاي دست نويسي شده بود  كتابخانه

براي اينكه فقط آنها  هستند، ، كليسا معتقد بود كه فقط كشيشها مجاز به خواندن اين منابعدر آن زمان

 .كنند سيرفصحيح ت به طور كتاب مقدس را تا آموزش ديده اند
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و بنابراين تمايلي براي ميكنند   از خدا دريافتمردان كليسا تصور ميكردند كه آنان حقيقت را مستقيماً

 .و حقايق جديد نداشتند جستجو و كاوش بيشتر درمورد علوم و دانش هاي ناشناخته

» حقيقت«كفار، ملحدين و مرتدين به  موريتي كه ايشان براي خود قايل شده بودند تا از دسترسيأم

 .گرديد... عقايد و  ، تفتيشصليبيجلوگيري نمايند، منجر به جنگهاي 

داشتند، حتي هم » آگاهي«و » علم«نسبت به  ، تعاريف خشكي كه آنهاكته در اينجا اين است كههمترين نم

 .، تحت تاثير قرار داده استبه دنياي اطرافشان اكنون نيز ديدگاه بسياري از مردم را نسبت

 

شته بازجويي و استفسار در دادگاه كليسا، از اكتشافات علمي خودشان بازدا ، پس ازكوپرنيك وگاليله

 .شدند

اتومبيل و وسايل  ، مهمترين اختراعات بشري باروت و اسلحه بودند و سپس ميالدي1500حدود سالهاي  در

 .نقليه

 قدرت كليسا رفته رفته تضعيف ميشد و سياست و. علم با سرعت بي سابقه اي در حال توسعه در جهان بود

 .علم در حال رشد وترقي بود

 

 :دريافتنيروي جاذبه زمين را  دن سيب از درخت ونيوتن ارتباط بين افتا اسحاق

تر را از پديده هاي طبيعي ترسيم  رغم اينكه او تصويري به مراتب پيچيدهعلي

 .زمانه خودش بود ثير همان فرهنگ و طرز فكرأهم او تحت ت نمود، باز

پيداكرد با  فيزيك كالسيك توسعه. او هنوز دفن در فرهنگ زمانه خويش بود

  قشه منطقيحدي مشابه ن

هرشب در خدمت تحقيق وتعريف دانش وابسته  از ارسطو تاييد شده برايhanded down  متدد علمي

 !!شماست
 

) 

 !حاال جدي جدي همه اينها رو بايد بخونيم؟! بابا خسته شدم... اوووف  -

 . هرچي ميگه حكما يه منطقي توش داره. اين بيل ويليامز كارش خيلي درسته ! آره بابا-

 سركار نرفته باشيم؟؟! ال مطمئني اين بيل ويليامز كه ميگي واقعا آدم معروفيه ؟حا-

 و هم توي انديكاتورها، كلي به هاtemplate هم توي قسمت. برو امشب توي متاتريدرت رو نگاه كن!! نه بابا  -

 !اسم اين بابا چيز ميز مي بيني

 !!جون من راست مي گي ؟ -

  !!له شه بره زير كاميون اگه دروغ گفته باشم!!  اگه دروغ بگم پشوتنه اين بمير !!! پشوتنآره به جون  -

 ؟.... خب پس بقيه اش رو هم زود بگو ببينيم چي گفته اين بيلي ويلي عزيزمون!! ايول  -

( 
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 .»منطقي نقشه«، اما همچنان محبوس در همان زيك كالسيك مرتباً توسعه مي يافتفي

تعيين ميكرد كه چگونه  همان روش تفكر ارسطويي گسترش يافته بود، كهدر امتداد » متد علمي«روش و 

همان تعاريف متداول ارسطويي براي علم و  و در قالب. بايد تحقيق كرد، و چگونه بايد به جستجو پرداخت

 .دانش

  چيزهايو خيلي.... ، كامپيوتر وكارخانه ها، هواپيما، موشك ها،اختراع اتوموبيل  فيزيك كالسيك، كه قادر به

 :آشكار مي شد ، به وضوحه اي مي شد كه ضعف و ناكارآيي آنديگر شده بود، به تدريج وارد دو حوض

 سيستم هاي حياتي در طبيعت -1

 ))))Chaos    يايايايا    چايوز يا كي آس وچايوز يا كي آس وچايوز يا كي آس وچايوز يا كي آس و همانهمانهمانهمان((((اغتشاشات و آشفتگي ها   -2

 

قوع بيگ بنگ را تشريح چند كوچك، بعد از و اي هر ممكن است فيزيك كالسيك توانسته باشد تا نانوثانيه

ولي هرگز قادر نخواهد بود توضيح و تصوير كاملي را از گردش ) كائنات لحظه خلق= بيگ بنگ (كند 

يا تصويري را از جريان متالطم آب يك رودخانه  بطن چپ قلب جاري مي شود ارايه كند، و خوني كه از

 !يا ترسيمي از شكل رويش كاكل ذرت شيرين و آب

 !!زنده است ، قطعا يك سيستم باشدچه كه ماركت هر

كه درون ) مجموعه اي از تريدرهاي انساني(سيستمي زنده 

و مملو از اغتشاشات و آشفتگي هاي پيش  جرياني متالطم

 ! فعاليت ميكند )ماركت(بيني ناپذير 

 

 

 :به خاطر خواهد داشت فيزيك قرن بيستم سه پيشرفت انقالبي را

 نسبيت تئوري -1

 تميمكانيك كوان -2

 (The Science Of Chaos) چايوز يا آشفتگي علم   -3

 

