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 از بورس تا فارکس

در اكثر اوقات بيشتر افرادي كه فعاليت در بازارهاي مالي رو 

نتايج ميداني اين رو نشون ميده( در اواسط  البته)، شروع ميكنن

 !!! از اين بازار جدا ميشن، اما چراراه با اندوه 

دليل اون رو به تفصيل يه تريدر ايراني چند وقت پيش با زبان 

 بيان كرده كه خوندنش لطف زيادي داره !!!آميانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول

روزی که کد بورسی گرفتم برای اينکه وارد بازار های مالی بشم 

ن تومن و پر از با سرمايه يک ميليو شانزده يا هفده ساله بودم

، کسب پول و ثروت اولين و تنها ترين هدفم بود آرزو و شور و حال
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همه در ارائه نظرات و تجربياتشون ، هيچ کسی راهنمايی خاصی نمی کرد

وردن به من آنميخواستن چيزی رو که گرون بدست کوتاهی می کردند و 

 رايگان بدن

روی کاغذ صرفا  من اصال نميدونستم چيزی به نام نمودار وجود داره

شنيده بودم و عکس های نمودارهای خارجی ی  بر اساس چيزايی که

 .چيزايی رسم می کردم

اصال به اينکه بايد  من مبهوت قيمت ها و درصد های رشد قيمت بودم 

فقط وارد  ياد گرفت فکر نمی کردم و پيش خودم می گفتم فقط بخر

يک بار در عرض ده دقيقه  معامله شو و اگر نشی فرصت از دست ميره ها

 خروج044ورود  014ومعادن  شدم و دوباره خارج شدم )وارد يک سهام 

تاسف از اينکه من حتی از زندگی حقيقی درس نگرفتم که انسان (  

هايی موفق اند که نيت و قدم هاشون خالص باشه و برای هدف باشه نه 

در انتها خود پول  هدف در بازارهای مالی کسب موفقيت است حواشی اش

معامله برای "خودم اينو ميگم که  بارها پيش به سمت شما مياد

درس برای درس نه " "عبادت برای عبادت نه ثوابش" "معامله نه سود

اگر اينطوری فکر کنين و هدف اين باشه که موفق بشين  "حقوقه حاصلش

 .نه پولدار ،شما آدم ثروتمندی خواهيد شد

 بخش دوم

من افراد وقتی اولين بار وارد بازار شدم اصال توجه نکردم که به جز 

در واقع ، ديگر و حرفه ای تر هم هستند که عقل دارند و می فهمند

اصال حواسم نبود بازار دارای شعور و درکه بهتری از منه اصال دقت 

نمی کردم که اين منم که بايد با بازار هماهنگ بشم نه بازار با 

فکر می کردم چيزايی که من ميفهمم رو االن هيچ کسی نميدونه در  ،من

به عنوان مثال خبری که  ،لی که در حقيقت ذره ای اطالعات نداشتمحا

ما اين روزها در فالن کانال خبری می بينم خيلی زودتر رو قيمت 

اثرشو گذاشته، اصال نبايد فکر کنين که اين خبر به صورت محرمانه 

و اولين بار توسط شما ديده شده و شما اگر وارد معامله نشی بازار 

من به دنبال اين بودم که چطور  اصال اينطور نيست هاز دستت در مير
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سريع تر سود کنم و فقط دنبال پول بودم و اصال دنبال راه های سخت 

من حتی چگونگی نگاه  ...و زودم ميخواستم برم اومده بودمدير  نبودم

به بازار رو بلد نبودم و دائما پای سيستم زول ميزدم به 

بعد ها وقتی بازار رودرک کردم  بازار...ساعت ها پای سيستم بودم

دقيقه به بازار نگاه نمی کردم...چون ميدونستم بايد  ۵بيشتر از 

 .کی و کجا و چی رو ببينم

اصال اينطور نيست که خودتونو به عذاب بندازين و دائما پای سيستم  

بشينين نه...فقط بايد تايم های خاص و نقاط بکر رو تشخيص بدين و 

کنين...اگر زيادی بازار رو نگاه کنين شايد در برای اونها صبر 

جهش های ناگهانی بازار وسوسه بشيد و وارد معامله بشيد همين طور 

که ضرر پشت ضرر ميومد و بازار بر سر غرورم می کوبيد فهميدم نه، 

 ...گويا بايد بيشتر ياد بگيرم

  بخش سوم

ز حضرت ی جايی ی جمله ا باالخره تصميم گرفتم بايد بيشتر بدونم

مسيح خوندم و نميدونم چرا در اون لحظه اين جمله به يادم اومد که 

از راه هايی نرويد که رهروان آن بسيارند بلکه از راه هايی "ميگه: 

 "برويد که رهروان آن کم اند...

به من لطف کردن  گم چرا از اين جمله استفاده کردمبدر ادامه حاال 

... و بنيادی ...همين و همينتکنيکالی  گفتن دو تا تحليل داريم

کتاب تحليل تکنيکال جان  ،شروع کردم به خوندن مطلب ها از اينترنت

از طرفی به بررسی بنيادی بازار  مورفی خريدم و غرق نمودارها شدم

تکنيکال راحت و سريع بود.بنياد سخت و  و نماد مورد نظر پرداختم

يل تکنيکالی رو تحل...من جذبه سخته شدم بخاطر همون جمله ،پيچيده

نمودارهايی پر از خطوط و ابزارها که   در کنار بنياد پيش می رفتم

ليل بنيادی شرکت ها و محاسبات تا تح ديگر خود کندل ديده نمی شد

تونستم مي بنيادی در اين حد که به کيلو و عددهای دقيق  ي یئجز

بگم الستيک به فرض در شرکت کوير تاير چند تمام ميشه و سود اين 
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آينده قيمت  ميدونين من داشتم چيو پيدا می کردم؟ شرکت چقدر ميشه

 ها رو ...

