
 لین معامله گر بازارهای مالیمک رندی 

نسیییر در که تواد بود و کسیییی کرر غاآ  ۰۷رز در دهه ار ازباوع شربا ا ی رمعامله گرلین مک ی ندر

توانسر به ی نددهد. رافزایش ر الد ۰۷/۷۷۷به  اری رالد ۰۷۷۷ب یک حسای گره معاملول ال سا

ت مدو در اسر. اته اشی ده ادالعاق فوری پایداد حفظ سودر نظر  اینز او کند د حفظ سول سا ۰۷ت مد

 !! اشته اسرد آوری دسول سا ۸۱ی خود گر لهمعامل سا ۰۷

سخر  همن آی در گر لهبیشتر شده به مراتب معامرز ار ارعمر بال طور چقد هرکه اسییر معتقد ی ندر

ز پس اد که کافی بود بورگ بز ریبه قدخ نرهای حرکر  ۰۷در دهیه ن واه تر شده اسر به عقید

صد پیش بینی در ۰۷میالدی  هفتاد اسر در دهه چنین معتقدو هماد. کرری سواج مو، سردرتشخیص 

تی رامعامله به عبم صد انجادر ۰۲و صد پیش بینی در ۰۲اکنون  لیله گری وصد معامدر ۸۷د و بو

 . شدهر اردبرخوی اهمیر بیشترز خیلی اوج خری ورود و برای مان بندز ه حاضردر دور

ن دکه معامله کر معتقده وه دسقف ها نبوو  هاکف در ن دمعامله کرل نبادبه  و هرگزالین مک گفته  به

لی نسبر دو دو)به خاطر اینکه شک د معطل کن مدتیی برارو این نقاط ممکنه که سرمایه معامله گر در 

 یا بهد و تثبیر کنرو ش دند خوروتا اند ن منتظر میموه( بلکه اراد دجوو ندروامه دیا او ند جدید روبه 

ی ه ترین مکان برادسا و لین بهتریننظر مک ز ین اابنابرد. کن متعهدگر  معاملهبه رو ش دتی خورعبا

 .نآ و انتهاینه ابتدا و ند میباشد رومعامله میانه 

ه دورنسبر به ر ازبا ه کنونیدر دورمر ومقاو حمایر ح شکسر سطوم معامله هنگاین لنظر مک ز ا

بیشتر شده ی درسر هال سیگناد تعداز ا ی غلطهال سیگناد یرا تعدازنیسر د آور گذشته خیلی سوی ها

 .اسر

 : اینگونه بیان میکنهرو ش دالیل موفقیر خولین دمک 

و حالر اند که بتوای ش. شیوه دمناسب با شخصیر خوشیوه معامالتی ب انتخا  :سییستم معامالتی -۸

 .ده کنآوردبر را رو ن وانی ارومختلف  نیازهاییا 

 یبراو ه دیسک نکررصد درسه تا پنج ر قر بیشتر او لین هیچمینه مک زاین در  :یسکریر رمد -۰

ه دبنفس باال بو داعتماد آوری و ه سودر دورکه ردی موادر ن تنها دیسک کرربه دش خوز نیای ضارا

ه. دار دقرادش خور کار ستود رو درحجم کاهش ته بشدر دضری ه هاو در دوره دیسک کرربیشتر 
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ز و فرادر حجم  یش و کاهشتکنیک افزاز ا وه دند نگاه میکرروش به عنوان یک دبه خولین مک 

 . هده میکرداستفادش ند خوی روهاود فر

 مانی که بهزمعتقده  هممینه زاین در ه که د رضرت معامالروی پیش ر ای گیر جلو :حد ضیییییرر -۳

 . دنخواهد بو ن عاقالنهز آبعد او حین ت بشه تصمیما روی دادهه پیش زاجا ر دهضرت معامال

ی جهر جلوگیرآنها سی ربرو معامالتی گ بررت کاروی بر ت ثبر معامال :مکتوب کردن معامالت -۴

و ه دبو الیگر تکنیک معاملهیک لین مک  بنه جناوالیل موفقیتش میددیگر ز دات اشتباها رتکراز ا

 .اسر میگرفتهنظر در به عنوان یک عامل کلی دی رو تحلیل بنیا
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