
 آزمونی سخت برای معامله گر

تعریف کنم که شنیدن آن برای شما قطعا بسیار مفید خواهد  دانشجویان عزیزم. امروز می خواهم خاطره ای را برای شما

همچنین  معااام ااه بری بودم. بین دانشااااااجویااانی کااه تربیا  کرده بودم و حااا  عمآ آوری یاام تیم در ۴۰۰۲سااااااا   بود.

بر و تعدادی را نیز به عنوان معام ه بر انتخاب  بودند. تعدادی را به عنوان تح یل متقاایاااااایاانی کاه نجا  ناام انجاام داده

 .کردم

ه اینصااورک که تح یل ب .تریدری می باشوود جداکردن بخش تحلیل گری از آنچه در گروه های معامله گری مرسوووا اسووت

بازار تح یل خود و دور نمای قیمتی را مشااخو و ترساایم می کنند  بران در اتاقی مجزا به دور از اسااتره ها و هیاهوی

الزم  رخ دادن شرایط در اتاقی دیگر بر اسااه شروط ورود و برتتن تریگر فترااارک  تریگر به معنای و معام ه بران

می  (trail) و معامالک را تریل  (set) حد یاارر ها را ساا  و (fire) شاان ها را تایرپوزی برای ورود به معام ه اساا  

 .کنند

که روی ذهن و اعصاب خود تس ط  بخش تریدری بسیار بخش حساسی هس  و من معموال آنها را از بین اشخاص خاص

 .دری کامال متفاوک اس باید پذیرت  که دنیای تح یل بری با تری کامل دارند انتخاب می کنم. و این واقعی  را

چند هفته ای گذشوووت و دو تز از معامله گران بد جور  هز مرا درگیر کرده بودند آنبا برووویار در کار لود وانی بودند و 

ی بدی در رتتار ولی به خاطر مشکالک خاصی که با هم پیدا کرده بودند به اختالتاک و تنش های بود نتایج شگفت انگیز

از انها را اخراج می کردم ولی واقعا کدام یم را،  ه این مویاو  اصال خوب نجود و باید یکیمحیط کار دسا  میزدند ک

 .بودند هر دو خوب

مویااو  را به آنها  را ترک میکرد. و هر کساای بازنده شااد میجایساا  شاارک  روزی به ذهنم رسااید مسااابقه ای ترتیم دهم

 را در اختیار هر یم قرار دادم و دو شرط مشکل برای انهامعامالتی هزار دالری  بفتم و اساتقجا  کردند. من نیز حساب

 :تعیین کردم

پنجاه درصد ضرر برسانید یعنی پانصد دالر و بعد  حراب هزار دالری را به گفتم با مدیریت سورمایه و با شویم مصخ 

 .سدرصد سود به هزار دالر رشد دهید. چیزی که ببش میگیم معامله معکو حراب نصف شده را مجدد با صد

یکی از آنها خنده تمسخر انگیزی زد و بف  همین! من هم با لجخند بفتم اری همین. و خداحاتظی کردم و یم هفته به آنها 

 .ترص  دادم

 .هفته بعد تقط یم نفر آنها به شرک  مراععه کرد و توانسته بود طجق شرط و با ارائه هیستوری مسابقه را پیروز شود

او می تواند ارادی و کامال با برنامه  .گری اسوت که افروار سود و ضرر در دست اوست یک معامله گر حرفه ای معامله

به طور ارادی و هدتمند معامالک خود را به سااام  یااارر بکشااااند. انین  ساااود کند و انین شاااخصااای کامال قادر اسااا 

 .معام ه بر تمام عیار اس . او را استخدام کنید او یم ااه نف  اس  شخصی یم

 

http://abcbourse.ir/

