
 مصاحبه با معامله گر برجسته جیسون استیپلتون

بابر لوصوووویه یاد ب  معامله گر  جیسووووون می گوبرا براد لبربن بوووورن به ب  معامله گر مو   بوووو ا

یزار  ۰۵۲ماننر ب  لجارت ر تار کنیر. جیسوووووون اخیرا   مو   را دنبال کنیر و با معامله گرد خود به

لبربن کرده است.  Varengold Trading سابقهدالر ظرف مرت سه ماه در م یزار ۰۴۲دالر را به 

بووووب ه  نصوووویوت او به ننوان ب  مررن ابن اسووووت که ا  ات روج یاه انج ن یاد ابنترنتی و اولین

 ب   رود طر    ربووووان با یاد اجت انی دورد کنیر لا به ابن لرلیب آنها اط ینان دابووووته بابوووونرکه

 .ستنری دبرگاه جربر نسبت به با ار و به خودبان مت رکز

داربره ل اج مو قیت ب ا  جیسون لوضیح می دیر که ارا  مانی که ب ا ب  سیستم معاماللی سودآور

معامله یابتان به صورت رو انه دارد و به ی ین  وابسوته به لوانابی بو ا در استداده ا  آن سیستم در

 صاد و سیاست نالقه منربر مسائن روانشناسی دارد. با ابن که او به اقت دلین است که او ل رکز  بادد

که ارا ب   روب رد او به معامله گرد کامال  مبتنی بر ل نی ال می بابوووور و لوضوووویح می دیر اسووووته

بتوانر لصووووو ی ات سووووونجیره اد بر  معامله گر حقیقی که به صوووووورت اندرادد کار می کنر ام ان نرارد

 .اسان لولین  انرامنتال بگیرد

 FX Trader مصاحبه گرا مجله

خودلان را براب ان لعربف کنیر؟ اگونه به معامله گرد نالقه منر بربر؟  می لوانیر مقرارد ا  داستان

  مانی مشغول انجاج ابن کار یستیر؟ لجربیات ب ا در معامله گرد ایست؟ اه

به کنار گذابتن مقرارد پول کردج و در  من با مربربت سرمابه گذارد یاد خودج بروع کردج. بروع 

می خواستم خودج آن را مربربت کنم. من باور دابتم که ییچ  ابتراد راه ج ع کردن انروخته اج بودج و

 آن را درخودج به پول من ای یت ن ی دیر و ن ی خواسووووتم آن را به کسووووی بریم لا  کسووووی بی  لر ا 

 .صنروق سرمابه گذارد مشترک قرار دیر

من می لوانم “کها  می خواسوتم خودج بررسی را انجاج دیم و ابن موضوع به سرنت لبربن به ابن بر

کردج. در  options بووووووروع به معامله و” ا  مقورارد ا  ابن پول براد معامله گرد اسووووووتداده کنم.

ا باور دابتم که می لوانم راه انجاج ابن کار را پیرا کنم. ام پول  بادد ا  دست دادج options معامالت

سووپب به  مطالعه کردن ادامه دادجه کتاب یاد مختلف می خربرجه به سوو یناریا می ر تم و بنابرابن به

و من لص یم گر تم قراردادیاد    ر معامله کردن در با ار سهاج ا تادج اما با ار سهاج نزولی بره بود
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سووووهاج و ا  سووووهاج به قراردادیاد آلی رود آوردج و  به options یرج. بنابرابن ا آلی را در نظر بگ

 .بود میزان مو قیتم بسیار انرک

واقع دابوووتم انجاج می  بعر ا  انربن سووال ل ربن و آ مون و خطا به ابن نتیجه رسووویرج که کارد که در

 ار دبگرد بود و رود معضن با ارد به با دادج پربرن ا  ب  سویسوتم معاماللی به سویسوتم دبگر و ا 

 .کردج اصلی که روانشناسی بود ل رکز ن ی

مث رث ر واقع بووود.  یر  ردد بابر روانشووناسووی با ار و روانشووناسووی  ردد خود را بشووناسوور لا بتوانر

نظم استداده ا  آن سیستم را به صورت  ای یتی نرارد که سویسوتم معاماللی سوودآور یست با خیره اگر

وضووع کرده ابر نرابووته بابوویره مو   نخواییر بوور.یراه  د بوورابو و قوانین کهرو انه لوت ب  سوور

کتاب خوانرج و با معامله گران مو   صوووبت کردجه ابن ایزد اسووت که آن یا  بی  لر مطالعه کردج و

 .گدتنر می

سوووویسووووتم  یر کسووووی می لوانر ب “دنیب ابن موضوووووع را به بهتربن نوو بیان کرده اسووووتا  ربچارد

لواننر به صورت منظم آن را  درصور ابجاد کنر. ساال ابن جاست که آبا آن یا می ۰۲ا دقت معاماللی ب

روانشوناسوی خودجه منظم بودن و وضع کردن  سوپب بوروع کردج به سوختی رود” دنبال کننر با خیر.