ينده رو ببينم و بازار آينده است نه آمن داشتم می فهميدم بايد 

ضرر ها  قيمت ها مفهوم پيدا کردند و تخصصی تر کار می کردم گذشته

وری که قرار آا شايعات و پيش بينی خبر های سودب ...کم کمتر شدند

ينده اتفاق بی افتند می خريدم و در لحظه رسيدن به نتايج آبود 

اما همچنان ترس داشتم...اردرهای طاليی و خروج های  خروج می کردم

اگر شما نتونين به تحليل خودتون تکيه کنين پس ميخوايد به  افتضاح

 باز صحبت ها و سيگنال های ديگران روم تاثير ميزاشت چی تکيه کنين؟

 .... به قدری که فراری بودم از جمعيتی که درباره تريد حرف ميزنن

 بخش چهارم

  غرور ، شانس ، تحليل ؟کدام؟

درصد موفق  04چشمان خودتون رو ببندين و معامله ای کنيد...شما 

کم کم که بنياد با چاشنی  خواهيد بود.اين يک حقيقت از بازار است

رسيدم که همه اين دردسرها و برو تکنيکال رو ياد می گرفتم به اين 

 دنبياها برای اينه بفهميم کدام يک از طرفين ترازو سنگين تر هست

ر واقع تمام مطالعات و بررسی ها و تحليل ها ميخواد به ما بگه د

 ای بزنيم و يا سل؟ب

درصدی  04اما اين شانس  درصد احتمال برد دارد؟ 04کدام طرف بيش از 

بسيار شده بود  .فريبنده و بد خواهد بود همان طور که خوبه بسيار

که وارد معامله ای می شدم مغرور از کارم بودم که ديدی چی شد؟دنيا 

يادمه  ...رو هم پر می کردم من اين معامله رو کردم با اين تحليل

دقيقه  0رو به يکی از دوستانم گفتم فالنی من حقوق يک کارگر رو در 

غرور کرده بود و چون مغرور می درصدی من رو م 04شانس  در آوردم

 شدم سری بعد حجم معامله رو باالتر می ردم 

درصدی باعث می شد که فکر کنم استراتژی و سيستمی که  04و شانس 

اين تحليل و  ،درست کردم برای تريد کردن عاليه و سود ده هست
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درصدی  04اين شانس  توانايی من نبود که داشت سود ايجاد می کرد...

درصدی خودتون رو به پای خودتون بزاريد که به  04ا شانس مباد بود

گمراهی دور و درازی خواهيد رفت همون طور که من رفتم و ضرر های 

بر اساس شانس معامله نکنين که اگر موفق  ،تيجه اون بودنسنگين 

ميشين و اگر هم شکست بخورين اصلی از حقيقت بشين مغرور و گمراه 

 .سرمايه رو از دست داديدترين موضوع بازار يعنی 

 مهاجرت :بخش پنجم

بعد از اينکه دو سه سالی در بورس  انتخاب بازار و نمادی درست

بودمو باال پايين زدم فهميدم به علت ضعف ساختاری اين بازار در 

ايران و مشکالت بسياری که خارج از کنترل من هست ماندن ديگر جايز 

 کس شدم انگار هيچی بلد نبودموقتی وارد فار نيست و وارد فارکس شدم

سل زدن برام خيلی عجيب بود  اصال نميفهميدم اين قيمت ها يعنی چی

ولی به علت اينکه فارکس چند  که چطوری چيزی که ندارمو ميفروشم

امتياز بزرگ داشت ميدونستم اين همون بازاريه که ميتونم درش موفق 

به قول  رو، اون  بشم و انتخاب بازارم درسته و فقط بلد نيستم

مکانی و رشد  دوستم فارکس به عنوان بازاری که محدوديت زمانی،

در فارکس شما کمتر تعصب می  کردن نداره خيلی جذاب به نظرم اومد

بينی چون بازار دو طرفه است و ميتونين هم از بای و هم از سل سود 

ببرين و خداروشکر تا حدودی مشکل تعصب تحليلی ام که در بورس اذيتم 

قبل از اينکه هر نمادی رو نگاه  ،می کرد اينجا اجبارا درست می شد

کنين ببينين اصال اين در حوزه تخصصی شما هست يا نه؟جز 

 فارکسه؟کاالست؟سهامه؟چيه؟

شما نمبتونين دنيای نفت رو با دنيای ارز يکی کنين و همه چيزايی 

م اگر تصمي که در نفت جواب ميده رو در ارزها هم به کار ببرين

در اين  ،فارکس باشيددر)بازار ارز( باشيد پس فقط  داريد در فارکس

 .خيلی مهمه شخصيت سازی شما و انتخاب راه و روشتون

در دو سال ابتدايی معامالتم صرفا نفت معامله کردم و هيچ چيزی جز 

نفت در هيستوری من وجود نداشت...چون نفت ی چيز بود مثل جفت ارز 
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اشه...ولی خب ای کاش کسی ميامد و بهم می دوتا نبود برام مبهم ب

شديدا پيشنهاد می کنم  ...گفت که نفت اونی نيست که فکرشو می کنی

در هر زمينه ای از بازار که فعال هستين بدونين چيو دارين معامله 

می کنين متاسفانه خيلی از کسانی که حتی دو سه سال هست که درفارکس 

ن جفت ارز واقعا يعنی چی و ضعف هستند گه گاهی می بينم که نميدون

 .شناختی در تريد اونها تاثير منفی ميزاره

 بخش ششم: بحث های بیهوده

از روزی که وارد بورس شدم و تا حاال که در خدمت شما هستم دو چيز 

هنوز که هنوزه داره تکرار ميشه و اون بحث های بيهوده بين افراد 

ميدونم چرا يکی ميخواد ن درباره تحليل ها و روش های معامله گريه

 بگه روش من خوبه روش تو بد؟

 چطور می تونيم درباره چيزی نظر بديم که اونو اصال درک نکرديم؟

بعد از اين سال ها متوجه شدم به اندازه تعداد معامله گران روش 

يکی اسمشو ميزاره تکنيکال،يکی ميگه  های معامله گری مختلف داريم

هر کسی ی اسمی  ،يکی ميگه تابلو خوانیاسکلپ، يکی ميگه بنيادی، 

براش ميزاره و اشتباه وقتيه که يکی از کار ديگری که ذره ای درک 

 نداره عيب بگيره

در ارتباط با معامله گران ديگر گاها خودم هم دعوا کردم از بورس 

به هبچ عنوان با کسی که ميخواد بگه من خوبم  تا همين فارکس فعلی

تمرکز و شخصيت شما در معامله گری بسيار  تو نمی فهمی بحث نکنيد

بايد با ثبات باشه و تماما وقتتون رو در راه خودتون صرف کنين و 

اصال فرصت اين رو نداريم که بخوايم به ديگری بگيم نه من درست 

سود و زيان ديگران هم برا  ،برای شماست سود و زيان شما  ،ميگم

 .نه از سودمون مغرور نه از ضرر کسی بايد خوشحال شد و خودشونه

 044من خودم در بورس بر روی قيمت شرکت سرمايه گذاری سايپا در 

و اون سهام نزول کرد و به صد  144تومن بحث می کردم که اين ميشه 

هم رسيد و ته دلم از اينکه درست گفتم ذوق می کردم ولی وقتی 

 تماما تمرکز به ،فهميدم وای چقدر مردم بدبخت شدن خجالت کشيدم
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 معامالت خودتون کنين و از بحث هايی که انتها نداره دوری کنين

