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 گری عالی استمعامله  اینکه چرا ده دلیل

 

لِ گشاى حشفِ ای تیاییذ صادق تاضین. هؼاهلِ گشی گاّی اٍلات هی تَاًذ دلسشد وٌٌذُ تاضذ. حتی هؼاه

تشخی اٍلات خَب است وِ تِ خَد  دُ داسًذ. پس خیلی تِ خَدتَى سخت ًگیشیذ. ًیض هاُ ّای ضشس

یادآٍسی وٌین وِ تشای چِ هؼاهلِ گشی سا اًتخاب وشدُ این. همذاسی تفىش هثثت ٍ ایجاد توشوض تش 

دالیلی وِ چشا تِ هؼاهلِ گشی ػاللِ هٌذ ضذین، هی تَاًذ تِ ها دس ایجاد توشوض الصم تشای اًجام واسّای 

تشخی اٍلات دس ٍسط ضشسّای هتَالی اجتٌاب ایي واس . ی سسیذى تِ هَفمیت ووه صیادی وٌذالصم تشا

 ًاپزیش، ووه صیادی هیىٌذ.

 

ٍیذئَّا ٍ هماالت فشاٍاًی دستاسُ هطىالت هؼاهلِ گشی ٍ ایٌىِ چشا هؼاهلِ گشی دضَاس  ایٌتشًت،دس 

ِ هؼاهلِ گشی سخت است، ّوِ ها است ٍجَد داسًذ وِ تِ ّش جْت هی تَاًٌذ دلسشد وٌٌذُ تاضٌذ. تل

ایي سا هیذاًین. ّشچیض تا اسصش دیگشی دس صًذگی ًیض سخت است. اها یه هؼاهلِ گش سَددُ ضذى 

دلیل ایٌىِ چشا هؼاهلِ گشی ًسثت تِ ّش  01اسصش تسیاس تیطتشی ًسثت تِ تمیِ داسد. تشای یادآٍسی، 

 حشفِ دیگشی ػالی تش است سا تحث هی وٌین:

 

 ي دلیل: آصادی هالی. ٍاضح تشی0

تسیاس فشاتش اص داضتي پَل صیاد است وِ تا آى دیگش ًگشاى ّیچ چیض ًثاضیذ. هفَْم  "آصادی هالی"هفَْم 

دیگش آى داضتي آصادی ٍالؼی است. فمط فىش ایٌىِ ضوا هیتَاًیذ تٌْا تا یه لثتاج ٍ ایٌتشًت دس ّش 

 ٍ اًگیضُ تخص است.جای ایي دًیا دسآهذ داضتِ تاضیذ، تسیاس لذستوٌذ 
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هؼاهلِ گش هَفك تَدى تِ هؼٌی داضتي دسآهذ است، اها هْوتش ایٌىِ، ضوا آصادی داسیذ. ضوا آصادیذ 

 ّیچ لیوتی تؼییي وٌیذ. ٍیظگی ًوی تَاًیذ تشای ایيلغ وِ دٍست داضتیذ اًجام دّیذ. ّشواسی سا ّشهَ

 

 . ضوا خیلی سشسخت ّستیذ.2

ِ دًثال ساُ حل ّستٌذ. ساُ حل خشٍج اص هاتشیىسی وِ ضغل ّای هؼاهلِ گشاى افشادی ّستٌذ وِ ت

اهشٍصی تَدُ ٍ تِ صَست سٍصاًِ است. چِ وسی دٍست داسد تیطتش صهاى تیذاسی خَد سا تشای پَل داس 

ضذى وس دیگشی واس وٌذ؟ ایي رٌّیت یه هؼاهلِ گش است. یه هؼاهلِ گش دًیا سا تِ صَست ٍالؼی 

 تحویل آى است. ٍالؼی وِ جاهؼِ دسصذدهی تیٌذ ٍ ًِ یه دًیای غیش

 

پس تشای هؼاهلِ گش تَدى ضوا تایذ رٌّیتی هتفاٍت تش اص تَدُ هشدم داضتِ تاضیذ. ضوا گشگی تٌْا 