قوانین ربووووور کردج و حاال به جاد ضووووورردیی مراوجه به صوووووورت  قوانین کار کردج. با دنبال کردن آن

 .ابن یرف نهابی ب  معامله گر یست سودآور یستم کهمراوج 

به رلبه اهارج رسیربر. اول ابن ه ارا لص یم گر تیر  Varengold Trading ب ا اخیرا  در مسابقه

 کنیر؟ خیلی ا  مررن یا لوصیه و نصیوت می کننر ولی وقت ن ن که می رسر در ابن مسابقه برکت

… 

سواب  ن ل ردد خودت را به “می پرسنرا  رمی خورج که ا  منبه خاطر نوع کارج به ا راد  بادد ب 

ابن ایزد است که سیستم معاماللی ما انجاج می “ بادد می گدتم  بنابرابن براد مرت” من نشوان بره.

 اگونه“و با خوردد که می گر تم ابن بودا ” اسووووووت که ما در انج ن انجاج می دییم دیره ابن کارد

ن اما م” را ببینم. اجا ه برییر صوورلوساب بخصیتان“با ” قعی یسوتنر؟مط ئن بووج که ابن ارقاج وا

خصوصی یستنر و اگر یم ابن سواب  را  سوواب  معامله گرد بوخصی خودج را ن ی دیمه آن یا کامال  

ر ب ا دارب“لوانم درست بودن ابن یا را لأبیر انتبار کنم؟ با  اگونه می“نشان بریم آن یا می گوبنرا 

بنابرابن  ”.پنهان می کنیره رایی وجود نرارد که بتوانیر ابن نتابج را به دسووت بیاوربر ضوورریابتان را
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بتوانم مررکی ا  کارد که انجاج  ابن  رصت من یست که“ مانی که مسابقه معر ی بر من   ر کردجا 

 ”.می کنم انجاج می دیره مهیا کنم می دیم و کارد که روش معاماللی که من لرربب

بوووود و آن یا  طول ب  مرت معلوج انجاج می بوووود و لوسوووو بوووخت ثالی کنترل می ابن مسوووابقه در

معامله کردن پرداختم. من ا  ب   ماه در ابن مسووووووابقه به ۳نتوابج را ثبوت می کننور. بنوابرابن به مرت 

خودج ساخته بودج استداده کردج. و ابن کاربست که  سویسوتم معاماللی سوووبنر لربربنر بلنر مرت که

معامله در یر ماه انجاج می دیم. ابن سیستم با مرل لعیین  ۰۵لا  ۰۲حرود  اآلن من انجاج می دیم. من

با دیی را در مرت  درصر ۳۲۲پو بشونی که من در مسابقه ا  آن استداده کردج مقرارد ک تر ا   حجم

درصر با دیی در  ۳۲۰کسب بر حرود  که در آن مسابقه معامله گردماه کسب کرد. بااللربن رق ی  ۳

یر ماه. آبا می لوان ا  ب  معامله گر لا ه کار ابن  درصوووووور در ۰۲۲مواه بوده مقرارد بی  لر ا   ۳

قطعا  نه. من با ربسووو   باد معامله می کردج. من براد مرت بسووویار  بادد  با دیی را انتظار دابوووت؟

نهابی من  جاج می دیم و ما بر رود سوووودآورد یرف گذارد می کنیم. ابن یرفابن کار را ان اسوووت که

 .کنم براد ا رادد است که به آن یا آمو ش می دیم با با آن یا کار می

قراردادیاد آلی بووروع کردبر و پب ا  آ مون و خطایاد بسوویار و سووپب سووهاج و  options گدتیر با

اگونه روش  نهابت نظم و روانشوووووناسوووووی درسوووووت را پیرا کردبر. اگونه به آن مرحله رسووووویربر؟ در

