
 ه گر از نگاه رابرت پرچرعوامل موفقیت برای یک معامل

گوید: در شسسسرمع معامله نردن ناری را می المللی امواج الیوتگذار موسسسسبسسسه بی رابرت پرچر، بنیان

فهرستی »دهند: برای شرمع به نار در بازارهای مالی انجام می گرانانجام دادم نه ببسیاری از معامله

جدیدی را  صسسسسورت تدریجی ایجاد نردم م هر قانونم  لیبسسسست را به«. معامالتی ایجاد نردم از قوانی 

معاملۀ ناموفق به فهرسسسسست اضسسسسافه  عموالً پس از پایان یکبدان اضسسسسافه نمودم نه ای  قوانی  جدید م

 .شدمی

 

ا رمطمئ  شوم نه ای  اشتباه  نار متفامتی باید انجام دهم تاپرسیدم بعداً چهطور مبتمر از خودم میبه

قانون معامالتی تکمیل شد. م  ناغذ را  ۶۱فهرست،  ننم. حدمد شش ماه پس از آغاز تهیۀتکرار نمی

گذاری در انتهای معامله در هر انداختم. مشکل چه بود؟ اشتباه م  هدف مچاله م آن را به سسطل زباله

 .دادنه هر دفعه مشکلی مشابه رخ میطوریبود، به نوبت

توانید مرشسسسکبسسست نمی با گرفت  سسسسود»تری  اصسسسول معامالت ای  اسسسست: محبوبزنم. یکی از مثال می

نه شسسنوند. . هنگامیجدید همیشسسه آن را می گراناند م معامله)ای  را نارگزاران اختراع نرده« شسسوید.

ز ا نشینید، پسشوید، به تماشای حرنت سهام در مبیر دلخواهتان میمی مارد معامله در قیمتی خوب

ا تقدیر است؛ ام گویید ای نشینید م با خود میماشای حرنت خالف جهت م زیان نردنتان هم میت آن به

ام باید سسسسسهام را به فرم  نرده زمانی نه سسسسسود نمی نبسسسس »آنچه ماقعاً بایبسسسستی بگویید ای  اسسسسست: 

 «.برسانم

 چند رمز تماشسسسا، آنپس از  شسسسوید م تنهاافتد. شسسسما مارد یک معامله میبیایید ببینید نه چه اتفاقی می

ما ننید م سود شنه انتظار داشتید را دنبال می با حیرت حرنت قیمت در مبیری فرمشید مسهام را می

 .رسدمی رمی ناغذ به چند صد درصد
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ای خردمندانه توصسسسسیه ننید نه شسسسسما را ن سسسسیحت نند م امتر درخواسسسست می گر باتجربهاز یک معامله

؛ سسس س به لیبسست قوانی  معامالتی «بده د ن  م به سسسودهایت اجازه رشسسدهایت را محدمزیان»نند: می

ام نباید سهام را زمانی نه سود نمی نب  نرده»نویبسید: می ننید م ای  اصسل را در آنخود رجوع می

 «.به فرم  برسانم

نه هرگز اجازه ندهید  .بایبسستید»آیا ای  تناقض نیبسست؟ چه توضسسیحی در مورد ای  قانون مجود دارد؟ 

رمد، قبل از مضسسوب برخالف شسسما پیش می اگر یک معامله به«. احبسساسسسات بر معامالتتان حانم شسسود

زده در طول معامالت محشسسسسسست»گوید: برگردید. یکی می نسه بسه یسک فساجعه تبدیل شسسسسسسود از آن راهآن

 «!برم جلو م نترس» :گوید، دیگری می«نشوید

ه از هر یک از درختان. م  فهرسسسسسسستی ازآنچه برای خواهم توصسسسسسسیفی از جنگل بیامرم، ندرنهایت می

 .امموفقیت در بازار نیاز دارید تهیه نموده

  رم  م سبک معامالتی-1

م رمی آن  تعریف اسسست نه حاصسسل ا هار نظر شسسخ سسی نباشسسدقابل ای  اسسست یک رم  عینی  منظور

  شده باشد. میا بهبود داده بخشتواند آگاهیفکر شده باشد، منظورم ای  نیبت نه رم  شخ ی نمی

در نتابم به نام قواعد امواج الیوت: نلید رفتار  ننم نهگیری از رمیکردی اسسسسسسستفاده میبرای ت سسسسسسمیم