. لائل ًیست "اسصضی ّیچ"ش دیگشاى تَدُ ٍ ًسثت تِ تفى "هي دس تشاتش دًیا"ّستیذ وِ رٌّیت آى 

ٍ تاٍس داسًذ وِ تٌْا افشاد خاصی هی تَاًٌذ آى سا  داًستِتسیاسی اص هشدم هؼاهلِ گشی سا تسیاس سیسىی 

ساضی  صًذگی اًجام دٌّذ. ایي افشاد غالة جاهؼِ ّستٌذ. گَسفٌذاًی وِ اص خَاتیذى دس هاتشیىس

تِ ایي هؼٌی است وِ رٌّیتی هحىن ٍ سخت داضتِ ٍ  ایيّستٌذ. ضوا هی خَاّیذ هؼاهلِ گش تاضیذ. 

 هی ضَد سا لثَل ًذاسیذ.ش ضوا تحویل ٍضؼیت االى خَد سا وِ اص طشف جاهؼِ ت

 

 . فشاس اص سیستن تشدگی واسهٌذی3

سثه صًذگی وِ هؼاهلِ گشی تشای ضوا ایجاد هی وٌذ هؼشوِ است. ًطستي وٌاس ساحل، استشاحت 

وشدى ٍ سیلىس تَدى، ٍ اًجام هؼاهالت تا احتوال تاال تٌْا ٍلتی وِ ضشایط آى هْیا تاضذ. یادتاى تاضذ وِ 

 ْا ٍلتی هؼاهلِ وٌیذ وِ هَلؼیت ّای تا احتوال سخذاد تاال داضتِ تاضیذ.ضوا تایذ تٌ
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تْتش اص ایٌْا، ایي است وِ هجثَس ًیستیذ ّش سٍص تِ هافَق خَ گضاسش دّیذ. ایٌىِ ّش سٍص صثح ساػت 

تیذاس ضذُ ٍ تِ واسی تشٍیذ وِ ػاللِ ای تِ آى ًذاسیذ اصال جزاب ًیست. هؼاهلِ گش ضذى، هی تَاًذ  6

ساػت واس دس ّفتِ یا ضایذ ّن تیطتش،  41ا سا اص ایي تشدگی هذسى، سّا ساصد. هي ٍالؼا تاٍس داسم وِ ضو

واس دس پطت هیضّا ٍ دس اتاله ّا، فشم جذیذ اص تشدگی است. هؼاهلِ گشی فشصت فشاس اص ایي هَلؼیت 

ضاًس یه آصادی سا تشای ضوا ایجاد هی وٌذ. دسست است وِ واس سادُ ای ًیست. اها حذالل تِ ها 

 ٍالؼی سا هی دّذ.

 

 . اًؼطاف4

اًؼطافی وِ ضوا تا هؼاهلِ گش تَدى تِ دست هی آٍسیذ ػالی است. تشای دیذى الَام یا سفتي تِ تؼطیالت 

هجثَس ًیستیذ وِ هشخصی تگیشیذ یا خَد سا تِ هشیضی تضًیذ. هیتَاًیذ تشًاهِ ضخصی خَد سا داضتِ 

یذ، ّش چیضی سا ّشٍلت وِ تخَاّیذ تِ دست تیاٍسیذ. ّویي وِ دس تاضیذ، ّشجا دلتاى تخَاّذ سفش وٌ

 تشًاهِ وس دیگشی ًیستین، یىی اص تْتشیي چیضّایی ّست وِ هؼاهلِ گشی تِ ها دّذ.

 

 . صهاى تشای خاًَاد5ُ

اگش صاحة فشصًذ ّستیذ، هؼاهلِ گش تَدى تِ ضوا صهاًی تیطتشی هیذّذ تا تا آًْا تاضیذ ٍ دس صهاى 

سضاى تاضیذ. وِ ٍالؼا خَب است، ٍلتی وِ آًْا وَچه تَدُ ٍ ّشسٍص واسّای جذیذی سضذضاى وٌا

ساػت واس سٍصاًِ ضوا تمشیثا ًصف صهاى سضذ وَدواى خَد سا اص دست هی دّیذ.  01-8اًجام هیذٌّذ. تا 

ًجام ٍالؼا ًویتَاًیذ تش سٍی ایٌىِ صهاى تیطتشی تشای خاًَادُ دس اختیاس داسیذ ّیچ لیوتی تگزاسیذ. ا

 هؼاهلِ دس هٌضل تِ ضوا ایي فشصت سا هی دّذ.