 معاماللی خودلان را پیرا کردبر؟ آبا ابن ب  مسئله لجربی یست؟

ه ابن روبووی اسووت ک“کردجه کسووی که می گدتا  کارد که کردج ابن بود که کسووی را که مو   بود پیرا 

و من به ل  ل  ” ابنطور لبربن به ب  معامله گر حر ه اد می بود. .ابن کار بابر ا  آن انجاج بوود

 .می گدت انجاج دهه گوش دادج ایزیابی که

معاماللیم را نوبوووووتم.  و من با آن روش برنامه” ابنطور ب  برنامه معاماللی می نوبسوووووی“او گدتا 

 ” رابنر را اسووترال د سووا د می کنی. با ابن روش سوویسووت ت را ار بابی می کنیه ابنطور ب ا “گدت

اسوووترال د یابی که لوسوووعه می دیم اسوووتداده می کنم. و ابن  براد ل اج” آنگاه…اگر“من ا  دسوووتور 

 .مثال اگر با ار ابن کار را کنره آنگاه ما ابن ن ن را انجاج می دییم بسیار ساده استه براد

حذف کنیم و ابن  ما لالش می کنیم لا حر ام ان وابسووووتگی به طر  لد ر بووووخصووووی را ا  معامله گرد

بریم. ن ی خواسوووتم احسووواسوووات ییچ  کارد اسوووت که وقتی در حال بادگیرد بودج لالش می کردج انجاج

 در مسیر درست قرار گر تم مرلی طول کشیره انربن نقشی در لص یم گیرد من دابته بابر. وقتی من

معواملوه کردن و اداموه دادن پول ا  دسووووووت دادن لووا ابن کوه در نهوابووت  مواه آ مون و خطواه اداموه دادن
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واکن  یاد  درصوور در مقابن ۰۲۲اوضوواع را رو به راه کنم. دوسووت دابووتم بهتان بگوبم که  لوانسووتم

ما اآلن لوانر ابنطور بابوور. ا احسووان به با ار معامالت اب ن یسووتم ولی ابنطور نیسووت. ییچ کب ن ی

طی ب  رونر طوالنی مرت خود انربشووووووی و مطالعه در  می دانم اگونه بابر معامله کنم و ابن لوانابی

 .دانستم در کارش مو   است به وقوع پیوست کنار ک   ب  ندر که می

 ا  نظر ب ا لداوت بین ب  معامله گر برنره با ب  معامله گر با نره ایست؟

لجارت ر تار می کننر. در با ار ار ه کارگزارد  معواملوه گران برنوره با معامله گرد خود به ماننر ب  

دالرد آسوووووان لر می کننر. ابن رقم یا پول  ۰۲۲۲دالرد و  ۵۲۲یاد  یا کار را براد ا تتاح حسووووواب

معامله  رابنمردج با آن یا در ب  آخر یدته با ب  سووودر به وگان ق ار می کردنر. بناب یابی اسوووت که

معامالت می آبنره برنامه اد  گرد براد نره  بادد ا  مردج به ماننر ق ار کردن اسوووت. آن یا به با ار

برون ابن که دلیل  را براننر سیگنال یابی می گیرنر و ی ه  نرارنره ن ی داننر اه کار دارنر می کننر و

 .می بود ابن یا رود یم ج ع

برنامه را که می داننر  ر. آن یا وقت و انرژد صوووووورف کرده انر و ابنمعواملوه گران برنره برنامه دارن

ایزد نیسوووت جز معامله کردن با اسووووتداده ا  آن  کارابی دارد لهیه کرده انر و یر رو  ل رکزبوووان بر

 .برنامه

معامله گرانی یستنر که من  ابن ب  با د نیسوته آن یا در مورد ابن کار به برت جرد یستنر. آن یا

ببین من مو   نیسوتمه دارج ضرر می کنمه “گوبنرا  رج ببینم نزد من می آبنر با ا رادد که مینالقه من

 ابووووووتباه انجاج می دیم اما متعهر یسووووووتم که راه انجاج ابن کار را پیرا کنم و یر می دانم دارج کارد را

 ”.کارد نیا  یست انجاج بریم لا مو   بوج

را بوووروع کردبر با ابن که در کارلان مو   نبودبر اما باور  ابن کار به ابن ابووواره کردبر که  مانی که

