
 نمودار ها آنگونه نیستند که به نظر میرسند

نمایی می کنند ولی مما فقط چیزی  دار های قیمت در جلوی چشمما  ممما میرقدمندو  ودهر روز نمو

ذهن  ود فشممممار نمی آورید که به بمز بازار نکوذ کنید و  را در آنها می بینید که می  واهیدو کمی به

 دیگرا  نمی بینند. در این پست قدد دارم داستانی برای مما تعریف کنم که کمی چیزهایی را ببینید که

 .ذهن مما را به چالش بکشموکمی آنرا منحرف کنم و وادار به کنکاش کنم

دارد.مامور مرزی از  مردی با دوچر ه اش به ایسمتگا  مرزی میرسدو او دو کیسه بزر  همرا   ود

 .”مممممممن“پممماسمممممم  میمممدهمممد  مرد دوچر مممه سمممممموار ”در کیسممممممممه هممما چمممه داری “او میپرسممممممممد   

میکند و کیسممه های  مامور او را از دوچر ه پیاد  میکند و چو  به او مشمکو  بود و او را بازدامممت

 .واقعاً جز ممممممن چیز دیگری نمییابد او را با دقت بازرسمممممی می کند و ولی پب از بازرسمممممی فراوا  و

  سمممر و کله هما  مممما  پیدا میشمممود و مشمممکو  بنابراین به او اجاز  ببور میدهد.هکته بعد دوبار

این موضمموب به مدس سممه سمماف هر هکته یت بار تکرار میشممد و پب از آ  مرد …بود  و بقیه ماجرا

 یت روز آ  مامور در مهر او را میبیند و پب از سالم و احواف پرسی و به او.دیگر در مرز دید  نشد

راسمممتش را بگو چه  کاسمممه ای زیر نیم کاسمممه اسمممت و میگوید   من هنوز هم به تو مشمممکوکم و میدانم

فراهم کرد  بود بمما پوز نممدی پمماسمممممم   چیزی را از مرز رد میکردی مرد کممه برای  ود پوف و وروتی

 میدهد   دوچر ه

 .آری این یکی از رموز بازهای مالی است که چیزی را ببینید که بقیه نمی بینند

دیگری به نمودارهای  تا برای مممما توضممیم دهم به مممکددوسممتا  بزیز این این داسممتا  را نقد کردم 

آنها را ناورید. اگر این نومممته و داسممتا   مالی نگا  کنیدونوب نگا   ود را بوض کنید و فریب ظاهر

 .مما مد از ما هم یادی کنید در آیند  بابث موفقیت مالی برای
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