سرمايه خودتون رو حفظ کنين و راه درست معامله کردن رو متناسب با 

 تفکر خودتون پيدا کنين

 بخش هفتم: پولدار یا ثروتمند؟

در کتاب اسراری که ثروتمندان به شما نمی گويند حرف خوبی زده بود 

ا ی پولی بهش رسيده و توانايی حفظ اون و که پولدار کسيه که صرف

زمينی فروخته...گنجی پيدا کرده ...ارثی بهش  افزايش اون رو نداره

اما گفته بود که اگر تمام پول های دنيا رو جمع کنيم و  ...رسيده

به طور مساوی بين همه تقسيم کنيم باز ثروتمندان بيشترين پول رو 

 پول و زياد کردن پول رو دارند خواهند داشت چون اونها توانايی کسب

مهارت اينکه بتونيم پولمونو در  معامله گری هم يک توان و مهارته

اين مهارت بايد  عين حال که حفاظت می کنيم آرام آرام باال ببريم

 ،توسط خود شما اخذ بشه نميشه ديگری بگه اين کارو کن اون کارو کن

کنين اما اگر  اگر ميخوايد پولدار بشين سيگنال ها رو دنبال

 ميخوايد ثروتمند بشين خودتون عمل کنين و ياد بگيرين

 بخش هشتم: احترام به فارکس

روی کامپيوتر نصب  روی تبلت نصب ميشه متاتريدر روی گوشی نصب ميشه

اينترنت ديگه همه جا هست و ميتونين بازار رو ببينين و هر  ميشه

شده هر جا اراده  به شما اجازه داده جا دوست داشتين معامله کنين

کردين معامله کنين اما ايا واقعا هر زمان هر مکانی جايی مناسب 

  پشت فرمون ماشين داری اونس دنيا رو تريد می کنی؟ برای تريد هست؟

چيزی که ده ها عامل درش تاثير گذار و نياز به حواس جمعی بااليی 

دارين  يا ميخواين داوجونز رو معامله کنين وقتی تو پياده رو داره

  با دوستتون حرف ميزنين؟سی شرکت بزرگ آمريکا رو؟ تو پياده رو؟

معامله احترام داره...جای مرتب می خواد...ذهن باز می خواد...اگر 

با همسرتون بحثی کرديد حق نشستن پشت سيستم و نگاه به بازار رو 

ارجين معامله کنين که شايد م اگر بی پوليد حق نداريد فول  نداريد
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من خودم وقتی ميخوام ی معامله کنم ی  بی پوليم حل شد ...نهشد و 

ساعت قبلش به همه ميگم خدانگهدار ميخوام برم تو اتاق حواسم به 

ی روز  بازار باشه و دائما با سه دستگاه بازار رو نگاه می کنم

وقتی ميخواستم برم دانشگاه ساعت هفت صبح نفت رو بای زدم...خود 

قتی ونست اون وقت صبح نفت ميخواد چی بشه و آرامکو عربستانم نميدو

ظهر اومدم خونه چهارصد دالر در ضرر بود و چهار روز صبر کردم 

اال نفت رفت و از حرص اون چهار روز سختی، سل زدم و ح برگرده

اگر نمودار  نقدر بی دقت و رو هوا آخه؟آباال...وای خدای من 

ون توهين به خودتونه ميخوايد تحليل کنيد صفحه موبايل چهار در هشتت

برای کارتون ارزش قائل باشيد  و کسی که اون تحليل رو بهش ميديد

و يک لب تاپ يا تبلت بزرگ هميشه دستتون باشه و بازار رو حرفه ای 

 ،روی اون تبلت يا لب تاپ حتی حق ريختن بازی نداريد نگاه کنين

علم شما بعد  اينا نکات ريزيه که جمع ميشن و ميشن شخصيت با ثبات

تا ميتونين احترام بزارين  در کنار اين شخصيت ميشه يک تريد موفق

 به کار و حرفتون

 بخش نهم: چگونه به یک جفت ارز نگاه می کنم؟

اگر تعريف نباشه و به پای غرور نزارين وقتی اولين نگاه های خودمو 

به سهام ها و جفت ارزها تا به امروز مقايسه می کنم می بينم وای 

 جفت ارزی مثل بزارين در قالب يک مثال بهتون بگم تفاوت دارهچقدر 

GBPUSD اول دو تا ارز رو جدا می  رو چطور می بينم و تحليل می کنم

اره ميدونی دوم نوامبر جلسه بانک  کنم و از خودم می پرسم: پوند؟

مرکزيشه اما داده های اقتصاديش زياد قوی نبود از اون طرف 

 هواست و اگر بخوان خروجی سخت داشته باشند توافقشون با اروپا رو 

طبق پيش بينی ها دو سال دچار رکود ميشه و رکود نرخ بهره رو کاهش 

ميده اما از طرفی ميخوان نرخ بهرشم زياد کنند تا جلوی تورم رو 

نوع خروجش خيلی ميتونه مهم باشه پس در هر لحظه انتظار ی  بگيرن

ته باش و دائما خبرگزاری ها صحبت يا سخنرانی غير منتظره رو داش
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نمودار پوند دالر رو حاال باز می کنم و ففط در تايم  رو انالين ببين

 هفتگی خالی خالی بدون هيچ انديکاتوری نگاهش می کنم...

استارت نرخ بهره زد پس اگر نرخ بهره نشه حداقل  1201خب هفتگی از 

د زياد اينرخ بهره دسامبر ش :حاال ميام رو دالر هست 1201ريزش 

شتغال اوکی هست اما طرح مالياتی مار تورمی بد نيست و اآبشه...

قای ترامپ به عنوان سياست های مالی ميتونه رو بازار به شدت آ

تاثير بزاره و اگر عملی نشه سقوط داوجونز و ضعف دالر و بی اعتمادی 

رو مياره و يادت نره اعتماد مهمترين رکن اقتصاده پس حسابی اينو 

بر کاالی چينی؟اين قرار داد تجاری نفتا باالخره چی شد؟تعرفه  ،بپا

از  ره باال يا با کله بياره پايينبمريکا رو يا بآدو تا ميتونه 

ماه بعد حياتيه و اگر اين بار هم منفی شده قضيه  NFP مارآطرفی 

ضعف ساده و گذرا نيست و حساس شو و اصال تو موقعيت بای دالر در اون 

سخنرانی های اعضای فدرال رزرو رو يادت باشه و  ،رلحظه قرار نگي

بدون اونها هم مثل تو نياز به داده های اقتصادی دارند و حتی 

پاول هم به نرخ بازدهی اوراق ده ساله چشم دوخته پس حواست به 

رو کنترل کن و ای داااد يادم رفت CRB  قيمت نفت و شاخص اينم باشه

مسائل ريز ديگر که االن خارج از  و خيلی اوراق انگليسم حواست باشه

 ...حوصله شماست

می بينين کل اين جفت ارز رو بايد بيارين پايين ريز ريز کنيم همه 

چيزشو بپايين و بعد نقطه ورود مشخص ميشه يا اصال شايد نتيجه 

در جفت ارزی که هر دو سودای  بگيرين اين جفت ارز بدرد نميخوره

د می بينين پس ی تغيير کوچک در افزايش نرخ بهره دارند شادو زيا

البته  انتخاب ميديم و به فرض دالرين و پوند ين رو انتخاب می کنيم

بحث امنيت و نا امنی هم بايد لحاظ کرد و اينجا دنيای واقعی نميشه 

بگيم بقيه عوامل ثابت اند و برای ديگر متغيرها با ابزار کنترل 

تا ميتونين بيشتر  نسرمايه و حد ضرر يک تريد زيبا رو شکل ميدي

 .بدونين و لذت ببرين

 بخش دهم: مردم
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جمعيتی که در بورس و فارکس ديدم به اتفاق بالنسبت بی سواد  90%