ن دییر؟ آبا اب می لوانیر لبربن به ب  معامله گر مو   بووبر. اگونه ابن باور را برح می دابوتیر که

 خصوصیت در معامله گران مو   رابج است؟

براد درک کارد  بنابرابن نرابووتن یوش کا ی .من ب  آدج بایوش یسووتم“ن ی دانم. من   ر کردجا  

من  قو ن ی دانم بابر ا ار کنم و اگونه بابر ابن کار را انجاج  که بابر انجاج بریم مشووو ن من نیسوووته

وع که ابن موض بنابرابن به دنبال کسوی گشوتم که به من ک   کنر راه را پیرا کنم و متوجه برج ”.دیم

 .اماللی که نوبته بودج نرابتمع ارلباطی به سیستم یابی که استداده می کردج با برنامه یاد
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اسووترال د را کامال  خراب  نهابتا  من می لوانسووتم ب  اسووترال د ب  میلیون دالرد دابووته بابووم و آن

کارج ییچ نظ ی نرابتم. من ییچ  مانی را صرف کار  کنم به ابن دلین که آن را دنبال ن ی کردج. من در

ن رده بودج که ابن مش الت اصلی احساسی  ضرر کردن من میشرنر بر رود مش الت اصلی که بانی

لوانم  را می دانسووتم که نابوو  معامله گرد یسووتم. من واقعا  به آن نالقه دارج. من می بودنر. اما ابن

من بووووووور و ابووووووتیاق واقعی  .ل اج رو  به با ار نگاه کنم و ایزیابی که باد گر ته اج را آمو ش دیم

براب  دابوته بابم ب  رایی براد من وجود خوایر  ابوتیاقی براد آن دارج. باور دابوتم که اگر انین

 .برسم دابت که در ابن کار به مو قیت

  کار را پیرا کنم و مو  بنابرابن لصوو یم گر تم به یر قی تی مو   بشوووج. من قصوور دارج راه انجاج ابن

اه در  کارد که اآلن انجاج می دیمه و در Varengold Trader بووووج. ایزد که بووو ا در مسوووابقه

با لابی ا  انربن سوال سوخت کوبوی که من متو ن برج لا ا   معامله گرد و اه در آمو شه می بینیر

 برسووم یسووت. در حال حاضوور نیز یرف من ابن اسووت که مرت  مانی که براد معامله آن نقطه به ابنجا

یم ابن لوول خوا گران طول می کشووور لا ا  ب  نقطه به نقطه اد بااللر برسووونر را کای  دیم. من می

 .بیا تر براد کسانی که می خواینر مو   بونر لا حر ام ان سربع الداق

یسوتیر. بو ا ابن برکت را راه انرا د کردبر؟ می  ۴xtraderslive بو ا مربرنامن بورکت آمو بوی

 لوانیر در مورد ابن پروژه و نق  ب ا در آن براب ان صوبت کنیر؟

میرادج و در حال لنها برن و انزوا بودج. پی   من معامله گرد را به صورت ل اج وقت در خانه انجاج 

آن ب  سوووووورد آمو ش  رایم  معوامله گرد راه انرا د ن نم و در ارا بو  انج ن“خودج   ر کردجا 

من  مردج وارد آن بووووووونر و کارد که من انجاج می دیم را ببیننر و احت اال  در کنار ن نم لا لعرادد ا 

 ”معامله گرد کننر؟

راه انرا د وبسوووابت  دالر براد ۰۲۲۲بنابرابن ب  وبسوووابت ار ان قی ت  رایم کردجه   ر کنم حرود 

ابجاد کردج که بتوانم صدوه کامپیولرج  زارد ب   ضاد مجا دیزبنه کردج و ا  طرب  سویسوتم نرج ا 

ابن  ضا به مرت ب  یدته رابگان استه وارد بوبر و بینیر “ را به مردج نشان دیم. به مخاطبان گدتم

بنابرابن بوووووروع به سووووواختن ب  ” با من کار می کنی؟“مردج به من می گدتنر  و” من ا ار می کنم

لبربن به  که من مربی آن یا بودج کردج. آن بوووب ه اآلن ربووور کرده و مرکزد ا  معامله گرانی بوووب ه

 .لجارلی که اآلن می بینیر بره است
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می بیننره خصووووصووووا     ر کنم مردج ایز متداولی ا  آن اه در جایاد دبگر وجود دارد در بووورکت ما