 

 . دًیا سا تْتش دسن هی وٌیذ.6

http://abcbourse.ir/


 

 Telegram: https://t.me/Marketix  مجله مارکتیکس
 

ٍالؼا هؼاهلِ گش تَدى تاػث هی ضَد وِ ضوا تتَاًیذ تفاٍت لذست ّای التصادی دًیا سا تْتش دسن وٌیذ. 

تشای هي جالة است ٍلتی هی تیٌن وِ تسیاسی اص افشاد اص لیوت اسص تی اطالع تَدُ ٍ یا اص لذست ًسثی 

وطَسّا چیضی ًوی داًٌذ. هؼاهلِ گش اسص تَدى تاػث هی ضَد وِ ضوا تش لیوت ّای اسص وطَسّا هتوشوض 

ذ. تِ ػٌَاى هثال، اگش ضوا ضَیذ ٍ ایٌىِ ضوا دًیا سا تسیاس دلیك تش ٍ ٍاضح تش اص سایشیي هی تیٌی

تخَاّیذ تِ وطَس دیگشی هسافشت وٌیذ، ضوا اص تفاٍت ًشخ اسص تیي آى وطَس ٍ وطَس خَدتاى اطالع 

 داسیذ وِ تسیاسی اص افشاد اص آى تی اطالع ّستٌذ.

 

 . سئیس خَدتاى ّستیذ.7

گشی ٍ چِ دس  هؼاهلِ گشی یؼٌی ضوا سئیس خَدتاى ّستیذ. تصویوات صًذگی سا حال چِ دس هؼاهلِ

صًذگی خَدتاى  هی گیشیذ. اگش یه سٍص اص خَاب تیذاس ضَیذ ٍ تثیٌیذ وِ حس ّیچ واسی سٍ ًذاسیذ، 

ّیچ واسی اًجام ًوی دّیذ. چَى هجثَس ًیستیذ وِ تِ هحل واس خَد سفتِ ٍ سئیستاى تِ ضوا تگَیذ چىاس 

 تىٌیذ یا چىاس ًىٌیذ. لَاًیي سا ضوا تؼییي هی وٌیذ.

 

ًَع اص آصادی هٌاسة ّش وسی ًیست. تشخی اص افشاد تذٍى لَاًیي واسی یا لَاًیي جاهؼِ دس ّن الثتِ ایي 

هی ضىٌٌذ. اگش ضوا هی خَاّیذ وِ هؼاهلِ گش توام ٍلت تاضیذ، تایذ ساختاس ٍ ًظن صًذگی خَدتاى سا 

ا اگش ایي ٍیظگی داضتِ تاضیذ. وساًی وِ چٌیي ضشایطی سا هی پزیشًذ، هؼٌی ٍالؼی آصادی سا هی تیٌٌذ. اه

اًگیضش ًثَدُ ٍ خَدتاى ًوی تَاًیذ واسی سا ضشٍع وٌیذ، تا ایي جٌثِ اص هؼاهلِ -سا ًذاسیذ، یؼٌی خَد

 گشی دچاس هطىل خَاّیذ ضذ.

 

اص تْتشیي ٍیظگی ّای هؼاهلِ گشی تشای هي دٍ چیض است: سفش وشدى ٍ هیٌیوالیسن. هي تشای صًذگی ٍ 

ت داسم. داضتي یه صًذگی ػادی سا دٍست داضتِ ٍ ػاضك هسافشت هؼاهلِ گشی یه سٍیىشد هیٌیوالیس
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ّستن. هؼاهلِ گشی تِ هي آصادی سفش وشدى تِ ّشوجا ٍ دس ّش صهاًی سا هی دّذ. تٌْا چیضی وِ ًیاص 

داسم لثتاج یا آیپذ ّست تا تا آى هؼاهالتن سا هذیشیت ٍ ًوَداسّا سا تشسسی وٌن. سثه صًذگی 

اثش ّن افضایی )سیٌشطی( داسًذ. چَى داضتي تفىش هیٌیوالیست تاػث هی  هیٌیوالیست، ٍ هؼاهلِ گشی

 ضَد وِ رّي ضوا آصاد تَدُ ٍ دس صهاى هؼاهلِ گشی توشوض داضتِ تاضیذ.