صد تا  ار دروغ می بافند و حقايق را به شما نمی گوينديبس بودند

به  ضرر کرده باشند نمی گويند اما يک سود را به نمايش می گذارند

آرامش فکری ندارم بهتره يک مقدار وضع رو بهبود ی جايی رسيدم ديدم 

گروه ها و سايت های زيادی عضو بودم که هر کسی به خودش اجازه  بدم

يا  می داد ی چی بگه و ناخودآگاه من با خوندنشون به شک می افتادم

 به دنبال تحليل هايی می رفتم که دلمو خوش کنند 

تا  النشم بسيارندهمين ا کال نظم ذهنی من رو بهم ريخته بودند

ميتونين از محافل و مکان هايی که سر و صدای الکی دارند و يا ذهن 

سيگنال ها اگر سيگنال بودن صاحب  شما رو بهم ميزنن دوری کنين

 يالش دنيا کانال مربوطه دنبال دو قرون پول شما نبود با همون سيگنا

به شما سعی کنيد در جاهايی عضو باشين که صرفا  ،پول بدست می آورد

هيچ چيزی در معامله گری بيشتر از نظم و آرامش ، آموزش می دهند

 .فکری نيست

 

 

 بخش یازدهم: کال مارجین 

وقتی اولين بار حسابت صفر ميشه ميگی: چيييی شد؟؟؟؟ صفر شد 

اولين بار که کال شدم ساعت حدودا سه شب بود...در نماد  واقعا؟؟؟

چيزی که به ذهنم رسيد اين بود اولين  "وست تگزاس اينترمدييت" نفت

بعد  که کارگزاريه دزده پس برم ببينم قيمت نفت واقعا اونجاست؟

چندين  دالر که 14خه پسر دستکاری در قيمت ده سنت ديگه نه آگفتم 

گاهی اوقات ی  ،روز کال ول کردم فارکس رو و گفتم فارکس دروغه

مثل گردش چيزايی بخاطر زيادی بزرگ بودنشون دروغ برداشت ميشن 

دنی زمين به دور خورشيد که بخاطر بزرگی زمين در ذهن عده ای نش

 .واقعيه كهبود تا دانشمندا ثابت کردن 
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به خودم گفتم فقط استراحت کن و بعدا بيا اشکال کار رو در بيار 

بعدا اومدم بررسی کردم ديدم ضعف ساختاری  ببينيم چی شد که نشد

برگشتم به سبک تحليلی ام در  ،دارم...از پايه کامال در اشتباهم

سيستم ( تا ميتونی انتقاد کن اگر نميتونه جوابتو بده نخرش) بورس

متاتريدر  اينچی 11يک عدد کامپيتور با مانيتوری :خودم رو نقد کردم

 و فقط دو نماد 0

ساعت و استفاده از  0معامله در تايم  نفت امريکا و نفت برنت

ساعته برای  0ی بولينگر در تايم انديکاتورها و باند ها ،ايچيموکو

نفت  ديگه چی؟هيچی...هيچی برگشت های قيمتی خبرهای چهارشنبه

چيه؟توليد کنندگان نفت کيان؟نفت کجای بازار هست؟اصال نفت برنت 

چيه؟چطور ميشه که نفت ی روزايی ی کله پنج دالر ميره و خطوط 

استوپن و ايچيموکو عمودی ميره باال و ی روزهايی اين خطوط استوپ 

 تقويم اقتصادی چيه کجا بايد پيداش کنم؟ هيچ خبری نيست

خيلی ايراد  ...اصال چه ربطی داره نفت به اقتصاد ها؟دالر؟طال؟و

درآوردم...و واقعا به اين نتيجه رسيدم اين کار ، کار تو نيست 

کال مارجین مقدس ترین لحظه ای است که  ،پسر برو خودتو درست کن

فقط کافيه ازش لذت ببرين  بازارهای مالی تجربه کنینمیتونین در 

کال مارجين دقيقا نقطه عطف يک معامله  و ازش بی اندازه سود ببرين

گر هست فقط کافيه اون خوب درک بشه که اگر خوب درک نشه بازم کال 

 پی نوشت: ده بار کال مارجين شدم .   مارجين ميشيم

 چی عالقه داشتم؟بخش دوازدهم: بعد از آموزش خلبانی به 

رفتم دوره های خلبانی رو تا حدودی گذروندم و ی سی چهل ساعتی 

جاتون خالی پرواز کردم اما متوجه شدم به داليل مختلف اين راه در 

ايران به نتيجه نميرسه و مثل يک اردری که ميدونم به استاپ ميخوره 

بود  عد خلبانی به چی عالقه داری؟جواب اينباز خودم پرسيدم  بستمش

 : اقتصاد
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به لطف آن يک ميليون تومان با برکت پدرم وارد بورس شدم برای 

همون طور که قبال هم  اولين بار طعم معامله و ضرر کردن رو چشيدم

گفتم در بخش های قبلی خيلی طول کشيد که به يک فهم کمی از اقتصاد 

 چه چيزی ميتونست منو ساعت برسم و خيلی راه دارم که بهش مسلط بشم

 چهار شب بيدار کنه؟ ولی اخبار چين تونست...اخبار نيوزلند تونست

نه برا اينکه اون لحظه از شب به من پول بدن فقط اينکه ببينم چی 

 ميشه وقتی اين خبر منتشر ميشه؟

گاهی  عالقه شديد به اقتصاد همچنان عامل اصلی ماندنم در بازار هست

در حساب دمو فقط  و یک سالاوقات شده کل سرمايم از دست رفته 

یک سال تمام و یک حساب دمو کافی بود تا من  تماشاچی بازار بودم

و در تمام این لحظات همیشه به خودم  به لحظه کال شدنم فکرکنم

 ...اینو گوشزد کردم...دیگه دنبال پول نیستی

خيلی خيلی خيلی مهمه که عاشق کاری که انجام ميديد باشيد در غير 

اگر جز کسانی  اون شما رو به بی راهه می کشونه اين صورت حواشی های

هستيد که فقط ميخواد حسابش مثبت بشه بدونه اينکه به خودش زحمت 

و يا اگر  بده يک سرچ کوچک در گوگل بکنه برا فهم و يادگيری بيشتر

اردرهايی فراوان در ضرر رفته دارين و هيچی از بازار نميدونين 

فقط زمانی برگردين که عالقمند به و  بهتر سريع تر ببنديشون و بری

 ...پول حاشيه است يادگيری بازار باشين

 بخش سیزدهم: بی پولی شدیدم

جدا از اينکه ديگه  روزی که کال مارجين شدم ديگه آدم سابق نبودم

 خرج های زندگيمم باالتر رفته بود پولی نداشتم

 حتی فکر کنين تا ديروز هر چی دوست داشتی ميتونستی بخری ولی حاال

کال مارجين فقط از  ،برای شارژ خط اينترنتت حساب و کتاب بايد کنی

کال مارجين و معامالتی که اين شرايط رو به  دست دادن پول نيست

وجود ميارن در واقع از بين برنده فرصت ها و خوشی های آينده هم 

به قدری بی پول شدم که ی روز گفتم پول قرض کنم از کسی  هستند

هم غرورم اجازه نداد به کسی بگم پول بده  انتقاممو بگيرمبريزم 
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 ،و هم اينکه بعدش گفتم پسر چرا داری جو گيرانه صحبت می کنی

