
 دالری ۰۵/۵۵۵داستان معامله گر و چک 

عدید هر ااری اه می اام زمی توازم در  روزی یکی از شااگردان استاد ااریاا زدد او مم  و گت  استاد

رف  ولی هر چه گذشاا  ب تر و ب تر شاا ل او  خوب پیش می ابت ا .بازارهای مالی موفقیتی ب ساا  مور 

 خود را صاارا ایب بازارها ارد  بع  ماشاایب شااا اایم را فروختم بع  زوب    های ال حقوق ماهیازه

برای مب ایجاد  زز گی سااا  تریب مالااک    همساار  و االن مام و دزیایی از ب هکاریش شاارایهی اه

از اس و زااس  غرور  لهمه دار شااااود و ی ارد اهبا مب اار زکرده بود ایب مارا  لعاتی ایجاد اردل

 .همه ب تر همسر  مرا فردی بی اتای  و قمارباز می بیا  پو  گرفتم و محتاج دریوزگان ش   و از

االاای  چون او تا ا  ساا س در حالی اه اشااک در چالاامان معامله گر همب شاا ه بود ااریاا را در مغو 

گت  دیر زدد مب مم ی و ای اا  در  به شازه ا  زد و ااریاا دستی اسی بود اه او را درک می اردل

 .برای ایب مالکل تو راه حلی پی ا اایم تا همان سال ای او  مرا مهلب می اردی

حا   هدار دالر در ۰۵ال ب هی تو چق ر اسااا  و با چه میلمی مالاااکل تو حل می شاااودل شااااگرد گت  

هدار  ۰۵بیرون مورد و یک چک  راااریاا دس  چکش  هستمل  حاضر به بازک و و دیگران مقروض

را حل می اا  ولی برای زق  اردن من شر ی  دالری برای او زوشا ل پسار  ایب چک همه مالک   تو

 .وهود دارد

چک برای  گوی  ایب دالر پو  زق  به شاگرد  می ده ل و رو به او می ۰۵۵۵س س چک را به همراه 

می اام و ایب پو  را به تو قرض می  رای تو اماازق  شا ن زیاز به اماا دارد و مب چک را موقعی ب

دالر برساااازی من موقب به همراه اساااتیتما   ۰۰۵۵به  دهم اه ظرا م   شاااش ماه ایب هدار دالر را

 .رید معام   اس  ( زدد مب بیا تا چک را برای  اماا اام ماظور :)فراچار   حساب 

ر م   یک هتته به ایب ساود خواهم رسی  و شااگرد اه حساابی ب   زده شا ه بود به ااریاا گت  مب د

 .زدد شما خواهم مم  برای اماای چک

م   شش ماه ب س   خا ه ای مستازه زد وبه او گت  زه معامله گر هوان تو ایب سود را بای  در ااریاا

حراا  شارپ و تیدی باش ش هر گوزه تالف  موری زه امتر زه بیالتر و زمودار رش  حساب زیای  دارای

پیالازی شاگرد  را بوسی  و گت  ایب مخریب فرص  و مخریب  زق  زالا ن چک خواه  ش ل و بع  باعث

 .ز هل و رف  پو  توس  مزرا از دس 
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مجلس م مازی دی ل در  چا  سالی از ایب ماهرا گذش  و شاگرد استاد  ااریاا را بهور اتتاقی در یک

ر اغو  االاای  و م ا  از او تالااکر می د حالی اه از شا   خوشااحالی گریه ا  گرفته بود اسااتاد  را

 .پسر چوان می ف ماز  اه دیگر اافیس  به اردل ااریاا مثل همیاله با اشارا  چالم

اسااااتاد عدید  …… ااا   در پایان م مازی ااریاا و مرد هوان در حیا  خازه شاااارو  به ق   زدن می

  خود  ز ای  دق  را می چک در معام  بع  ایاکه چک را از شااااااما گرفتم به اشااااااتیاق زق  اردن من

از همله حجم های ساااااااگیب و قرار ز ادن ح  ضاااااارر و ع    معام تی ا  ارد  و دیگر از تالف های 

عمل اردن خیری زیود ماه ای او  همه چید سا  و اا  پیش میرف  و  م یری  سارمایه و احسااسی

خیلی  ن سااودها و ضااررهایمارده بود  در یک معامله صاا ها دالر بیاز  یا سااود اام اااو مب اه عاد 

ولی رویای  بود ل  مح ود شا ه بود چون قوازیب سااتی برای م یری  سارمایه برای خود  وضاب ارده

 .من چک در خواب و بی اری مرا رها زمیکرد

شاالام با استی  ماتی  بع  از گذشا  چ ار ماه تازه احساام معامله گر بودن به مب دسا  داد و در ماه

از دو شرا  ب س  بگیر ل ایاجا بود اه  اه داشتم توازستم م یری  دو حساب ده و سی هدار دالری را

مب ه فش از ایب چک ایب بوده اه به مب یاد ده  توقعم را از  تاازه ف می   اسااااااتاد مب ااریاای عدید

 یب قرارداد م م با چا  شرا  بدرگبه فکر سودهای رویایی زیاشمل از من پس چا  بازار ماهقی اام و

داشاا  و مب ع وه  دیگر زید اماااا ارد  اه مجموعا به چا یب میلیون دالر میرساای  و دسااتمدد خوبی

 .بر معامله روی حساب اصلی خود  مز ا را زید م یری  می اام

ی از شااما عاوان یادگار مماوزم از شااما من هدار دالرتان به اجا اه زرساای ل مب من چک هادویی را به

 .زرود اه چه بود  و چه ش   قاب ارد  و در اتاق معامله گری خود  ز ب ارد  اه یاد 

 ..… ایب داستاز ا ادامه دارد
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