 

 . تا آخشیي لحظِ صًذگی خَد هی تَاًیذ هؼاهلِ وٌیذ. واس فیضیىی ًوی وٌیذ.8

اتل اًجام است ًیض یىی دیگش اص هضیت ایي حمیمت وِ هؼاهلِ گشی تَسط ّشوسی ٍ دس ّش سي ٍ سالی ل

ّای هؼاهلِ گشی است. اگش هؼاهلِ گش تاضیذ ّیچَلت هجثَس تِ تاصًطستگی اجثاسی ًیستیذ. هی تَاًیذ 

ول صًذگی خَد سا هؼاهلِ وٌیذ چَى ّیچ واس فیضیىی ًوی وٌیذ ٍ ایي واس سا هی تَاًیذ دس هٌضل خَد 

 پتاًسیل ایي سا داسیذ وِ دس ول صًذگی خَد دساهذ داضتِ تاضیذ. اًجام دّیذ. تٌاتشایي، تا هؼاهلِ گش تَدى

 

 . ضشایط تشای ّوِ یىساى است.9

تشای ایٌىِ یه هؼاهلِ گش هَفك تاضیذ ًیاصی تِ داضتي ّیچ گًَِ هذسن داًطگاّی ًیست. فمط تِ ػضم، 

ّوِ ایجاد هی وٌذ.  پایذاسی، ٍ هْوتش اص ّوِ ًظن ٍ صثش ًیاص داسیذ. هؼاهلِ گشی یه فشصت تشاتش تشای

ّش وسی وِ هی خَاّذ هؼاهلِ گش ضَد، هی تَاًذ اص صفش ضشٍع وٌذ. ّیچ پیطٌیاصی ًذاسد. تشخی اص 

تْتشیي هؼاهلِ گشاى دًیا ّیچ هذسن داًطگاّی ًذاسًذ. تٌاتشایي حتی وساًی وِ اص داًطگاُ اخشاج ضذُ 

 لؼا خاستاس آى تاضٌذ.اًذ ًیض هی تَاًٌذ دس هؼاهلِ گشی هَفك ضًَذ. تِ ضشطی وِ ٍا

 

تٌاتشایي، هؼاهلِ گشی یه فشصت ٍالؼی تشای ّوِ افشادی ایجاد هی وٌذ وِ تِ دًثال ساّی هتفاٍت دس 

 صًذگی ّستٌذ. ساّی تِ سَی آصادی ٍالؼی.
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 . تخطیذى01

یه هؼاهلِ گش هَفك تَدى تاػث هی ضَد وِ ضوا لادس تِ ووه تِ دیگشاى تاضیذ. ًِ تٌْا هی تَاًیذ تِ 

ٍستاى ٍ خاًَادُ خَد ووه وٌیذ) وِ خیلی جزاب ّن ّست(، تلىِ هی تَاًیذ هْاست خَد سا تِ آًْا د

ًیض آهَصش دّیذ. هْاستی وِ آًْا ًیض اص آى استفادُ وشدُ ٍ تشای سسیذى تِ آصادی ٍالؼی وِ ضوا تِ آى 

ًیض سضایت دسًٍی سسیذیذ تالش وٌٌذ. ایي واس ًِ تٌْا تِ ًفغ آًْاست، تلىِ تاػث هی ضَد وِ ضوا 

داضتِ تاضیذ. ایي دلیل تضسگی است وِ هي ضشٍع تِ آهَصش هؼاهلِ گشی تِ هشدم وشدم. صًذگی ضوا 

واهل ًیست هگش تا ووه تِ دیگشاى ٍ ایجاد تفاٍت دس صًذگی آًْا. ٍ ایي ّذف هي دس ایي سایت 

 ّست.

 

 ترجمه مارکتیکس

 

 مارکتیکسهجلِ هؼاهلِ گشی 

 حرفه ایهؼاهلِ گشاى  تشای
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