انتقام چی ؟ نتيجه عملتو ديدی...طمع کردی...تريد بد زدی...درست 

 نبودی...اطالعاتت کم بود ، انتقام چی آخه؟

ين و طعم نداشتن پول آيا واقعا شما مخاطب عزيز هم الزمه بی پول بش

من حتی برای خريد لباس عيد  رو بچشين تا به نتيجه حرف من برسين؟

 هم گفتم نه پول خرج نمی کنم بايد پوالمو جمع کنم برگردم به بازار

بخاطر همينه هميشه ميگم زنده موندن در بازار و حفظ سرمايه خيلی 

االست صبور مهم تر از سود کردنه و اگر می بينين ريسک معامله ای ب

باشين مطمئن باشين مقدار صبرتون کمتر از مقدار زمان الزم برای 

اگر معامله ای دارين که ميدونين  برگشتن بعد از کال مارجين هست

برگشت تو کارش نيست و بيست درصد سرمايه مثال از بين رفته 

 ببندينش... هشتاد درصد سرمايه دارين هنوز

....  البته به احتمال چی باشیمثل من نشين که چندين ماه تماشا

 ، نه يه بار بلكه چند بارزياد سرتون مياد

 احترام به اردر: بخش چهاردهم

خوبه که به اردر های خودتون احترام بگذارين ، خوبه که غرور داشته 

باشين بگين يا اينجا وارد ميشم يا وارد نميشم و وقتی وارد شدم 

کمان صرفا انداختن تيری  يک تيراندازی با همه جوره می برمش جلو

 به سمت يک هدف نيست

در اين تير رها شده از کمان تيرانداز ، دنيا تجربه ، علم ،صبر 

اگر ورود به معامله رو به مانند پرتاب تيری از  و اميد وجود داره

تمام اگاهی شماست  کمان بدونيم تيری که داره رها ميشه شخصيت شماست

و اگر تيرها يا سرمايه  ش متحمل شديدو تمام صبری است که روزها برا

اگر  رو محدود بدونين در تيراندازی خودتون بيشتر دقت می کنين

باز شد مادامی که شرايط واقعا خطرناک نشده بزارين به  معامله

پيپ  ۰۲۲اصال نگين خب  کارش ادامه بده و با استاپ مديريتش کنين

رفت ببندمش بلکه بگين شايد تشخيص من خيلی بهتر بوده ... معامله 

خودتونو دست کم نگيرين شايد اين همون اردر هزار پيپی خاطره ساز 
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زندگيتون بشه در نتيجه بزارين بازار بگه کجا بايد ببندينش و 

اردرها و  مادامی که کار درست داره پيش ميره باهاش پيش برين

 .ا تکرار نمی شوند مگر در زمانی ديگر که پيرتر شدينمعامالت خوب شم

 قطار رفت : بخش پانزدهم

قطار هميشه می رفت و من جا ميموندم ، متوجه روند می شدم ولی آخراش

خر بود بدرد آی شدم ايستگاه سوار م كه و گاهی اوقات وقتی ام

کم کم نياز بيشتری احساس کردم برای اينکه بتونم يک  ،نميخورد

واقعا چه اتفاقی می افته ، رو قبل از حرکت بفهمم و بگيرمشروند 

يک روند اتفاق می افته؟چه چيزهايی الزم دارم؟هر چقدر به كه تی قو

بين " ولی من دنبال قطعيت بودم منمودارمم نگاه کنم حدسياتی ميزد

 "يک کليک با قاطعيت برای يک تريد با کليک همراه با شک خيلی تفاوته

بودم و بايد اعتراف کنم تکنيکالمم بد نبود ولی  يستمن تکنيکال

نميشد اعتماد کرد به تريد همراه با شک و اگرم اعتماد  قطعيت نداشت

 پيپی چطوريه؟ 044پس اين روند  می کردم سريع خارج می شدم

شروع کردم به مطالعه " اول ياد بگير"پول رو باز فراموش کردم گفتم 

 رها و رويدادهامطالعه دقيق اخبا انواع کتاب ها

و کم کم فهميدم روند چيه و کجا  روی نمودار ليبل زنی می کردم

نميخوام  140دالر ين گفتم  111به عنوان مثال رو  استارت می کنه

با دانستن يک خط "براتون قيافه بگيرم بلکه ميخوام بگم ميتونين 

 مطالعه کنيد پس" دانش يک روند بگيرين

  CPI:بخش شانزدهم

تکنيکالی محض بودم و تخصصم همون طور که ميدونين بازار من کامال 

 نفت بود و فقط نفت تريد می کردم

فقط تکنيکالی نگاه می  بعد اولين کال مارجين رفتم سمت جفت ارزها

 کردم و هيچ اطالعاتی نداشتم ، حتی قيمت جفت ارز برام نامفهوم بود

زار حرکت های فقط متوجه شده بودم يک روزای خاصی در ساعات خاصی با

 شديد داره
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اين حرکات شديد کامال تکنيکال رو نقض می کردند و استاپ های من 

تا ی روز به ی بنده خدا که اونم اتفاقا تکنيکال  روشن می شدند

کار بود گفتم فالنی من ی روزايی گيج ميشم قيمت ديوانه ميشه علتش 

 چيه؟

م تقويم اقتصادی گفت تکنيکال کافيه ولی من شنيدم ی چيزی هست به نا

 برو تو سايت فارکس فکتوری ببين

که بگن اين چيزا  ،سايتی نبود ،تلگرامی نبود، اون موقع کسی نبود

من داخل سايت رفتمو با دنيايی از اطالعات و اصطالحات رو به رو  ،رو

از شانس من اولين چيزی هم که  ،شدم که هيچ کدام رو نميفهميدم

روز مورد نظر پای سيستم  "تورم" دم يعنیبود که بعد ها فهمي CPI ديدم

خيلی خوشحال شدم که  شد و قيمت به شدت تکون خورد 11نشستم ساعت 

ولی ديگه هيچ وقت نگفتم تکنيکال  تونستم بفهمم چرا اينطور ميشه

بنياد رو می سازه و تکنيکال فراموش شد و بعد از اون زمان هفته 

 .ای يکی دو بار نمودار رو نگاه می کنم

 سالگی ام با امروز 02تفاوت :بخش هفدهم

با چه ذوق و ( حمل و نقل توکا فوالد)اولين سهاممان بود،حتوکا 

 ،يست روز صبر کرديم تا اين سهام باز بشه و بتونيم بخريمشبشوقی 

ناگهان ديدم سهام داره باز  پسر عمه ام دانشگاه بود و من در خانه

داره باز ميشه اونم گفت ميشه زنگ زدم حسين گفتم حسسييين حتوکا 

وسط کالس بود بدو رو از وسط کالس پاشد  جان من ؟منم گفتم بخداااا

منم چون معاملتم بر اساس اينترنت نبود  رفت به سمت يک کافی نت

خانن فالنی حتوکا و بخر  بدو رفتم داخل شهر نفس نفس زنان کارگزاری

ر تا من پر خانمه گفت اين فرم رو پر کن گفتم جان من بخ برای من

 هزار تومن حتوکا خريدم 500 کنم فرم رو

 004دو هفته گذشت و سهام ما که در قيمت  حسين نزديک يک ميليون

 رسيد 104خريديم روز به روز افت کرد و به 

نه سوادی داشتيم،نه پولی  فروخت 114پياده شدم ازش و حسين  044من 
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ش را کمی امروز بسيار خوشحالم اگر سواد و نه موقعيت مناسبی

