
 13جلسه 

 بنام عشق الهی

 دوستان عزیزم سالم

 امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید

 شب همه دوستان عزیزم بخیر

 امشب می خوام جلسه مونو با قوانین طالیی ترید شروع کنم

سالی که دوره  3عنوان کرد و در  قانون طالیی ترید رو 11ایان دوره مقدماتی استاد عزیزم من دوره میدیدم در پ زمانیکه

 دیدم ،این قوانین رو یاد گرفتیم

  اولین قانون و مهمترین قانون

Plan ur trade and trade ur plan 

 این قانون بهمون میگه که برای تریدت برنامه ریزی کن و بهش پایدار باش

کجا وارد میشیم،کجا خارج میشیم و  ن یادآوری میکنه که برای موفقیت و ماندگاری تو بازار باید بدونبماول بهمو قانون

 شما به بازار بیفته باید قبل از ورود مدیریت ریسکمون چیه و تمام این اتفاقات

 یری نیستزمانیکه شما وارد بازار میشید و مخصوصا زمانیکه بازار علیه شماست ،اونجا دیگه موقع تصمیم گ

  قانون دوم

Focus on preservation 

درصد  11ریسک بیشتر از  بهتون میگه که روی حفظ داراییتون تمرکز کنید .قانون ثروتمندان میگه در بازارهای پر

 سرمایه ت رو درگیر نکن

 قانون سوم

Know ur SL 

پوزیشن زیاده باید حجم معامله  ستاپ یهاستاپ الست کجاس.در واقع هرکس باید بدونه چقدر تحمل ضرر داره اگر ا بدون

 نداریم به اون پوزیشن وارد نشیم مون رو تغییر بدیم و یا اگر تحمل استاپ زیاد

 قانون چهارم

Trend is ur friend 

 روند دوست توست بنابراین بر خالف ترند پوزیشن نگیر

دوستان این قانون یکی از قوانین بسیار مهمه چرا که بر خالف روند پوزیشن گرفتن کار سفته بازهاس و اگر درگیرش بشید 

 درصد بازنده اید 79

 قانون پنجم

Dont trade on a tip of friends 

 و بر اساس تحلیل دوستات پوزیشن نگیر با طناب دوستات تو چاه نرو

میشیم و مثل یه تیم در مورد بازار تصمیم میگیریم اما پوزیشن گرفتن براساس تحلیل دوستی  دوستان گاهی ما دور هم جمع

 دیگر کار درستی نیست

 قانون ششم

Be emotionless 

 بی احساس باش

مستقیم با خودشناسی ما داره  به این قانون که قانون طالیی روانشناسی بازاره ،کار ساده ای نیست و رابطه ی رسیدن

 کارهاییه که تالش و تمرین زیادی رو می طلبه احساس در زمینه های مختلف زندگی ،از.مدیریت 

  قانون هفتم

Keep a trading journal 

شما هر پوزیشنی که میگیرید رو در اون ثبت میکنید و نتایج ش رو هم می نویسید و البته اینکه  تریدینگ ژورنال دفتریه که

 چه احساسی داشتید

که کجا بودید و به کجا رسیدید .در  جزو ارکان مهم موفقیت شماس و شاید مهمترینش .بعد از مدتی میبینیدژورنال  تریدینگ

 رو پیدا کنید و نقاط تقویتتون رو ببینید عین حال بهتون کمک میکنه که نقاط ضعفتون

  قانون هشتم

Dont become wedded to ur trade 

 با ترید خود ازدواج نکنید
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 بارها دیدم که حتی تو بازار خودمون دوستان به یک سهم وفادار می مونن و ازش جدا نمیشن

 اینجاس که هدف گم میشه .شما قصد سود دارید یا وفاداری؟

بهش میگفتیم طالقش بده ،اکانتت  داشتم که پوزیشن میگرفت دیگه حتی استادم بهش میگفت بیرون نمیومد و ماها دوستی

 مارجین شدن پسندیده تر بود داغون شد ولی کال

  قانون نهم

Dont trade more than 2-5 

 پوزیشن نداشته باش چرا که کنترل اکانت و بازار از دستمون خارج میشه 5تا  2در آن واحد بیشتر از 

  قانون دهم

Be prepare for surprises 

 برای هر سورپرایزی آماده باش

 د و یا انفجاری تو لندن و یا ورود دکتر احمدی نژاد که هیچوقت یادم نمیرهیادم میاد طوفان کاترینا همه رو کال کر

  و آخرین قانون و قشنگترینش که متعلق به استاد عزیزمه

Dont trade for a sake of trade 

 به خاطر ترید کردن ،پوزیشن نگیر

 بیماری و اعتیاد به تریده sake of trade در واقع

 گه خانمانسوزو مانند تمام اعتیادهای دی

 و ترکش هم کار هر کسی نیست

 خب دوستان قوانین رو گفتم تا بتونم فاندامنتال رو بهتر بشکافیم

 تو بحث فاندامنتال کسی سوال نداره؟
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