
   یدیطمع و ناام:  در معامالتیعوامل روان

  

لطفـا مطالـب را بخوانیـد و ببینیـد آيـا شـما نیـز مبـتال بـه آنھـا            .  شده در زير، بسیاري مواقع و براي اكثر تريدرھا بوجود مـي آيـد              فی توص شرايط

  :ھستید

رعايـت كلیـه قواعـد و قـوانین تريـدتان، در معاملـه اي       در حال حاضر با .  و قوانین تريد خود عمل مي كنیدی با جديت و ايمان به برنامه کار شما

اتفاقـا ھمزمـان مـشاھده مـي كنیـد كـه بـا پیـاده كـردن ھمـان شـیوه تريـد در يـك بـازار يـا ابـزار                 . ھستید كه چندان خوب به نظـر نمـي رسـد         

  .دیکنديگر، يك حركت خیلي خوب را از دست داده ايد و مي توانستید آنجا سود بسیار خوبي ب] رزجفت ا[مالي

پـس  "پیش خود فكر میكنیـد كـه   .  در حال حاضر در يك تريد نامناسب ھستید و ضمنا فرصت يك تريد خیلي خوب را ھم از دست داده ايد يعني

فكـر  . فكر میكنید كه بايد يك متدولوژي بھتر وجود داشته باشد كه جلوي مشكالت جاري شما را بگیـرد     ". شیوه تريدم چندان ھم خوب نیست     

بعد يك قانون جديد به برنامه معامالت خود اضـافه مـي كنیـد، يـا يـك قـانون                 ". بايد روش تريدم را اصالح كنم     .  را پیدا كردم   اھشر! بله: "میكنید

قديمي را تغییر مي دھید، تا دفعه بعد، طبق قوانین جديد بتوانید از تريد بدي كه االن در آن ھـستید خـودداري نمـوده، و تريـد خـوبي را كـه از                  

  . بگیريد،ده ايددست دا

   كار اشتباه شده ايد؟نی شما ھم مرتکب اآيا

شما در يك معامله ھستید و قوانین شما باعث مي شود كه اسـتاپ شـما بخـورد و       :  ديگري كه مي تواند اتفاق بیافتد به اينصورت است         جور

اينكه طبق قوانین معامالتي تان از بازار خارج شـديد،  كمي پس از .  بدون سود يا با سود خیلي كمي، خارج شويدنکهیاز بازار خارج شويد، يا ا  

اين حركـت باعـث   . دیقیمت بر مي گردد و به جايي مي رود كه تحلیل شما مي گفت، يعني جايي كه مي توانستید سود خوبي داشته باش                 

قـوانین  . روش معامالتتـان ايـراد دارد  فكر مي كنید دلیل اين موضوع اين است كه      ! مي شود شما خارج بازار بنشینید و به حماقت خود بخنديد          

بنابراين آنچه را كه مي كرديد، تغییر مي دھید يا يك قانون جديـد مـي سـازيد          .  يا ھر دو ايراد دارند و درست نیستند        ن، تا ی برنامه کار  دتان،یتر

  .كه وقتي در آينده چنین اتفاقي مثل امروز، افتاد شما از قافله عقب نمانید و بتوانید سود كنید

 از نکـار یبـا ا .  را كه ضامن تريد سودمند شما در بازار ھستند      یزحمات.  با انجام اين كار، دقیقا كل زحمات گذشته خود را زيرپا گذاشته ايد             شما

شما ھوشي را كه داريد و شما را قادر مي سازد يك تريد بـا سـود مناسـب و ھمیـشگي     . كل آموزش و مطالعات خود چشم پوشي كرده ايد  

 آينـده  یكرده ايد، در حالیكه شما بايد رو به جلو و به سو" روي گذشته"شما در ھمان لحظه شروع به معامله كردن .  باد داده ايد   هباشید را ب  

اتفـاق خواھـد   "تريد مي كنید، نه آنچه كـه  " اتفاق افتاده"يعني روي آنچه ). گذشته(تريد كنید و نه به سمت چپ     ) سمت راست چارت  (قیمت

  . از قافله جا نمانید، داريد كمك مي كنید تا براي ھمیشه از بازار خداحافظي كنیدنكهبا قصد اي". افتاد

ھیچگـاه  " طمـع "مـي دانیـد چـرا؟ چـون     . داريـد " طمـع " شما افكاري مشابه مطالب باال داريد، مطمئن باشید كه يـك مـشكل اساسـي بـا      اگر

  !بیشتر و بیشتر طلب مي كند، و باز ھم بیشتر" طمع. "نیدرا ارضا ك" طمع"نمي توانید . تمامي ندارد و ھیچوقت راضي نمي شود

شـما بايـد بـه گـرفتن سـود از تعـداد       . الزم نیست ھمه معامالت مثل ساعت كار كنند      . ستی و الزم ھم ن    دی برنده باش  شهی ھم دیتوانی نم شما