دارم،پولش را دارم اما موقعيتش را ندارم هرگز تريد نمی کنم و 

 ،برای يک معامله نفس نفس نميزنم

ببخشيد امروز نبودم...داخل استخر  خيلی فرق کردم خيلی و خوشحالم

 اگر سواد و موقعيت نداريد تريد نکنيد آبياری کشاورزی بودم

 نقطه ورود به یک معامله: بخش هجدهم

از مديريت سرمايه و کنترل شخصيت که خودش حداقل يک سال زمان جدای 

، نقطه ورود درست همه چيز يک  )بستگي به شخصيتمون(نياز دارد

اگر نقطه ورودی خوب داشته باشيد به صورت اتوماتيک حد  معامله است

بسيار مهم است زمانی ورود کنيد  ،ضرر و حد سود شما معقول می شود

 .يا بسيار خسته اند که همگان در ضررند و

اين بسيار بی رحمانه است اما حقيقت همين است بايد جايی ورود 

کنيد که دوستانتان و يا کسانی که آنها را نمی بينيد به شدت در 

جايی ورود کنيد که ارگان های مهمی پشت شما باشند مثل  ضرر هستند

 استمثل قيمت سی دالری نفت که حمايت اوپک را دار، بانک مرکزی ها

اگر شد که  ،برای يک نقطه ورود عالی بايد صبر زيادی داشته باشيد

تا می توانيد در يک روند بزرگ  چه خوب و اگر نشد معامله نکنيد

نقطه ورودتان را بهينه کنيد...تماشا چی نباشيد وقتی وارد تريد 

آمده  $04نفت را بای زده ايد و تا  $ 14يعنی مثال اگر در  شده ايد

اصالح قيمت است اردر خود را ببنديد تا حتی يک دالر پايين  و حال وقت

بای زده  $01همان بای را بگيريد و اين بين گويی در  $11تر يعنی 

برای يک فروش هر چه گران  برای يک خريد هر چه ارزان تر بهتر، ايد

ولی عده ای می گويند گران بخر گران تر بفروش و ارزان  تر بهتر

اين مورد گه گاهی است برای اردرهای استاپ  خربفروش و ارزان تر ب

 ....البته

 با آرامش و همراه با تفکر باشد اميدوارم نقاط ورود شما به بازار
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  حد ضرر چیست ، کجا باشد ، چرا باشد: بخش نوزدهم

قديمی ترين و بهترين دوست يک  حد ضرر بهترين دوست سرمايه شماست

قاطع و منطقی است به يک معامله  "نه"حد ضرر يک  معامله گر است

بعضی  عالوه بر ضرر ابزاری است برای کنترل سود و روند گيری اشتباه

ها مثل من پا را فراتر گذاشته اند و کل يک حساب فرعی را حد ضرری 

برای سرمايه اصلی و حساب اصلی می دانند و در داخل حساب فرعی باز 

ورود به معامله و يا ست آنقدر مهم است که قبل از ، حد ضرر دارند

کجا  کردن قيمت دلخواه در معامالت سفارشی اول حد ضرر را می گذارم

خيلی از معامله گران بخصوص کسانی که تازه وارد بازار شده  باشد؟

اند درک خوبی از حرکت قيمت و درک خوبی از نماد معامله شده 

قرار  نبود درک کافی از حرکت قيمت باعث شده خيلی ها در ،ندارند

دادن مکان مناسب حدضرر اشتباه کنند و گاها می گويند: حد ضرر منو 

مثال: در نفت يک دالر حد ضرری است خنده دار  زد برگشت ای ناااامرد

يا در جفت ارزی  چون نفت روزانه حداقل يک الی دو دالر نوسان دارد

)البته  مثل يورو دالر ده الی بيست پيپ حد ضرر کامال بی مفهوم است

ضرر جدای از مديريت  مقدار ضرر و حدبراي هر تايم فريم فرق ميكنه( 

سرمايه بايد جايی قرار بگيره که بخش زيادی از سرمايه شما از بين 

نره و نه اون قدر دور باشه که زمان زيادی الزم باشه به اونجا 

برسه و نه اون قدر نزديک باشه که با يک هيجان کوچک در بازار 

 .روشن بشه

این بازی های  ،سرمایه شما در بازار همه چیز شماست باشد؟ چرا 

دقت کرده اید اگر گزینه سیو در یک  کامپیوتری خیلی معنا دارند

بازی نبود چه زمان و نیرویی از شما باید تلف می شد تا دوباره 

فرضا ده هزار دالر سرمایه دارید  برسید به جایی که قبال بوده اید

روزی که این بازی را ببازید ، ازی می کنیدو بدون حد ضرر )سیو( ب

و کال مارجین)سرمایه صفر( شوید باید زمان ، نیرو و یک پول جدید 
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پس چرا از آن  وارد کنید تا برسید به جایی که قبال بوده اید

 !!!استفاده نمی کنید؟

 قطعا قطعا قطعا اگر حد ضرر نداريد قطعا کال مارجين می شويد 

 

 

 استراتژی معامالتی: بخش بیستم 

از روز اولی که وارد بورس شدم تا روزی که محشور بشم به فارکس هی 

از هر  ،تو گوش من ميخوندن شما بايد استراتژی معامالتی داشته باشی

کی هم می پرسيدم اين استراتژی معامالتی چيه می گفت يک چيز شخصيه 

 بايد خودت پيداش کنی

ين چيزی نداشتن و فقط شعار می ولی حقيقت اين بود که اونا هم چن

 بهتر بود بگن شخصيت معامله گری و سواد تحليلی داشته باش دادند

بيش از نيمی از ضررهای من حاصل از بی سوادی بود و هنوز هم هست 

چون فارکس انتها نداره هر چقدر ميخونين باز يک سری چيزها هست که 

د فکر کنين وقتی شما هر چقدرم روی استراتژی که می گفتن نميدونين

 ندونين معنای يک چيز ساده ای مثل سل چی هست نميتونين موفق باشين

وقتی ندونين چطور چيزی که ندارين رو می فروشين فرقی نمی کنه با 

مثل اينه نيت کنين برين مسافرت ولی  استراتژی باشين يا نباشين

 ندونين چطوری بايد برين

کتاب ها باشه و يا کسی به  شخصيت معامله گری هم چيزی نبود که تو

شخصيت معامله گری مثل ابالغ پيامبران  من بگه و من ياد بگيرمش

دو  يک تريدر حرفه ای به شما ميگه حجم نزنين برای يکتاپرستی است

يا نمی پذيرين و  حالت داره يا حرفشو می پذيرين و رستگار ميشين

ی شويد اما در هر صورت رستگار م ضرر می کنين و بعد رستگار ميشين

 در جوانی موفق شدن شرط است نه در پيری زمان از دست رفته

 قیمت ها را نمی فهمیدم و سود می کردم :بخش بیست و یکم
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وقتی به  روزهای ابتدايی ورودم به فارکس حقيقتا هيچی نمی فهميدم