براي ما ) سرعت نور(ديدگاه سنتي ما را نسبت به دنيا دگرگون ساخت، و صرفاً يك عدد ثابت را  انيشتن

 !باقي گذاشت

 !مكانيك كوانتمي، آن عدد را نيز به كنار انداخت

 !!هم شكسته است ا را در، تمامي ديدگاه و جهانبيني كهنه متئوري آشفتگي و اكنون

جلسه ، تئوري آشفتگي  14 هزارتومان، به ازاي يك ساعت و نيم، و صرفا در12تنها با پرداخت مبلغ ناچيز 

صددرصد نمره قبولي و به همراه فلش كارت و مرور كليه  را بطور كامل به شما خواهيم آموخت ، با تضمين

  ))  !!09123456789پشوتن و رفقا  ((  : ريداست با ما تماس بگي فقط كافي. نكات تستي
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 ! به اطرافتان نگاه كنيد

 .ايد و اين كتاب را ميخوانيد، نگاه كنيد به اتاقي كه اكنون در آن نشسته

 .تخت و مسطح است اتاق شما شامل خطوط راست و ديوارهايي

  ! بينيدمستقيمي را نمي ، چنين خطوط و صفحات راست ورحاليكه شما هرگز در طبيعت واقعيد 

 

 
 

 

كاركرد  ، صرفاً برمبناي منطق عاجز ويات ابداع كرده و توسعه داده ايمكه ما به نام رياض تمام آنچه را

 .ناتوان مغز و ذهنمان است

اطراف ما را ناشناخته ، كشف ناشدني و توصيف ناپذير باقي  اين منطق ، حوضه هاي وسيعي از دنياي واقعي

 .ميگذارد

 

 .است ، پديدار شدهبه دنياي اطرافمان، تئوري چايوز، ديدگاه تازه اي اواخرهمين  سرانجام در

را » نظم«درجه ي باالتري از  ،در واقعيت» تئوري چايوز«، زيرا سفانه نامگذاري نامناسبي استأمت» چايوز«

 .توصيف ميكند

 

» تهاي دروني ماركتزيرساخ«نموده، و سپس به توضيح » تئوري چايوز «، نگاه دقيق تري بهبعدما در فصل 

 .خواهيم پرداخت

، ويا فاندامنتالي اينكه چگونه شناخت اين زيرساختها مي تواند بهتر از هر ابزار و تحليل سنتي تكنيكال و

 .بكار آيد
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 جمعبندي

 

اختالف نظر روي ارزش ولي «آمد است و به سرعت نقطه اي را كه در آن  سريع و كار. ماركت ساده است

 و معامله بين بارني ما اين مفهوم را باداستان عصر حجر و. ، پيدا ميكندوجود دارد» قيمت ياتفاق نظر رو

 . فرد دريافتيم

از ) درصد تمام تريدرها 90( آنان  اكثر-اوالً: دو مشكل بزرگي كه پيش روي تريدرهاي جديد ميباشد 

 تريدرهاي تازه اءي كه موجب ارتقثرمؤتكنيك ثابت و   هيچ-و دوماً. شه منطقي اشتباهي استفاده ميكنندنق

 .ندارد كار به تريدرهاي ماهر گردد، وجود

در تريد كردن مي  و مشاركت آنان را» هندسه فراكتالي«و » علم جديد آشفتگي«در فصل بعدي ما  

 .آموزيم

 

 .دشده باش(!!) به اميد روزي كه هر ايراني براي خود يك استاد در علم مدرن آشفتگي و اغتشاش و بلوا 

 وقف(  و رفقاپشوتنكانون فرهنگي « با شركت در دوره فشرده آموزش چايوز در اين امر حياتي صرفاً

  !!ميسر است» )عام

  !!! اغتشاشگري تصادفي نيست! آشفتگي، برنامه ميخواهد!! پس ايراني تصميم بگير

  !! برداشت سياسي نشه هالطفاً
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 !خواننده گرامي سالم
و » نهضت ترجمه كتب و منابع فاركس در ايران       «اين كتاب تحت    

 .توليد  و منتشر گرديده است» سرمايه «آموزشي- علميدر سايت
خواهشمند است به هرطريقي كه اين كتاب را دراختيـار گرفتـه            
ايد، براي حمايت از نهضت و كمـك بـه پـيش بـرد اهـداف آن ،                  

نهضـت دريـغ    ايـن   همياري و كمك هاي داوطلبانـه خـود را از           
 .فرماييدن
 

 به اميد رشد و ارتقاي روزافزون جايگاه علمي و حرفه اي فاركس ايران
 پشوتن مشهوري نژاد

 

 

 

 

 خوانندگان عزيز كه عالقمند به دريافت فصول بعدي كتاب هستند مي توانند 

  هزارتومان تحت عنوان حمايت و همياري داوطلبانه ازدهپس از واريز مبلغ 

 »ابع  فاركسنهضت ترجمه كتابها و من« 
  pshootan@yahoo.com به يكي از حسابهاي بانكي زير ، شماره فيش خود را به آدرس ايميل 

 .ارسال نموده و درخواست خود را جهت دريافت ادامه كتاب ، اعالم بفرمايند
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اميدواريم كه با كمك و حمايت شما دوستان و سروران عزيز  ، بتوانيم  براي اولين بار در ايران ، ساير كتب 

 .يز به زبان فارسي و با كيفيتي مطلوب  مهيا نموده و  خدمتتان ارايه نماييمو منابع اصلي و مرجع فاركس را ن

http://abcbourse.ir/

