
 موفقيت در معامله گري سفر است، نه يك مقصد

عجله و انتظار براي . به مقصد تعريف مي شود براي بعضي مسافرت در حركت از مبدا و عجله كردن براي رسيدن
اين احساس ناخوشايند، خستگي . ده شودو كسل كنن  مسير سفر براي ما طوالني رسيدن به مقصد باعث مي شود تا

درحالي كه از اين نكته نبايد غافل  !را نيز به دنبال دارد تا جايي كه شايد ما را از رسيدن به مقصد منصرف كند سفر
هايي دارد كه ديدن و لذت بردن از آنها نيز جزئي از سفر محسوب مي  شويم كه مسير سفر، جذابيت ها و زيبايي

 .شود

 .ين پند را ميتوان تعميم داد و آن را براي معامله گري هم در نظر گرفتدر واقع ا

سرخورده و عصبي شده باشيد؟ ممكن است شما  آيا تا بحال اين اتفاق براي شما افتاده است كه از نتايج معامالت خود
در   كه شما  اسي رااحس! باشيد و در معامله بعدي خود تمام آن را از دست بدهيد در بازار مقداري سود كسب كرده

 .ناخوشايند قبال براي او افتاده باشد اين زمان پيدا ميكنيد هيچ كس درك نخواهد كرد مگر كسي كه اين اتفاق

در تصميم گيري براي معامله هايتان   مطمنا روشي براي از بين بردن عواطف و احساسات منفي كه اغلب ذهن شما را
 قرار است  كاري كه. يافتن كليد آن، شما نياز به ايجاد يك تغيير ذهني داريد براي. تيره و تار مي كند، وجود دارد

 .گري متمركز شويد انجام دهيد اين است كه بايد به جاي تمركز روي پول و سود روي فرايند معامله

  

 دام رواني تمركز روي كسب سود و نتيجه آن

ه ماركت را داشتيد هيچ وقت به اين راز بزرگ بر شايد زماني كه قصد يادگيري و آماده سازي خود براي ورود ب
 :نخورديد كه

اگر ! از معامله هايتان بدست آوريد اگر در ماركت فقط سودآوري براي شما مهم باشد مسلما نميتوانيد سود مستمر
كه  پول و كسب سود گرفتار ميشويد  باشيد، در دام ذهني، تمركز روي شما عالقه صادقانه به معامله گري نداشته

 .تفكر براي دوام در بازار مناسب نيست اين طرز

 

به معامله كردن بيشتر تحريك  وقتي بيش از اندازه روي سود آوري در ماركت تمركز كنيد، به طور ناخودآگاه
كال مارجين در ميان : فراچارت! (اصلي كال مارجين شدن است گري بيش از حد يكي از علت هايمعامله . ميشويد

المعارف الگوهاي  توماس بولكوفسكي نويسنده كتاب دايره). معناي از دست دادن كل پول رواج دارد معامله گران به
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زياد ممكن است به اين دليل باشد كه  بدترميشد به احتمال با افزايش تعداد معامله هايم ،نتايجم: نموداري ميگويد
 .اندازه مختصر از بازار برميداشتم و اجازه رشد سود را نميدادم سودهايم را با

با تمام قدرت آن ها را مديريت كنيد و با  مطمنا هنگامي كه در ماركت پوزيشن هاي باز زيادي داشته باشيد نميتوانيد
است نتوانيد بهترين تصميم ها را در آن لحظه بگيريد و به آن ها تريد ممكن  توجه به فشار عصبي واسترس ناشي

تابلو معامالت خيره خواهيد شد طوري  در حقيقت احتماال آنقدر درگير معامله ميشويد كه دائما به. زيان پايان دهيد با
اعي مكيند كه ايا ارقامي را كه تماشا ميكنيد اين سوال را در ذهن شما تد كه نميتوانيد از آن جدا شويد و تك تك

معامله  ميشود كه خيلي از  اين نوع استراتژي در ماركت باعث. رقم بر ضد موقعيت فعلي شماست يا به نفع آن آن
بازار را به حال  حالي كه شما ميتوانيد بدون هيچگونه استرسي  در. هايتان نتيجه اي عبث و بيهوده داشته باشد

 .خود بزنيد و نتيجه سفارشات را ببينيدروز بعد سري به حساب  خودش رها كنيد و

نهايت منجر به معامله كردن افراطي در بازار  اگر شما نتوانيد به حس نياز انجام معامله و طمع خود غلبه پيدا كنيد ،در
 كسب سود و تمركز بيش از اندازه ي يك معامله گر روي ! خود را از دست بدهيد مي شود تا زماني كه تمام پول

 !كه دقيقا از اين جا كليد ميخورد ميشود ريسك به ريوارد معامله هايش منطقي نباشد، اتفاق ناخوشايندپول،باعث 

   نتيجه آن تصميم هاي غير معقول ريسك زياد در يك معامله عمال باعث ميشود احساسات بر عقل چيره شود كه
. ميكنيد با بازار خداحافظي خواهيد كردزودتر از آن چيزي كه فكرش را  خواهد بود و متاسفانه در اين صورت خيلي