وت کنترل قرار نرارد که با ار ار  خیلی ل ایزیابی که در دنیاد مبادالت ار د وجود دارده به ابن دلین

کالیبردار در ابن با ار  عالیت می کننر که دنبال رایی براد گر تن پول  و قانون نر نیست. لعراد  بادد

 .ب ا و نه ایز بیشترد یستنر ا 

رسوونر. من یر کسوووی را قبول  اما من نالقه  راوانی به ابن دارج که ببینم مشووتربان من به مو قیت می

وب گی یا ی خوانی دابته بابنر. آن یا بابر ا  نظر  ول می کنم بابر با ب  سردن ی کنم. کسانی که قب

 که ا  پب خرج یاد اولیه خود بر بیابنره بابر آمادگی انجاج کاریابی که نیا  مالی در مرحله اد بابونر

 دبگر مواردد که در اسوووت براد ابجاد لغییر انجاج دینر را دابوووته بابووونر. دوره آمو بوووی در قیان با

من بابر مقرار  بادد اطالناته مشاوره و  با ار وجود دارد قی ت خیلی باالبی دارد بنابرابن در نوض

 .قرار بریم  عالیت کارد در اختیار مشتربانم

 نتابج اگونه بوده است؟

آگایانه به صالحیت و آبنابی آگایانه برسانمه به  یرف من ابن اسوت که معامله گران را ا  نا آبونابی 

می  ه م که براد مو   برن اه کار بابر انجاج دیم و یر رو  با ح ابت  من“ه آن یا بگوبنرا جابی ک

یا یم  و خیلی ا  آن” برنامه آمو بووی بوو ا براد رسوویرن به سووودآورد مسووت ر کار می کنم. بوو ا و

جه لو بنابرابن دوره آمو بووی با اکنون به ابن مرحله رسوویره انر. من با معامله گران مختلدی کار کردج

با خوردد که ا  برنامه می گیربم مو قیت  بادد کسوووب  به لعراد ا رادد که ا  آن اسووتداده کرده انر و

 .کرده است

معامله گر بابر به صووورت رو انه براد ل ربن وقت صووورف کنر؟ آبا    ر می کنیر اه مقرار  مان ب 

 واقعا  در ن ل رد معامله گرد لأثیرگزار است؟ ل ربن کردن

یاد قرب ی و ابجاد نادت یاد جربر بین  صووووووورت نل ی می دانیم که براد ا  بین بردن نادتما به  

انربن سوال باور بو ا بر ابن بوده که با اریا ریر بوداف یستنر  رو   مان نیا  اسوت. اگر ۰۲لا  ۰۲

 ل ابن بان  یا و ماسوسوه یاد بزرا انجاج می بوده مرلی  مان نیا  یست لا درک و با د در جهت

 رب ی نگاه می کنیره  یر ل اج اارت یا مشوووووابه یم یسوووووتنره جرا ا  ابن که به اه ابزار مالی با لابمکن

بر رود لولین ل نی ال یسوووت. ابن که من  درصووور ۰۲۲الگویاد لرکیبی کار می کننر و ل رکز ما نیز 

ن یا گروه خصوووصووی مشووتربانی که دارج یسووتم به بوورت به آ بخشووی ا  انج ن معامله گرد و ی چنین
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که آن اه را که در برنامه آمو بوووووی لرربب می کنم لقوبت می کنر. ما بابر  ک   می کنر به ابن دلین

 .را لغییر دییم باوریاد اصلی را لقوبت کنیم لا بتوانیم درک ان ا  با ار و درک ان ا  مو قیت ابن

 به نظر ب ا کرامی  اولوبت داردا دابتن ب  سیستم معاماللی درست با دابتن روانشناسی درست؟

ا اگر ابن سویسووتم ر“نظر رباضوی بگوبر  بو ا بابر ب  سویسوت ی دابوته بابویر که سوودآور بابور و ا  

اگر ” ا  آنچه پول ا  دسووت می دیره سووود کسووب می کنر. دنبال کنیه در طول  مان ابن سوویسووتم بی 

ای یتی نرارد که اقرر منظم یسووتیره بوو ا نظم معامله کردن ب  سوویسووتم  بوو ا انین سوویسووت ی نراربره

 .داربر و ابن ن ی لوانر با دیی مثبت بابر با نره را

بستگی به ابن دارد که  اما اگر بو ا ب  سویسوتم معاماللی سوودآور در اختیار داربره ل اج مو قیت ب ا

