
 تریتوال اس جس لیورمور بزرگترین معامله گر تاریخ

یک  از بزرگا  وال استتتتریت را دارس  ستتت   ه به رر  بزر  وال  در این پستتتت  متتتی معرن   رد 

ی یکا از بزرگترین ترییرىات تاریخ استتتج او از ستتن  استتتریت موتت ور  ۴۱استتتج جس لیورمور  اعا

استتتعیاد نوا العادا او  .ات بوستتتو  وتترو  به  ار  ردستتال ا به واوا  پادو در یکا از  ارگزارت ى

نوسانات  یمت ىا پا ببرد و این زمانا بود  ه  در« ال وىایا»در ریاضیات باوث وی  ه او به وجود 

 .تمادنا ما دانسته و روت س اس  مار ما  ردنی ا ثر مردس نوسانات  یمت را

 سود پانزدا دالری اولین

ست ما غااز  رد  ه سیستم  سی اال رریی دادا بود و  دالر از ۵رریی  او نخستتین تریی رود  را با

 دالر سود نقی  ردج در غ  روزىا مغازا ىایا برات  مار روت نوسانات زنیا ۴۵دو روز بعی س م را با 

تماس این مغازا ىا  بازار وجود داوتتتت و جس با ستتتیستتتتم  غنقیر در این مغازا ىا مون  وم   رد  ه

ستتال توانستتته بود دا ىزار  ۰۲حیود  مح   ستتبوتتا  مماو   ردنیج جس  ه در ستتااورود جس را به 

 .به وال استریت رنت دالر پول نقی داوته باوی برات رریی و نرو 

شااااارو  یه  ساااااا  او  تریدت  روته یود این یود که و تى ۵از مهمترین درس هایى که او در  یکى

از ساایالا  هاس ساایسااتن  دیساایینینه هر ز رار اسااتدادا از یس ساایسااتن مرم ن کرد یا راای  کام  

  .شدا یود ترید لکلده درسى که یرایت یه  یم  چلد هزار دالر تمان

 جس به ستروت در وال استتریت وروتکستت وتی و به بوستتو  باز گوتج جس ورو   رد به بررسا

 را ادر وال استتریت و متوجه وی  ه سیستم او ی  سیستم با نق  اسکالییا  نن دالی  وتکستت 

رارج ما وودج در  زنا( استت  ه بر مباات  یمت زنیا وم  ما  ای و به سروت و با نای پویات سود

وتما نما توانیی متوجه وتتویی  ه نماد  حالا  ه در وال استتریت تا رستیی رریی وتتما از  ارگزار نرستی 

 .مورد نظر را به نه  یمتا ررییا ایی

 به توصیه ىات دی را  توجه نکن

تیوین  و با نای تریی مون  در مغازا ىا پول  را به دستتتتتت غورد و وتتتتترو   رد به جس به ستتتتتروت

برابر وتتتی   ۵با  ۴۰۲۴بازگوتتتت جس به وال استتتتریت در  .ستتتیستتتتما برات رریی در وال استتتتریت

جس درست  .ىزار دالر نقیج پولا  ه بازىم با درستا دی ر از دست رنت ۵۲ :سترمایه ا  ىمراا بود

ىزاردالرت  ه جس را بار دی ر وروکست  رد  این  ۵۲دالر نقی بود  در  ىزار  ۵۲روز صاحب  ۰
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روزت لیورمور با یکا از دوستا   ییما رود در  ارگزارت  .به توصتیه ىات دی را  توجه نکن :بود

وتتخمتتا به دوستتت لیورمور گمتف ستت م نر  را بمرو   پایین ما غییج دوستتت  صتتحبت ما  ردنی  ه

در تماس این  گوییف اما بازار گاوی نصتتتتتعودت( استتتتتتج و ایاجا بود  ه جس در ما یابی  ه او جس ما

 .سال ىا بیوتر به نوسانات  ون  نظر داوته تا حر ت ىات بزر 

 در  بزر  دی ر وام  زما  بود

با تمر ز بیوتتتر روت حر ات بزر  و اراحا ی  ستتیستتتم رور  لیورمور وتترو  به  ستتب درغمی از 

