
در تحلیل تکنیکالK.I.S.Sروش
آن را «متشکل از حروف اول عبارت )Keep it Simple Stupid(، در انگلیسی:KISSَسرواژه کیس

خواھم بدانید این گذارم بلکھ میندارم کالس درس انگلیسی بالبتھ تصمیم. است» داریدبسیار ساده نگھ
ارتباط با داشتن درساده نگھ. بھ ھر موضوعی، ازجملھ معاملھ در بازار بورس ربط دادتوانسرواژه را می

نحوه تفکرتان درباره حرکات قیمتی تا نحوه از: داریدگری خود را ساده نگھبورس یعنی تمامی ابعاد معاملھ
.اجرای معامالتتان

بلندمدت، در اغلب موارد ھای زمانیاز نکاتی است کھ در کسب سود از بازارھای مالی در بازهیکیسادگی
ھای معامالتی پیچیده یا اید از روشزمان سعی کردهای ازمطمئنم شما ھم در برھھ. شودنادیده گرفتھ می

. درنیامدندکردید، از آبکر میطور کھ فاید کھ آناستفاده کنید و درنھایت دریافتھھای تحلیلی پیچیدهتئوری
تر در بازار بورس ھای پیچیدهاز روشکند تا بھفمید کھ چرا مردم بھ استفادهاین مقالھ بھ شما کمک می

.مند شویدسادگی بھ نفع خودتان بھرهتوانید از قدرتتمایل دارند؟ و چطور می

ھای تلگرامی از کانالممکن است در برخیشما ھم بسیار مایلید تا درباره اندیکاتورھای تحلیلی کھخب؛
ھمانی است کھ اید کھ این اندیکاتور،صرفًا شنیدهشما،. سروصدا بھ پا کرده است، اطالعات بھ دست آورید

توجھی را نصیب کاربرانش کرده است و شما دیگر چراکھ سودھای قابلدھدبرای شما ھم جواب می
اندیکاتوری کھ نصب البتھ، آخرین. اید ھرچھ زودتر آن را امتحان کنیدبیش از این صبر کنید و بتوانیدنمی

رسد کھ این اندیکاتور جدید، حتمًا جواب خواھد میجواب نداد اما بھ نظرطور کھ انتظار داشتید،کردید، آن
!داد

کردند کھ ا فکر میھاند؛ آنگذراندهای مشابھ آنچھ در باال گفتھ شد را از سراز معاملھ گران، تجربھبسیاری
معامالتی و اندیکاتورھای تحلیلی گوناگون، درنھایت قادر خواھند بود تاھای مختلفبا امتحان کردن سیستم

این، دقیقًا ھمان تفکر و .کنند، را پیدا کننداندیکاتوری کھ برایشان سود مستمری در بازارھا حاصل می
بورس در معامالتشان بارھا و بارھا ضرر کنند و زارشود بسیاری از فعالین باباوری است کھ باعث می

ای در بازار وجود نداردتر، ھیچ ناھار مجانیبھ عبارت ساده. ناامید بماننددست خالی، نگران ودرنھایت ھم
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ای لم توانند گوشھاندیکاتور، میاما ھنوز بسیاری بر این باورند کھ با پیدا کردن بھترین سیستم معامالتی یا
!د و پول پارو کنندبدھن

کارا در معامالت طور کامل وتوان ھر چیزی کھ کامًال سیستماتیک باشد، را بھاینجاست کھ نمیمسئلھ
ھای مکانیکی جای کھ بتوان آن را در سیستمبورس مورداستفاده قرار داد زیرا بازار، ماھیتی ایستا ندارد

صورت مدام، در حال تغییر چون ھیوالیی است کھ بھبازار بورس ھم…این بازار موجودی زنده است. داد
ھای واکنشھا ھم کھ بھ لحاظگرفتھ از احساسات و ھیجانات انسانی و انسانتغییراتی نشئتاست؛

پولشان در میان باشد، با یکدیگر تفاوت الخصوص در مواردی کھ پایشان بھ شرایط متفاوت، علیاحساسی
.دارند

حلیل تکنیکال انتخاب کنیم؟چھ نرم افزاری را برای ت

راه را اشتباه انتخاب کنند، اما در عمل،گویند سبک تحلیلی ساده را دنبال میاکثر معاملھ گران میبااینکھ
دیگر بھ فکر یافتن یک سیستم معامالتی اندیکاتوری شود کھ شماگری تنھا وقتی آسان میمعاملھ. کنندمی

توان نمیقدر نوسانی و پیچیده ھستند کھبازار بورس آن. ر کند، نباشیدبازار کاکامل کھ در تمامی شرایط
.ھا را تحت کنترل درآوردمعامالتی آنافزاری یا یک ست مکانیکی از قواعدصرفًا با استفاده از یک کد نرم