اسان ابن سیستم معامالت خود را انجاج دییر و ابن  بتوانیر یر رو  بر لوانابی ابن را دابته بابیر که

درصوور  ۰۰روانشووناسووی یسووت. نقیره بووخصووی من ابن یسووت که معامله گرد  مسووئله کامال  مربوط به

که  درصر ل نی ال یست. به موض ابن که ب ا مهارت یاد ال ج را باد بگیربره  مانی ۰احسواسوی و 

 معاماللی خودلان را براد انجاج ه معاماللی را بنوبسوویره اگونه بابر سوویسووتمبده یر اگونه بابر برنام

که بابر ب نیر ل رکز بر رود معامله کردن بر اسووان ابن  معامالت اسووتداده کنیره پب ا  آن ل اج کارد

 .سیستم است

ت یمعاماللی ب ا ای  لنها سیستم“می دانم که سور ابن موضووع بوی  باد اسوته بعضوی یا می گوبنر 

ب  سوووویسووووتم معاماللی خوب براد ابجاد  و من با آن مخالف یسوووتم به ابن دلین که اگر دابووووتن” دارد

سیستم یاد معاماللی خیلی خوبی به رابگان در دسترن  معامله گران مو   کا ی بود ه در حال حاضر

خود  ا  ربچارد دنیب براد معامالت Turtle اآلن ا  سووووویسوووووتم معاماللی یسوووووتنره می لوانیر ی ین

ولیر می خوبی ل با حتی سیگنال یاد م رد نیز نتابج واقعا    کنیره با ب  سویسوتم برب  اوته اسوتداده

درصوور  ۰۲درصوور نرج مو قیته  ۰۲ کننره اگر ل اج کار مربوط به سوویسووتم میشووره ارا ما به جاد نر 

م ارلباطی به سووویسوووتاسوووت که مو قیت در ابن کار ییچ  مو قیت در ابن کار را نراربم؟ ابن به ابن دلین

 .روانشناسی ب ا و لوانابی ب ا در منظم بودن در با ار مربوط است ب ا نرارد. ابن مسئله به

 به ننوان ب  مررنه مه تربن لوصیه با لوصیه اد که ارلب به دان  آمو انتان می دییر ایست؟

نر. آن یا برابشووووووان یواد ابنترنتی دورد کن اول ا  ی وه بوه آن یوا می گوبم ا  اوت روج یوا و انج ن 

یا با ابن یرف بوو ن گر تنر که رایی بابوونر براد معامله گران  دردسوور ابجاد می کننر. ابن نوع انج ن
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معامله گران  بیابنر و ا  ب ربگر باد بگیرنر و اکنون بوووووو ا بووووووب ه یاد اجت انی را براد لا کنار یم

مرا به حضوووووور در ابن بووووووب ه یاد  هبا ار ار  می بینیر و من یر رو  اب ین یابی دربا ت می کنم ک

ی  ارد من با ابن گروه یا و به ابووووتراک گذارد دان   اجت انی دنوت می کننر با دنبال رایی براد

 .معامله گران می گردنر و لجربیات من با دبگر

آن یابی که می خواینر  من   ر می کنم ابن بوووب ه یا جاد بسووویار برد براد معامله گران لا ه کار و

یاد اجت انی و ات روج یا معامله گران  یرنر لا به مو قیت برسوونر یسووت. بوو ا در ابن بووب هباد بگ

یا دان  و لجربیات خودبان را به ابتراک بگذارنر. در ابن  خیلی مو قی را ن ی بینیر که حاصن سال

   معامله گر که در حال ضرر کردن یستنر حضور دارنره کسانی که در کاربان نامو بب ه یا لعرادد

 که بابر انجاج برینر یسوتنر و بانی می بوونر نینیت معامله گرانی که به کسب دان  و بادگیرد کارد

 .نالقه دارنره آسیب وارد بود

نراربر در ابن بووب ه یا  مان  دبگر اجا ه“بنابرابن ابن اولین ایزد اسووت که من به آن یا می گوبما 

کنیر ا  طرف منه برنامه آمو بووی ما با منابع  اطالنالی که بوو ا کسووب می” خودلان را صوورف کنیر.