بيشتري خواهيد داشت  جاي تمركز روي كسب سود روي معامالت خود فوكوس كنيد ، فرصت فكري و انرژي اگر به 
 .ميكند كه اين عامل، شما را به يك معامله گر پيشتاز تبديل

تحليلگر و سپس معامله گر موفق  نكته ي اساسي اين است كه براي كسب سود در بازار ابتداي امر بايد به يك
 .تبديل شد

 چرا تعداد خيلي كمي از فعالين بازار روي تبديل شدن به يك معامله گر موفق تمركز ميكنند؟

آنقد از فكر كردن به كسب سود و  آن ها! پاسخ ساده اي دارد دليل آن اينست كه روي كسب سود تمركز ميكنند
ميكنند زماني براي تالش فكري جهت يادگيري و تسلط بر استراتژي  فراموشهيجان زده ميشوند كه  $$$عالمت دالر 

) مديريت سرمايه تسلط بر استراتژي معامالتي و(تمرين مديريت سرمايه اختصاص بدهند؛ كه اين دو  هاي معامالتي و
 !هستند تنها راه هاي سرازير كردن آن عالمت هاي دالر به حساب شما

ميرساند كه ،براي كسب سود مدون  اساسا اين جمله اين مفهوم را! است، نه يك مقصدموفقيت در معامله گري سفر 
 !توجه كنيد نه بدست آوردن پول در ماركت،بايد به خود پروسه ي معامله گري

تبديل ”به “ بدست آوردن پول”را از  مند به پروسه ي معامله گري ميشويد و هدف خود زماني كه شما واقعا عالقه
 !ميدهيد، پول خود به خود در نتيجه ي آن شروع به انباشته شدن ميشود تغيير “ شدن به يك معامله گر برتر

عادات غلط معاملگري در شما  در طي معامله هايتان ،به سادگي باعث پرورش) پول(توجه بيش از حد به مقصد 
عالقه مند هستند و آن را به عنوان يك بازي، يك چالش يا چيزي كه  عا به تريدينگمعامله گران حرفه اي واق. ميشود
ميشوند در عين ناباوري  درصد افرادي كه وارد ماركت 90تحقيقات نشان ميدهند حدود . هستند، ميبينند عاشقش

شما را هيجان زده  اگر اين چالش! با پادشاهي بزرگ است معامله گري چالشي بزرگ براي گالويز شدن! بازنده اند
 .با روحيات شما سازگارنيست نميكند، پس معامله گري

براي سريع پولدار شدن و راه صد ساله را  برخالف آنكه بسياري از تازه كارها فكر ميكنند، معامله گري قطعا يك راه
 سودآور و با ثبات به يك معامله گر  اگه شما سرانجام ! ميتوان گفت چنين نيست يك شبه رفتن است،اما با قاطعيت
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منديد و ميخواهيد براي سال ها در  عالقه شديد مسلما دليل آن چيزي جز اينكه حقيقتا به چالش معامله گري تبديل 
 .ماركت بمانيد،نيست

 .معامله گري هيچ تفاوتي با مهارت هاي حرفه اي ديگر ندارد

به عنوان  بر روي پولي كه يك جراح  ما تمركزبه عنوان مثال براي تبديل شدن به يك جراح موفق، بديهي است كه ش
اين موافقند كه يك جراح بايد سالها بر روي فرايند و نحوه عمل كردن،  همه با. دستمزد دريافت ميكند نخواهيد كرد

محرك آن ها در حين  كند و آموزش ببيند،سپس درنتيجه ي شور و اشتياق و عالقه كه عامل انگيزشي و تحصيل
پروسه ي تبديل شدن به يك . احترام و موفق تبديل ميشود است، سرانجام به يك جراح موفق، قابلكارآموزي بوده 

 .همين شكل است و تفاوتي ندارد معامله گر موفق نيز به

 

معامله گر موفق ميشويد چون با شور و  شما يك .يك معامله گر موفق نخواهيد شد“ ميخواهيد”شما فقط بخاطر اينكه 
معامله گري را  و شما ميخواهيد بذر تالش جهت ايجاد و توسعه ي مهارتهاي  .اشتياق به معامله گري عالقه مند هستيد

 .يدخود بكار در

به آن توجه ميكنيد اين است كه تا  معامله گر تمام هدفي كه فكر شما را به خود جذب ميكند و شما به عنوان يك 
 اگه شما مخلصانه به اين امر پايبند باشيد و پول و سود را. تبديل شويد آنجايي كه ميشود به يك معامله گر موفق

 .شتر جذب حساب شما ميشوندناديده بگيريد،پول و سود در طول زمان بيشتر و بي

دلپذير است ولي نكته اساسي اين است  در حقيقت انجام دادن بسياري از كارها براي بدست آوردن پول ، مطلوب و
 !بايد داشته باشيد اين است كه هيچ اهميتي به آن پول نديم كه نگرشي كه شما براي بدست آوردن آن پول

 :دارد كه انسان را مجذوب ميكند او ميگويد نانسي سيمس در مورد زندگي توصيف زيبايي

 زندگي مسابقه نيست

 زندگي يك سفر است

 و تو آن مسافري باش

 .كه در هر گامش ترنم خوش لحظه ها جاريست ……
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