
 داستان پیرمرد با تجربه و تحلیل گر

بگذذراد ذذس داسذذذذذذتذذان  دا برا تذذان تطر ت یک ماا لذذارراا  ذذب مطذذاملذذه گر بذذا تجربذذه دد د کذذ  یذذا  ذذا  

 شاودا ی

 گر و مطامله گر تحلیل مرا بین

اتجربه گر بسیاد بتحلیل باااد داشت به استخسام  ب مطامله گر تککیکال یه تجربه ا اد  دد  ب تحلیل

 گر با تجربه و مسذذذذذن یید ا اد  ددبادی تحلیل تککیکالیشذذذذذاودا  ددممسم مطامله دد بودس یا  ا 

داد و تا د انجام نم  یردم الیرا نید مطذامتا دا دددانسذذذذذذت یرا یذه نیذاا  بذه من ا سذذذذذذاس نم نم 

 مین دلیل تحلیل گر تککیکال دا استخسام یردی  نموداد ا  دو  مانیتود نید برا ش قابل فه  نبودنس به

 . اد  یکس بود یه او دا دد ا ن امیکه

دا به دخ ا ن پیر   ا  لودلواسذت لود  نشان د س و توانا  م  شذسی    یه اسذتخسام تحلیل گر تاای

کال تککی گر تحلیل دادمبکشذانس  ناار  ما ت و مااومت سذه  دا به دسیخ لود نشان م  باتجربه باااد

گفت یه دد  ال لاصذذذ  م  دد  ال توضذذذیه ا میت ا ن ناار به دسیخ لود بود و با  یجان و ارمیکان

و ا ن موقطیت  بودی یه من سذذذااتها  تر برودپا ین  اضذذذر به  یج واه امکان نسادد باااد اا ا ن نا ه

 .بسنیال من بودم

با ا ن  سذذذذاز باااد اا ا ن نا ه »گر پرسذذذذیس  گر اا تحلیلمطامله امان  یه باااد به من نا ه دسذذذذیس 

ین پا  ددسذذذت اسذذذتم ا کجا نا ه»گر تککیکال پاسذذذا داد  تحلیل «نخوا س دفت  ددسذذذت اسذذذت  ترپا ین

و تلفن دا برداشذذت و « لوز نگای ین» گر مسذذن به او گفتل مطاملهدد  مین  ا .«باااد امروا اسذذت

سکت  ۰۳ثانیه باااد سذو ا به ااا  وا س  ۰۳دد ارض  .میلیون وا س سذو ا دا داد ۲سذفاد  فرو  

گر تککیکال یرد و به مدام  پرسذذیس   ا  به ادی تحلیل گر نگا   به یهری و شذذتمطامله .سذذاور یرد

کس توانس بکیردم دا م  سپخ گفت  ریخ د گر     ا ن یاد  یه منیجاست  نظرا نا ه پا ین باااد

ر گاست  ول  برا  من  واود  ب مطامله ول  نکته اصل  داستان  میکجاست  وقوع  ر اتفاق  ممکن

 .انسگران موفق منرا با مغو  باا پر رفتهاست و تکها مطامله یافیستم ا ن  ایات تلا و سخت باااد

مطامله گر  )تر سد ( دا به لوب  نشان دادی  و  گر  و تحلیل تفاوا بله ا ن     ب داستان االب یه

مو  یذه  مذه یید نموداد و ادقذام و محذاسذذذذذذباا پیهیسی نیسذذذذذذت  داد نکته   باد ب تر اا م  گو ذس

 .ا کجاست

http://abcbourse.ir/