اطالنات ابن منابع معتبر را در اختیار دان  آمو انم قرار می دیم. ابن  معتبر دبگر خوایر آمر. و من

ماه آبنره ییچ  ۴لا  ۳بورط اسوت که قبن ا  ثبت ناج در دوره آمو بی من بابر قبول کننر که براد  ب 

ابن است که می خوایم بر رود ب   ی گوبم انجاج نرینر. دلیل  یمکارد جز کاریابی که من بهشان م

 .با ار ونسبت به خودبان مت رکز بابنر طر    ر جربر و ب  دبرگاه جربر نسبت به

را دارنور کوه در مورت  موان کولایی لبربن به معامله گران حر ه اد  خیلی ا  معواملوه گران آر ود ابن

   ر می کنیر اه  مانی ب  معامله گر براد ابن گاج مهم آماده است؟ بونر. ب ا

یزار دالرد با  می کنیر و یر  ۰۵ ابن مسووئله مربوط به پول می بووود.  رض کنیر بوو ا ب  حسوواب 

بابر به کارد که انجاج می دییر و حقوقی که می گیربر  درصوور سووود کسووب می کنیر. حال بوو ا ۰۲ماه 

یزار دالر درآمر داربر؟ در ابن صوووورت سووورمابه  ۳۲۲کتر یسوووتیر که سوووالی د نگاه کنیر. آبا بووو ا ب 

ه اسووووت با کسووووی ک اد که نیا  داربر لا بتوانیر لبربن به ب  معامله گر ل اج وقت بوووووبر متداوت اولیه

لص یم بخصی یست و در نهابت به  یزار دالر درآمر دارد. بنابرابن ابن ب  ۵۲کارمنر است و سالی 

 .مربوط می بودحجم حساب ب ا 
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 اه نوع سیستم یابی در دوره آمو بی ب ا لرربب می بود؟

 سووووویسوووووتم معامله گرد رو انه به ناج من انربن سووووویسوووووتم براد معامله گران لهیه کرده اج. ما ب  

“Trend Trader” داربمه ب  سووویسوووتم به ناج “T squared”  که در رو یاد سوووه بووونبه لا پنج

داربم  ”CTS System“ ب  سیستم سووبنر لربربنر به ناج بنبه ا  آن استداده می بود. ی چنین

 .خالف جهت رونر استداده می کنر که ا  مرل واگرابی در

اج براد ا رادد که بغن ل  داربم نیز ب  سیستم بلنر مرت ماننر سیست ی که براد معامله گرد رو انه

استداده کردج که  Varengold ا  آن در مسوابقه وقت دارنر لهیه کردبم و البته من سویسوت ی دارج که

دیم و به صووووورت ب  دوره آمو بووووی آن را ارائه می دیم. اما ابن  آن را به معامله گران نشووووان می

 بتی براد لشوخیت پرابب اکشون به مقرار  بادداسوتداده ا   یبوناای و الگویاد نسو سویسوتم به دلین

من ب  گروه براد  لولین ل نی ال و دان  نیا  دارد و به خاطر ابن که بادگیرد آن دبوووووووار اسووووووته

با آن یا به ابووتراک می گذارج و  مشووتربان خصوووصووی ابجاد کردج و در آن گروه یر رو  سووتا  یا را

رسوووم می کنمه بهشوووان نشوووان می دیم اه ایزد  را بهشوووان نشوووان می دیم اگونه الگویاد  یبوناای

اد براد به مو قیت رسوویرن را در اختیاربووان می گذارج. یرف من نیز  انتظار دارج ببینم و ب  برنامه

بن ا  ا رو د آن یا به انرا ه کا ی به مو قیت برسوونر که دبگر احسووان نیا  به اسووتداده ابن اسووت که

 .خرمات را ن ننر

کنیور و اوه ایزد می لوانیور ا  ابن با ار به ما بگوبیر؟ مزابا و  معواملوه می ارا بوووووو وا در بوا ار ار 

 کردن ار یا اه ایزیابی یستنر؟ معابب معامله

کنم. من به سویاست و اقتصاده به کارد که  ررال  می لوانم بهتان بگوبم ارا در با ار ار  معامله می 

ارد نالقووه  بووادد دارج. ینگووامی کووه من رود لجووارت لووأثیر می گووذ ر رو انجوواج می دیوور و اگونووه بر

م ان  آوردن به دو نالقه اصلی خودج ه سیاست و معامله گرد ه برج ب ی ا  بهتربن بوروع به رود