ی  در   .نکر  رد  من را پولیار نکرد  صتبر  رد  برایم سودغور بود :ایج او ما گوییبور  ما  

نرارستتتتییاج او وتتتترو  به  گرا   یمت دی رف جس پا ما برد  ه بازار به  له رستتتتییا و زما  ستتتتقوا

ایاکه او با ضتتتتتترر ىا مت از بازار رارج ما  نرو  ما  اتی امتا  یمت ىا ىر روز باالتر ما رونی تا

تغییر رونی  یمت ىا غااز ما وود و پی  بیاا جس درست از غر  ایت بعی از این زیا  بزر  وودج ن

ی  تحلیل ر بایی بتوانی زما   .وام  زما  :بود  ه جس در  بزر  دی رت گرنت در ما غیتیج ایاجتا

 .درست ورود و رروج از ی  تریی را درست توخی  دىی تا مون  وود

 رریی پله ایمحیودا ىات مقاومت و حمایت و 

ا تبر  ۰۱درستتتتت توتتتتخی  ما دىی  ه تا ا در روز  را ناا  ۴۰۲۱لیورمور زما  برگوتتتتت بزر  

 اتیج این نرو  ىتات او ناا  مو ر وم   ردنی  ه مورگا  ناز  ستتتتتته میلیو  دالر ستتتتتتود ما ۴۰۲۱

 کست امیلیو  دالر به وال استتریت غ  را از وروت ۰۲ ب  از این ستقوا با داد    ستانا  ه نای ستال

ی از جس ما رواىی  ه نرو  را متو د  ای وال  به تا ایا بازار را نابود ما  ایج  نجات داد( وتتخمتتا

یکا از م مترین دستتتاوردىات لیورمور .موتت ور وتتی رر  بزر  وال استتتریت بعی از این روز او به

ی ىمه  .در تریی توتتخی  محیودا ىات مقاومت و حمایت توستتس اوستتت بزرگا  اصتت  دی رت  ه تقریبا

استج لیورمور ىمیوه به صورت پله ات به معامرت  رریی پله ات بازار بعی از او ىم روایت ما  اای 

نکته  ه در رریی ىمیوتتته  یمت رریی در پله دوس باالتر از اول بود   یمت  وارد ما وتتتی با روایت این

ی  تریی  ز ورود بهدر نرو  ىم به وکسج او ىمیوتتتتته  ب  ا…ج در پله ستتتتتوس باالتر از دوس و رریی

ستترمایه ات  ه برات این  درصتتی۰۲ محاستتبه ما  رد  ه نه تعیاد ستت م رواىی رریی و ىمیوتته حیود

در پله ىات بعیت  اگر  یمت در ج ت میل  پی  ما رنت .تریتی را  اتار گشاوتتتتتتته بود درگیر ما  رد

 .بقیه سرمایه را رد ما  رد وال  با ضرر  ما رارج ما وی
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ورمور ورور . لی د که یایین یرر و یاال یدروت غنر اس  و یاید یاال ررید و یاالترمعتقد یو لیورمور

دالسااااا  که این ترید تا چه زمالى  یراس هر معامنه یس اام  زمان هن  ا   یود و ییت از ورود مى

 ضرر زمالى هن داش  یاز اس  و یه ایار  دیار او لقره ررو  یا

 :نکات اصلا رو  او بیین ترتیب بود

 .او صبر میکرد تا بازار ج ت دار وود ●

 .صاایع پیورو در ج ت بازار را بررسا  ردا و س اس پیورو در غن ا را وااسایا ما  رد ●

 .حجم یکا از ار ا  اصلا سیستم او بود ●

غنقیر صبر ما  رد تا نماد مورد نظر سی اال بیىی و سیس با اامیاا  و بیو  تجییی نظر وارد ما  ●

 .وی

 .ض حر ت س م در ج ت دلخواا  رریی پله ات را ورو  ما  ردبه مح ●

 .صبور با س م ىمراا ما وی و به نوسانات  ون   انع نما وی ●

 یکا از زیباترین ترنایىات او را در زیر ما روانیی 

نرورته بودج ناگ ا  یکا  میلیو  پیمانه جو ۴۲زمانا او دا میلیو  پیمانه نواحی غتیه ارت( ذرت و 