 بـه ناچـار   زیـ بعضي از معامالت شما، معامالت عالي ھستند، بعضي ھـا خوبنـد و يـك درصـد مشخـصي ن              . معقولي تريد سودده راضي باشید    

  !راھي براي جلوگیري از اين موضوع نیست.  بودواھندمعامالت بد و نامناسب خ

توانید پیش بیني كنیـد  وقتي شما براساس قواعد و قوانین تان وارد يك معامله مي شويد، نمي         . نمي شود " عالي"اي، تريد   " خوب" تريد   ھر

واقعیت تريد ھمین است، شما حداكثر سـعیتان را مـي كنیـد و         .  معامله چجور تريدي خواھد شد، آيا عالي است، خوب است يا بد            کیكه آن   

  . كه در آينده چه اتفاقي ممكن است بیافتدنیدنمي توانید بدا

 براي شیوه تريد خود مي گرديد تـا  دینديكیتور، منطق بھتر يا اصالحي جد وقت كه موج بزرگي را از دست مي دھید و بعدش دنبال پترن، اي            ھر

طلــسم "تلــه اي اســت ھمیــشگي كــه باعــث گــشتن شــما بــدنبال . را از دســت ندھیــد، بدانیــد كــه ايــن يــك دام اســت" مـوج بــزرگ بعــدي "

  . پايان نداردكهراھي . مي شود] ١"[تیموفق

سودكردن شما بعنوان يك معاملـه گـر، تـشكیل شـده از گـرفتن تعـدادي       . م اين كار را بدھید اشتباه بزرگي است، اگر به خود اجازه انجا  عجب

مطمئنا ما بطور مرتـب دقـت مـي كنـیم كـه      . پرواضح است كه تعدادي ضرر نیز خواھیم داشت      . سود كم و تعدادي سود بیشتر بصورت دائمي       

  .ر مي رود و ضرري بزرگتر از آنچه كه دوست داريم مي شود تريد از دستمان دكی ھر چند وقت يكبار ھم وليضررھا كوچك باشند، 

برنامه شما بايـد  .  سختي و ضررھاي معامالت باعث ناامیدي شما مي شود، بنابراين بايد حتما در طرز فكر و شیوه تريد خود بازنگري كنید      اگر

  .ما بدھد انعطاف قبول ضرر را داشته باشد و اجازه ناراحتي ھاي ناشي از ضرر را به شتیقابل
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 به آنچه انجام مي دھید اعتقاد داشته باشید، و براساس علم و دانشي تريد كنید كـه بدانیـد بـا عمـل كـردن بـه قـوانین معـامالتي تـان،                       بايد

يجـاد  وقتي شما بخاطر ضرر يا از دست دادن فرصت، ناراحت و ناراضي مي شـويد و شـروع بـه ا        . باالخره به سود نھايي از تريد خواھید رسید       

بدترين چیزي كه براي يك تريدر ممكن .  يا تغییر قواعد قديمي تان مي كنید، خود را دقیقا در راه شكست و سقوط قرار مي دھید                  دقوانین جدي 

  . ھیچ اطمیناني نداريد كه تريد كنیدگریبدون اين اعتقاد شما د.  شھامت و اعتقاد خود را از دست مي دھیدیعنیاست اتفاق بیافتد 

ھمین است كه ما شما را تشويق مي كنید تا داليل و منطق تك تك معامالتتـان را بنويـسید، حتـي اگـر الزم مـي دانیـد، بعـد از انجـام                    بخاطر

  . بدیدھای تریحت. ھستند" شما"شما بايد عادت كنید و ببینید كه آنھا تريدھاي . معامله به نوشتن آن مبادرت كنید

اگر وقت نداشتید كـه بـراي ھمـه تريـدھايتان برنامـه      .  و ھر تريدي را كه مي خواھید انجام دھید بنويسیدويسید ھر روز برنامه كاري خود را بن      

كاريتان را پیاده كنید، حداقل تريدھاي بدون قاعده تان را مشخص كنید تا بعدا بتوانید برگرديد و تريدھاي بـا برنامـه و بـدون برنامـه تـان را مـرور              

  .موفق و سودمند بوده ايد" كجا"و " كي"كرده و بفھمید 

 یاگـر سـرتان بـه قـدر    . دیـ  منظم و ضابطه مند باشید و بتوانید عاداتي كه شما را به يك تريدر خوب تبديل مي كند در خـود بـه پـرورش دھ    بايد

خواھیـد  شلوغ است که نمیتوانید مرتب و منظم باشید، بنابراين سرتان براي تريـد خـوب كـردن ھـم خیلـي شـلوغ اسـت و ھیچوقـت بـه آن ن                         

  .رسید

  

]١ [Holy Grail  
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