واقعا برام بی  1201101قيمت ها نگاه می کردم نمی دونستم يعنی چی 

مو باز می کردم و بر اساس تحليلم از روی نمودار نمودار مفهوم بود

  قيمت رو دونه دونه می نوشتم و اردر شرطی می کاشتم و سود می کردم

ولی به محض اينکه قيمت ها رو حفظ شدم نسبت به اونها تعصب پيدا 

 کردم

از روزی که فهميدم پيپ چيه می گفتم: بابا ششصد پيپ ريخته 

هو اصالحاين يه  ،زه بهتره بای بزنمخيلييييه غير ممکنه بازم بري

به شدت نسبت به  ای می زدم ولی بازم قيمت افت می کرددوباره ب

قيمت ها حساس شده بودم و برام يک سری اعداد مقدس بودن که مثال 

جفت ارز فالن روی قيمت خاصی هميشه سل داده و من هم اونجا سل ميزدم 

ولی تا وقتی نميدونستم  گاهه من حياتی بودنچون اون قيمت خيلی از 

 .و از روی مانيتور قيمت رو نگاه می کردم بهتر بود

مدت ها گذشت و من فهميدم اصوال چيزی به نام حمايت و مقاومت وجود  

و هر  هلحظه به مراتب مهمتر در نه اينکه نباشد بلکه قيمت ندارد

ديگر قيمت ها برايم  لحظه امکان شکست حمايت و مقاومت ها وجود دارد

ت و حاال به مدت ها گذش مقدس نبودند و فقط فقط قيمت لحظه مهم شد

 ه جفت ارزی در چه نقطه قيمتی در نمودار استچاين فکر نمی کنم که 

مثل چند روز  به اين فکر می کنم که من حاال به چه نمادی نياز دارم

معامله کردم و قيمت رو مثل گذشته  CAD/CHF پيش بعد از شايد ماه ها

شما بايد متناسب  مانيتور خوندم چون اصال نميدونستم چند هستاز روی 

 با نيازتان جفت ارز انتخاب کنيد نه بر اساس قيمت

  ترس معامالتی: بخش: بیست و دوم

بعد از اينکه بيشتر معامالتم ضرر شد يک احساس ترسی نسبت به معامله 

دليل ديگه مثل سابق شجاع نبودم که با يک نيمچه  کردن پيدا کردم

اوايل خيلی خيلی راحت ورود می کردم و حتی به  وارد معامله بشم

اما خودم پس از  همه می گفتم معامله رو سخت نگيرين و راحت باشين

مدتی ديدم نه نميشه راحت بود و راحت گرفتش ، چون اصال راحت نيست 
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و البته نبايد باشه که اگر بود هر کسی وارد اين بازار می شد و 

هميشه از  سريع به سود می رسيد و خدا رو شکر که راحت نيست چون 

خيلی از کسب و کارها رو  ،کاری که همه اونو بفهمن بدم می اومد

ديدم که رمز کارشون در دو خط خالصه ميشه و خيلی سعی می کنند حرف 

نزنن و کسی نفهمه تا مبادا نانشون آجر بشه يا اصطالحا دست زياد 

اگر شما رمز کارشونو بفهمين به راحتی اون کارو انجام ميدين  بشه

ولی معامله در فارکس اينطور نيست و ميتونين رمز کارتونو بگين و 

 نفهمن 

خوبه که کل فارکس رو به يکی بگی ولی باز نفهمه و اين باعث  خيلی

 .ميشه عاشق سختيش بشم

به قول چرچيل: جوانتر از آن بودم که  ....بريم به ادامه بحث ترس

 بترسم

در فارکس جوان تر از اونی بودم که بترسم ولی وقتی يکم گذشت و 

ضعفهای وقتی بترسين  بزرگتر شدم ترسيدم و چقدر خوبه که بترسين

اين اولين قدم ها و  خودتونو می بينيد و خودتونو نقد می کنين

ترس باعث میشه به دنبال حل مشکالت " مهمترين قدم های شما ميشه

ترس باعث ميشه درست معامله کردن  ،"باشین نه به دنبال سود کردن

رو ياد بگيرين و به شما ياد ميده معامله درست نتيجه اش پوله نه 

جز کسانی هستيد که در اين مرحله قرار داريد يعنی ترس اگر  به عکس

از معامله، بايد به شما تبريک بگم چون شما فهميديد بلد نيستيد 

اين باعث ميشه شما در  و اين بهترين چيزيه که ميتونين ياد بگيرين

آينده به دانش رو بيارين ، خبرگزاری ها رو چک کنيد ، طی روز پای 

قيمت در مانيتور کتاب بخونين و مديريت سيستم جای زل زدن به 

ی جايی شنيدم طرف برای اينکه ضرر نکنه داشته سر   ،سرمايه کنين

چهار راه خرما پخش می کرده يا اينکه خودم برای اينکه کال مارجين 

ترس از ضرر و معامله کردن شايد باعث بشه به  ...نشم روزه گرفتم

ار نداره ولی خب الزمه که چيزهايی رو بيارين که اصال ربطی به باز

گاهی وقتا اين راه رو طی کنين تا بفهمين خرما و روزه به شما در 
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ولی متاسفانه گاهی اوقات انقدر اين  تشخيص روند دالر کمکی نمی کنه