ما  ایج جس ما دانستتتتتتت  ه اگر بخواىی  زرگتا  بتازار نغ ات الد( وتتتتتترو  به رریی ذرت و جواز ب

بباید  رود وتا  ردا است ناو ریلا  م سررا  وارد بازار  پوزیوتن ىات نرووت  را به  یمت بازار

 .(ورود داوتج اىمیت این نکته در گریز از لورج بازار است ما وی و ىمیوه نقاه

ببایدج او نکر  رد حاال  ه  او به دنبال راىا بود  ه بتوانی با حیا   ضرر پوزیون ىات زیا  دا ا  را

بخرد  ب تر استتتتتتت از دی را  بخردج از غنجایا  ه ما  نما توانتی از غ تات الد ذرت و جو بتا  یمت  م

ادا را  رد و در ی  نظر دارد  از امع و احساسات ترییرىا ب ترین استم دانست غ ات الد  متر به جو

دستور  ۱  ارگزار بزر  غتیه ما دىی و ىمزما  ۱ىزار پیمانه ات ذرت به  ۵۲۲دستور رریی  ۱روز 

ورو  به انت ما  ای و  دستور نرو  جو   یمت جو ۱ىزار پیمانه ات جوج با نعال وی   ۵۲نرو  

الد انتادا و نو  ما دانستتتای او مقیار زیادت  ترییرىات بازار احستتا  ما  اای  ه اتما ا برات غ ات

انت بعیت متعل  به ذرت استتتتج پس ناگ ا  بازار وتتترو  به نرو   ذرت دارد  پی  بیاا ما  اای  ه

 میلیو  پیمانه ذرت  را ررییا و ستتیس به ستتروت ۴۲لیورمور در نرصتتت مااستتب تماس  ذرت  ردا و

به ستتتروت به  بایدج جالب ایاجاستتتت  ه  یمت دالر ضتتترر ما ۰۲۲۲پوزیوتتتن ىات جو را ىم با تا ا 
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معاات وروتتکستتت ا دی رت  ستتات باال ما رود  ه ما توانستتت به ۰۵رونی صتتعودت رود برگوتتته و 

 .برات او باوی

 از دی ر تجربیات او تست بازار بود ناىمیت حجم(

ت وکس وارد  م در ج  زمانا  ه او ما رواستتتتت حجم باالیا از ستتتترمایه را وارد  ای  ابتیا با مقیار

تریی ما وتتتیج او بازىم ستتتقوا بزر   ما وتتتی و براستتتا  توانایا بازار در جشر این ستتترمایه  وارد

زما  سقوا او نقس پوزیون نرو  داوتج این بار ناس او  بازار را درستت پی  بیاا  رد و در ۴۰۰۰

یز امه ىات ت یییغمویج بسیارت او را مقمر این سقوا  لمیاد  ردنی و سی  ن تیتر اول نیویورک تایمز

از نرو    تابا ناپ  رد  ه ر ود وتتتییی بازار مانع ۴۰۱۲ستتتوی  روا  وتتتیج لیورمور در ستتتال  به

 .رور غ  وی

 غررین پوزیون

 ۰۲رمتتتوصتتتا  در  جس لیورمور با  مال ناباوری در انستتتردگا وتتتییی ناوتتتا از وتتتکستتتت در زنیگا

بستتتجو حی ضتترر زنیگ  ا  را  راستتاله زنیگا ا   ۳۰با وتتلی  گلوله ات پوزیوتتن  ۴۰۱۲نوامبر 

 .بمورت دست  نعال  رد

از ذهن  مدیر: یه دور از  ضاااو  یراز زلد د دیارانه ورمان لاملاسااو کرودکشاادر و دور یادداشاا 

یهترین تریدر دلیا و داراز  یراز مس لیورمور این لکته را یراز ما  وشازد میکلد که شما تتد ا ر

شرصید رود یرلامه و سیستن ملاسید لداشته  لد یراز زلد دیهترین روت معامالتد هن که یاشید و

یود. ترید العکاس و ذهلی  وردز و شرصیتد شماس  یس مواظو  یاشید سرالمان کار تیاهد رواهد

 .در ترید هن العکاس روید از آن یییلید شرصی  رود یاشید تا
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