داریدچیز را ساده نگھھمھ

کار بسیار ساده است؛ شت؟ خب؛ اینگری در بازار بورس را ساده نگھ داتوان معاملھنظر شما چطور میبھ
. ھایتان نگاه کنیدھا روی چارتجای این کار، بھ قیمتبھدیگر منتظر یافتن سیستم یا اندیکاتور کامل نباشید؛

استفاده بینی حرکت بازارتحلیل تکنیکال کالسیک عمًال از ھیچ اندیکاتوری برای پیشکارگیریمثًال بھ
.کندنمی

شان را زندگیشود برخی از تریدر ھا تمامی درآمدگری آن چیزی است کھ باعث میمعاملھبخش ھنر معادلھ
حال یافتن بھترین اندیکاتور و سیستم ھستند، ھایی کھ مدام درکھ آناز راه بازارھا بھ دست بیاورند درحالی

.دھندکماکان پولشان را از دست می! برای جای دادن یک مربع در یک دایرهبا تالشی بیھوده ھمچون تالش
این دید بازاری چیزی . دھد، میو نھ سیستمیادگرفتن ھنر و مھارت تشخیص الگوی قیمت بھ شما یک دید،

ھا برایدانند و از آنبسیاری از افراد متد را ھمانند سیستم می. گویندمیاستراتژی معامالتیاست کھ بھ آن،
یک متد معامالتی، . اندیکدیگر متفاوتکنند؛ اما این دو، کامًال ازھای معامالتی استفاده میاشاره بھ تکنیک

ھ سیستم ککند، درحالینظر از نوع حرکات آن، فراھم میصرفراه و روش درک حرکات روزانھ بازار را،
.دخیل نیستای در آنای از قواعد سخت و شدید است کھ ھیچ ترجیح یا انتخاب انسانیمجموعھمعامالتی،

ھا دالر در بازارھا سودچطور توانستند میلیونجرج سورس و وارن بافتگرانی مطرح ھمانندمعاملھ
دیدی کھ از طریق ! معامالتی پیچیدهھایافزارھا یا اندیکاتورکنند؟از طریق دید بازاری محتاطانھ، و نھ نرم

.آمده بوددستھا فعالیت کرده بودند، بھبازار در بازارھایی کھ در آنآگاھی یافتن از دینامیک قیمت و شرایط

توانند، نگاھشان بھ میھا تا جایی کھآن: ای بورس، یک وجھ اشتراک دارندتمامی معاملھ گران حرفھ.
برای کسب سود در بازار بھ یک ذھن آرام و آسوده نیاز دانند کھدارند زیرا میمینمودارھا را ساده نگھ

از رویکردی ،اما ناموفقکار و بسیاری از معاملھ گران باتجربھاغلب معاملھ گران تازهحال،بااین.دارند
کنند و لقمھ را را پیچیده میتوانند راھشان کھ میھا تا جاییکنند؛ آنکامًال متفاوت در معامالتشان استفاده می

!چرخاننددور سرشان می

را بسیار ) یافتن معامالتتحلیل چارت و(گری ترین بخش معاملھصورت غریزی مایلیم سادهھا، بھانسانما
این حقیقت را پذیرفتید کھ تحلیل چارت، الزامًا نباید کار کھوقتی. تر ازآنچھ باید، کنیمدشوارتر و پیچیده

ماندن و گری ھمانند منظمھای دشوارتر معاملھتوانید با وضوح بیشتری روی بخشمیباشد،دشواری
نباشید کھ بخش اعظم وقت و پولشان گرانیشبیھ آن دستھ از معاملھ. مدیریت صحیح ریسکتان تمرکز کنید

ھای ساده تحلیل. ندکنتر میھای پیچیده و پیچیدهمتفاوت و روشای از اندیکاتورھایرا صرف یافتن ملغمھ
یک روش ساده، صورت طبیعی در بازار وجود دارد را بیاموزید و درخواھید یافت کھ با ھمینبھتکنیکال کھ

.باشند، جلوتریدھا میحلراهتر ساختناز بسیاری از افرادی کھ صرفًا دنبال پیچیده
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گیرینتیجھ
مفید در. توانید آن را بھ مرحلھ اجرا بگذاریداید، میپی بردهK.I.I.S حال کھ بھ اھمیت و نحوه کار روش

با پول واقعی در بازار گذارییک حساب آزمایشی بازکنید، حداقل سھ ماه، قبل از اینکھ بھ فکر سرمایھتریدر
یادتان . یا ابزارھای ساده مشابھ را تمرین کنیدبورس بیفتید، معاملھ بر اساس سطوح مقاومت و حمایت

طور مستمر در بازار بورس سودخواھید بھریسک ھمراه است؛ اگر واقعًا میگری ذاتًا بااشد کھ معاملھب
درخواھید یافت کھ برای کسب وقت،کنید، بھ کیس بچسبید و بھ مفاھیم آن تسلط و اشراف کافی پیدا کنید؛ آن

.ھای پیچیده نیازی نخواھید داشتسود بھ روش

گریی معاملھحقیقتی تلخ درباره
داریدچیز را ساده نگھھمھ

ساده در مقابل شلوغ
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