ترس بزرگ ميشه و شکست ها بزرگ و بزرگتر ميشن که فرد حاضر ميشه 

کسی تا آخر اين به کل از بازار خداحافظی کنه... بخاطر همين کمتر 

 ...کاره ميمونه

و اين بازار  و علم ختم بشه انشالله شاميدوارم ترس هاتون به دان

 رو ترك نكنين

  حجم معامالتی :بخش بیست و سوم

تازه وارد فارکس شده بودم و از بورسی که فقط به اندازه پولم بهم 

 سهام ميدادن وارد جايی شده بودم که تا چهارصد برابر 

 .ازه ميدادن معامله کنمسرمايم اج

مثل اين ميمونه تا ديروز با يک دوچرخه بوديد و حاال به شما يک 

البته ناگفته  ،و جت هشت سيلندر تمام اتومات بدنبنز فول آپشن تورب

ولی خب ميفهميدم  الت يعنی صد هزار دالر آمريکا 1نماند نميدونستم 

دالر پول بدست مياد که با سرمايه هزار دالری در عرض چند دقيقه صد 

در  پس حتما پول زيادی وارد معامله کردم و اين خيلی پر ريسکه

همين دوران خوش خوشان بودم که ناخواسته و بدون اينکه بدونم 

 .مارتينگل هم می کردم

بازار به شما  میدونین بازار به شما اجازه اشتباه کردن میده

باید عاقالنه و  امکانات فراتر از لیاقتتون میده این شمایید که

حد و حدود خودتونو بدونين مثل گذشته من  خویشتن دار عمل کنین

ميليون تومان برای يک حساب 114صد هزار دالر آمريکا معادل  نباشين

اين هيچ افتخاری نداره که  ميليون تومان نيست 121دالری معادل1444

دو حساب پانصد دالری خودتونو در عرض يک هفته با حجم زياد کردين 

اين مهم  ،اين حرفه ای بودن نيست اين کامال مبتدی بودنه هزار دالر

نيست که چقدر سود کردين اين مهمه که با کمترين حجم بهترين بازدهی 

 .رو کسب کنين

http://abcbourse.ir/


22 صفحه     
  

بين کسی که با يک صدم حجم ده دالر سود کسب می کنه با کسی که با 

اين صحبت  يا يک الت صد دالر سود کسب می کنه تفاوت بسيار زياد هست

اصال  ها رو می پذيريم و موفق ميشيم يا اينکه کال مارجين ميشيم

بسيار  مهم نيست کسی اين صحبت ها براش سنگين باشه و بهش بر بخوره

خوشحال ميشم که به کسی درباره حجم زدن بگم بايد بری پيش روانشناس 

و با ناراحتی منو ترک کنه چون خيلی خوبه که االن از حرفای من 

درباره  ، پسراحت بشه تا اينکه پولشو با سختی و تلخی از دست بدهنا

 .کنترل سرمايه و مديريت حجم بسيار دقت کنين

 عقالیی و غیر عقالیی: بخش بیست چهارم

 بخاطر شرايط ويژه اين روزهای بازار خوبه که اين خاطره رو بگم

 ستبازار گاهی اوقات برای شما عقاليی و گاهی اوقات غير عقاليی ا

منظورم اينه گاهی اوقات شما ميدونی که داره چه اتفاقی می افته 

و بازار هم با زبان بی زبانی ميگه باهات موافقم و معامله شما 

که البته فرض رو بر اين  سود ده ميشه و کار عقالنی پيش می رود

گرفتم که شما مخاطب عزيز حداقل ها رو ميدونين آخه بعضی وقتا 

ليل و منطقی نداره چون اطالعاتش پايينه و چون معامالت شخص هيچ د

اما گاهی اوقات زبان  اطالعاتی نداره پس کال از بحث ما خارج هست

بازار رو متوجه نميشين و نميتونين ازش بازدهی کسب کنين و برای 

از نگاه شما منطقی است ، به فرض خريد ميزنين  شما غير عقالنی ميشه

اينجور مواقع  و بازار فروش ميشه ولی کامال عکسش اتفاق می افته

 :شما سه راه دارين

معامله رو ببندم برم کنار و يا اگر معامله ای ندارم فعال ورود .۱

 .نکنم و تماشاچی باشم

 .معامله اشتباه رو ببندم و موافق با روند عمل کنم.۰

لج کنم و استاپ رو بردارم و چند تا معامله حجم باالتر اضافه .۳

 .کنم
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کاريه که بيشتر افراد کال مارجين شده انجام داده اند  مورد سوم

 .و االن مجبورا کنار بشينن

 .مورد دوم کاری است که افراد با تجربه و باسواد انجام می دهند 

مورد اول کاری است که افراد در حال گذار به سمت تجربه و سواد 

 .بيشتر انجام می دهند

قضيه چيه، اينکه عقاليی هست عده ای معتقدند اصال کار نداشته باشيد 

يا نيست به ما ربطی نداره ، فقط با بازار دوست باشين و بگين : 

 .ای بازار هر جا بری من باهات

از سبک تفکری اين گروه کامال مشخص است با اردرهای شرطی استاپ کار 

می کنند در نتيجه سودشان کم اما درصد موفقيت آنها باالست و گاهی 

با هر کسی دوست می شويد  بزرگ را از دست می دهنداوقات روند های 

راهی نداريم جز دانش  مشکلی ندارد اما شناخت دوست الزم و قطعی است

 بيشتر و بدون شناخت حقيقت و ذات بازار نمی توانيم موفق بشويم

دوستی با بازار مثل رابطه موسی ع با حضرت خضر ع است ، شايد 

و قول ميدهم هيچ سخن نگويم و  بگوييد ای بازار من دوست تو هستم

اما باور کنين در برخی لحظات  تنها با اردرهای استاپ ياريت کنم

خاص و مهم توان مانور و فهم بازار را نداريد و قيمت ها به قدری 

عجيب و غير عادی حرکت می کنند که دوست داريد بدانيد و بپرسيد ، 

 .کاری که موسی ع کرد

 ا ترید نکنیدضررها ر : بخش بیست و پنجم

تاريخچه حساب معامالتی خودم رو پس از چندمين بار کال شدن نگاهی 

بود که دوباره کال می  خيلی خيلی خسته بودم و دفعه چندمی  کردم

به يک نکته مهم پی بردم و اون تعداد زياد معامالت و زياد در  شدم

 داشتمتقريبا هفتاد درصد اوقات بازار من تريد باز  بازار بودن بود

يعنی اينکه من هفتاد درصد اوقات فکر می کردم ميدونستم  يعنی چی؟

به خودم گفتم چرا  چی ميخواد بشه و تعداد معامالت بسيار زياد بود

 مواقعی که بازار برای تو نيست يا حداقل نمی فهميش تريد می کنی؟
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مدت ها زمان  چه لزومی داره شما دائما معامله باز داشته باشيد؟

برد که بدانيد گاهی اوقات شما با بازار هماهنگ نيستيد در  خواهد

نتيجه يا خودتان را بايد هماهنگ کنيد يا اينکه کنار بشينيد و 

 اگر تريد نکنيد ضرر نمی کنيد ، اين بسيار ساده است ضرر نکنيد

 .مانند طنز اين روزها : علت طالق ازدواج است علت ضرر تريد است

گاهی  د پيپ ابتدايی با شما حرف می زندتريد سود ده باشد در چن

وقتی ديدم بازار  حجم ميزنم که حسش کنم 4241اوقات برای درک بازار 

 با منه و من دارم درست تشخيص ميدم حجم های اصلی وارد کار ميشن

همه بازار  اگر احساس می کنين بازار با شما نيست کنار بشينين

د ها و نزول ها را تشخيص برای شما نيست و شما نمی توانيد همه صعو

 دهيد

کار شما اينه که ضرر  کار شما اين نيست که سود ها رو پيدا کنين

به سود  ها رو ببينين و سريع ازشون بيايد بيرون با کمترين آسيب

 ها اجازه رشد بدهيد و وارد معامالت خطرناک و ضرر ده نشويد
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