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 معامالت گن قانون 82

 برگرفته از کتاب های

Trading in Commodities Profits How to Make 

& 

45 Years in Wall Street 

 1قانون 

قسمت تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه خود روی یک  01سرمایه خود را به 
 معامله ریسک نکیند.

 

 2قانون 

حد ضرر استفاده کنید. زمانی که معامله ای انجام می دهید جهت حفاظت از سرمایه خود، از 
خود قرار دهید. هرگز نباید این  رهمیشه یک الی سه سنت پایین تر را به عنوان حد ضر

 سنت باشد. 5مقدار بیشتر از 

 

 3قانون 
بیش از اندازه معامله نکنید و در معامله کردن غرق نشوید. این به معنی نقض قوانین  هرگز

 سرمایه گذاری خواهد بود.
 

 4قانون 

هرگز اجازه ندهید که یک سود به ضرر تبدیل شود. بعد از اینکه در معامله ای سه سنت یا 
تا سرمایه شما دچار بیشتر سود بدست آورید، حد ضررتان را به همان میزان افزایش دهید 

 خسارت نگردد.
 

 5قانون 

با روند نجنگید. زمانی که بر اساس نمودارها و قوانینتان در مورد جهت روند مطمئن نیستید، 
 هرگز دست به خرید و فروش نزنید.

 

 6قانون 

مانی که شک دارید، از معامالت دور شوید و تا مادامی که شکتان برطرف نشده به سوی آن ز
 باز نگردید.

 

 7قانون 
 تنها در بازار های فعال معامله کنید و از بازارهای کند و مرده دوری کنید.
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 8قانون 

معامالتتان را در چهار یا پنج سهم مختلف انجام دهید و ریسک رو توزیع کنید. از تک سهم  
 شدن اجتناب بورزید.

 

 9قانون 

برای خود محدودیت های ساختگی نتراشید و بر روی یک قیمت ثابت برای خرید یا فروش 
 اصرار نورزید. همراه بازار باشید.

 

 11قانون 
ون داشتن یک دلیل خوب معامله خود را نبندید. بلکه معامالت را با تعیین حد ضرر های بد 

 پویا دنبال کنید.
 

 11قانون 

 سودهای مازادتان را پس انداز کنید.
د نیاگر یک سری معامالت موفق انجام دادید، بخشی از پولتان را در یک حساب، پس انداز ک

 ستفاده نمایید.تا تنها در شرایط اضطراری از آن ا
 

 12قانون 

گز به خرید و فروش هایی که سودآوری از آن ها پوست سرتان را می کند )دشوار هر 
 است( نزدیک نشوید.

 

 13قانون 

زمانی که در یک معامله در ضرر هستید، هرگز میانگین کم نکنید! این بدترین اشتباهی است 
 که یک معامله گر می تواند مرتکب شود!

 

 14قانون 

هرگز بخاطر بی صبری یک بازار را ترک نکنید؛ و هر گز به بازاری وارد نشوید، به این علت 
 که از بیشتر صبر کردن بیمناک هستید.

 
 

 15قانون 
 از کسب سودهای کوچک و ضررهای بزرگ اجتناب بورزید.

 
 

 16قانون 
 گز حد ضرری را که زمان معامله، تعیین کرده اید را زیر پا نگذارید.هر
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1
 برعکس میانگین کم کردن و به معنای خرید های مجدد در یک روند سودده است 

 17قانون 
 از ورود و خروج بیش از حد به یک بازار خودداری کنید.

 

 18قانون 
همان اندازه که مشتاق خریدن هستید، تمایل به فروش هم داشته باشید. اجازه دهید تا   

 هدفتان توسط روند بازار حفظ شود و پول بسازید.

 19قانون 

هرگز سهامی را نخرید، به این علت که قیمتش کم است و هرگز سهامی را نفروشید چون  
 قیمتش زیاد است.

 

 21قانون 

در زمان های نادرست باشید. در اهرم سازی تا مادامی که سهام بسیار  0مراقب اهرم سازی
فعال شود و سطوح مقاومتش را بشکند باید برای خرید بیشتر صبر کرد و برای فروش های 

 بیشتر نیز تا مادامی که روند صعودی شکسته نشده باید صبور بود.

 

 21قانون 

در اهرم سازی برای خرید، سهم هایی را انتخاب کنید که نشانگر یک روند صعودی قوی 
 باشند و از سهم های که یک روند نزولی را به نمایش می گذارند خارج شوید.

 

 22قانون 

حاشیه  ،زمانی که سهمی را خریدید که شروع به افت کرد، سهم دیگرتان را نفروشید که در آن
 کنید. ضررتان را بردارید و از بازار خارج شوید و مترصد فرصت دیگری باشید.ضررتان را کم 

 

 23قانون 

هرگز بدون داشتن یک دلیل خوب تصمیم به ورود به بازار یا خروج از آن نگیرید. زمانی کهه   
معامله ای را انجام می دهیهد، اجهازه دهیهد تها آن معاملهه بهر مبنهای د یهل خهوب یها قهوانین            

 مشخصی باشد و سپس بدون وجود نشانه مشخصی از تغییر روند، از آن خارج نشوید.

 

 24قانون 
فزایش معامالتتان بعد از یک دوره بلند از موفقیت یا یک دوره معامالت سودآور از ا

 خودداری کنید.

 25قانون 

هیچ وقت حدس نزنید که فالن بازار در سقف است. اجازه بدهید تا بازار خود اثبات کند که 
در سقف است؛ و هیچ وقت حدس نزنید که فالن بازار در کف است. اجازه دهید تا بازار 

اثبات نماید که در کف است. با دنبال کردن قوانینی مشخص شما می توانید به این  خود
 مهم دست یابید.
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            تشکر با       

     نوذرییاور          

Yavnolyze   تلگرامیکانال  

 

 

 26قانون 
 نباله رو هیچ کس نباشید تا مادامی که مطمئن شوید او از شما بیشتر می داند.د   

 

 27قانون 
 بعد از اولین ضرر، معامالتتان را کاهش دهید نه اینکه افزایش دهید.

 

 28قانون 

ورود اشتباه و خروج اشتباه در یک معامله اجتناب بورزید. همین طور از ورود درست و از 
 خروج اشتباه! این آخری خود دو اشتباه محسوب می شود.

 

https://telegram.me/shg572

https://telegram.me/joinchat/BSIn0D98ENn6sIf22V4JZQ
http://abcbourse.ir/