ام. فکر آن را تشسسریک نرده (Elliott Wave Principle: Key To Market Behavior) بازار

 گیرد. اگرای  چسسارچوب جسسا میموجی بهتری  راه برای درک بسسازار اسسسسسسسست م قیمسست در  ننم قواعسسدمی

 .معاملٔه موفق هدف نهایی باشد، صدها رم  دیگر نیز نارایی خواهد داشت

  نظم م انضباط در دنبال نردن رم  خود-2

آپش  م آتی موفق هبتند  طور مدامم در معامالتشماری هبتند نه به در میان آشسنایانم تعداد انگشست

اننون نببت تفنگداران سابق نیرمی دریایی تنها هم .یی هبستندها سسه تفنگدار سسابق نیرمی دریام آن

اسسسسست. م  هرگز تفنگدار نیرمی دریایی نبودم، اما نتای  یک آزمون  درصسسسسدی اندک از عموم جمعیت

 گفت یکی از صسسفات م  سسسرسسسخت بودن اسسست. پس ازگرجبسستان نه از م  به عمل آمد می رمانی در

شدم از مجبور می سسال، رمشس  است نه بدمن ای  صفت ۸۲مدت  بینی بازار بهانجام معامالت م پیش

رمی انبسسسسسان ازجمله م  ببسسسسسیار زیاد  ها قبل حرفٔه دیگری را انتخاب ننم. فشسسسسسار بازارهای مالیمدت
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بازار را فرامو  ننید؛ زیرا بدمن نظم م انضسسسسباط، هی   اسسسسست. اگر نظم م انضسسسسباط ندارید، فعالیت در

 .برایتان نارایی ندارد خورد مرمشی بدردتان نمی

  تجربه-3

ننند. معامالت حمایت می عنوان یک ابزار آموزشیبرخی افراد از معامالت ناغذی )مجازی م دمو  به

چگونگی معامله نردن هی  ارزشسسی ندارد.  ناغذی برای تبسست رم  شسسما مفید اسسست، اما در یادگیری

تنهایی در طبقه اتاق نشسسیم  خود صسسدا م بهسسسر م بخرید م بی چرا؟ اگر یک بازی بیس بال نام یوتری

یک متخ ص ضربه زدن با جوی استیک مبدل شوید، ممک  است نتیجه بگیرید م  نشبته باشید م به

 .توهم در شما ایجاد شود نه یک بازیک  با استعداد بیس بال هبتید ای 

مایل در  ۸۲ع با سرعت سری در نظر بگیرید با تیمتان در بازی پایانی مبسابقات جهانی هبستید م توپی

افتد؟ احباسات مختلفی در آن اتفاقی می شده است. حدس بزنید چه سساعت به سسمت صورتتان شلیک

نبسسبت به زمانی نه در اتاق نشسسیم  خود هبسستید خواهید  لحظه خواهید داشسست. شسسما شسسرایو متفامتی

 .داشت

ها، تحلیلگران، نارگزاری ای مالی،هشسما بایبستی خودتان را در میان هزاران پیام متضاد نه از رسانه

طور نامل به شما یاد ای نه آن را بهننید. تنها مدرسه شود ادارهدمستان م بازار به سمتتان پرتاب می

 .ای گران استنه شما را تنبیه نند م شهریٔه چنی  مدرسه ای است دهد مدرسهمی

  .است صبر م شکیبایی رمانی در قبول اینکه زیان بخشی از بازی-4

زیان بخشسسی از بازی  گر عدم پذیر  ای  ماقعیت اسسست نه ضسسرر متری  مانع در موفقیت معاملهبزرگ

برای عالی بودن )بدمن تفکر برنده   هسا باید جایگزی  شسسسسسسوند. انتظار یا امیدماری ماهیاسسسسسسست م آن

 .تضمینی برای شکبت است

خوبی دارد. یک   ضسسسسربه ۰۳۳  با حدس م گمان شسسسسبیه تود انداخت  در بیس بال اسسسسست. یک بازیک

درصسسسسد از مواقع ناموفق  ۱۳در  تری دارد؛ اما حتی ای  بازیک  بزرگقوی  ضسسسسربه ۰۳۳بازیک  با 

طور مطمئنی معناسست نه بازیک  ضربه زننده به تایی ای  به ای  ۰۳۳ضسربه زننده  اسست )فراچارت:

ا  اما ام هنوز هم درآمد ساالنهموفق بوده است .  ۰۳۴است یا  ضربه زده ۶۳ضسربه درست، از  ۰

 چون هرچند نامل نیبت، رقمی است؛ ۷
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صورت نامل در بازار به تواند به دسست آمرد نزدیک شسده اسست. الزم نیبستام به بهتری  جایی نه می

ً »برنده باشید؛   .باشید باید بهتر از هر فرد دیگری« صرفا

معامالتی خود تشریک ننید.  هایه نردن رم درماقع باید یک سیبتم مدیریت سرمایه را هنگام فرمول

ها اسسستفاده از دسسستورات توقف )حدا زیان م رم  های ببسسیاری برای انجام آن مجود دارد. یکی ازراه

ناربردی نباشسد، ممک  است ت میم بگیرید مقدار نمی از نل سرمایه را  هاحدا سسود  اسست. اگر توقف

 .زمان به خطر بیندازیدیک در

  .کیبایی رمانی در قبول سودهای عظیمصبر م ش-5

یک سسسال نامل با معامله  شسسود، اما در نظر بگیرید: برایچبسس  میای دلای  قانون معموالً باعث خنده

 ۸۳۳۳دالر سود م  ۰۳۳۳اید، دالر زیان نرده ۶۰۳۳اید، دالر سود نرده ۶۳۳۳در قراردادهای آتی، 

گوید ای  نار شسوید؛ زیرا رمشستان به شما میمله مارد میبه یک معا بار دیگراید. یکدالر ضسرر نرده

شما تماس  ننید. دمسست  آشنا  نارگزارتان بادالر سسود می ۰۳۳۳دهید. در عرض یک هفته  را انجام

 .گوید سودتان را بردارید؛ اما صبرمی ننیدگیرد م میمی

تاننون تجربه  رمد نه بهتری  سسودی است نهدالر باال می ۲۳۳۳بعد، موقعیت معامالتی شسما تا  هفتۀ

 .های بیشتر امید داریدبازدهی شما به«. گم شو م خارج شو.»گوید اید. دمست شما مینرده

بودم؛ اما هنوز هم در  گوید: بهت گفتهرمد. دمسسسستتان میدمشسسسنبۀ آینده معامالت خالف شسسسما پیش می

دالر سسسسود  ۰۳۳۳شسسسوید م از معامله خارج می مانید. برم بیرمن. در قیمت بازگشسسساییمعامله باقی می

 .یک سال است تری  سود شما درننید. ای  بزرگمی

ننید. معامله تماشسسا می سسس س رمز به رمز در شسسش ماه آینده، همچنان بازار را در مبسسیر اصسسلی جهت

مبسسسیر را از دسسسست ندهید. رم  شسسسما درنهایت در  ننید نقطۀ مرمد دیگری پیدا ننید تا ادامۀسسسسعی می

شوید نه ننید م متوجه میبرم بیرمن. شسما مضسعیت را بررسی می :گویدآرامی میپایان شسش ماه، به

سسسود نبسس   هزار دالر ۰۰۳توانبسستید داشسستید، میتان را نگه میاملیه موقعیت معامالتی اگر از مرمد

 (نیز در ننار ای  مقاله خوانده شود جیبون استی لتون ننید.)فراچارت: توصیه داریم م احبه با

ز ا« یا دسسسست پایی  معمولی»ادید نه ضسسسمیر ناخودآگاهتان تعریفی سسسسادگی اجازه دمشسسسکل چه بود؟ به

چگونه اسسستحقاق بیشسسستری نبسسسبت به  رسسسسید؟سسسود م زیان داشسسسته باشسسد. چگونه به منافعی بزرگ می
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نفس هبتید، زیرا رم  م نظم م انضباط فاقد اعتمادبه تان در سسال خواهید داشت؟ شمابهتری  معامله

 .خود را رها نردید

حرنات بزرگ در بازار  .ننیدرمزی در بازی، مطمئ  شسسوید جایی نه در آن هبسستید را درک میبرای پی

تان مجود دارد توجه شده خارج از سیبتم تعریف دهد. به دالیلی نهتنها یک یا دم بار در سسال رخ می

 .سود معامالت را از دست بدهید شویدنکنید؛ زیرا مجبور می
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