یابی که در اباالت متوره الخان  یا براد من با ار مبادالت ار  بوده به ابن دلین که بابر نه لنها سیاست

بان  مرکزد اروپا و بان  ژاپن انجاج می دینر و اگونگی  می بود را مطالعه کنمه بل ه آنچه را که

 .بر قی ت ار یا را یم در نظر بگیرج لأثیر اقتصاد آن یا

نبودن ابن با ار اسوووت.  ب ی ا  مزاباد معامله کردن در با ار ار یاد جهانی کنترل نشووورن و قانون نر

نی الت انجاج دییر که به ابن معنی الت و می بوووووو ا در ابن با ار می لوانیر معامله یاد با حجم می رو

یزار دالر دابووته بابوویر می لوانیر به معامله کردن بپردا بر با ابن که  ۰۲با  ۵اسووت که اگر بوو ا  قو 
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سرمابه اولیه دابته  یزار دالر ۵۲لا  ۳۲با ار قراردادیاد آلی به نلت یزبنه خربر قراردادیا بابر  در

می لواننر بوورکت دابووته بابوونر و در نتیجه  جی ا راد بی  لردبابوویر. بنابرابن در با ار ار یاد خار

 .ن   بیشترد دارد

آبا ا  دان  و اطالنات  انرامنتال خود در معامله گرد استداده می کنیر با روب رد ب ا کامال  ل نی ال 

 است؟

ل اج کنم. موضووووع جالب ابن اسوووت که من  نه من ا  ابن اطالنات در معامله گرد خودج اسوووتداده ن ی 

اقتصوادد یسوتم اما وقتی پشوت کامپیولرج می نشینم ب  معامله گر  مرت در حال خوانرن ابن اطالنات

زد مرک ل نی ال یستم. برابم ای یتی نرارد که ی ه در مورد ابن صوبت می کننر که بان  درصر ۰۲۲

 .اروپا می خوایر نر  بهره را ا زاب  دیر

کارد است که انجاج  بر در جهت صوعودد با نزولی بابومه آناگر اارت یاد من به من می گوبنر که با

گوبم که به ییچ وجه ن ی لوانیر به ننوان  می دیم. من انربن معامله گر  انرامنتال می بناسم و ن ی

بابووووویر اما ایزد که می لوانم بگوبم ابن اسوووووت که ی ه معامله گران  ب  معامله گر  انرامنتال مو  

 لوقی  و ب  لی ی ا  ا راد در اختیار دارنر که در طول مرت رو  کارد جز که می بووناسووم  انرامنتالی

کنیره نه لنها به اطالنالی که  بررسوووووی انجاج ن ی دینر. اما اگر بووووو ا به لنهابی و ا  خانه معامله می

داربر دسترسی نراربره بل ه اگر یم دابتیر ن ی لوانستیر  براد لص یم گیرد یوب نرانه به آن یا نیا 

 اطالنات بربیابیر. ا  نظر من براد ب  معامله گر خصوصی که ا  لی ی ا  ا راد لنهابی ا  پب ابن به

لصوو ی ات سوونجیره بگیرد.  بهره ن ی برده ییچ راه م  نی وجود نرارد که بتوانر بر اسووان  انرامنتال

م ادبره می گیرببووخصووی دخین در ابن کار را ن بنابرابن کارد که ما می کنیم ابن اسووت که ل اج نظریاد

 .ل نی ال ل رکز می کنیم و به طور اختصاصی بر رود لولین

 در مورد معامله گرد به صورت الگوربت ی و کامال  خودکار اه نظرد داربر؟

اسووتداده دارنره بی  دالر قصوور ۰۲۲لا  ۰۰اکثر سوویسووتم یابی که مردج به صووورت آنالبن و با پرداخت 

لا آخربن دالر ا  حسووابتان را ضوورر خواییر  ا اسووتداده ا  ابن یاار ش و بی مصوورف یسووتنر. احت اال  ب

بر رود الومالی  کردن لعرادد ا  سیستم  بابنر و ما در حال کار داد. سویستم یا می لواننر الومالی 

 الداقی یسوتیمه اما با  یم بابر ابواره کنم که ابن مسوئله مربوط به روانشناسی است. اه یاد خودمان

حسوواب بوو ا در ضوورر برود؟  ا ا  ب  سوویسووتم معاماللی کامال  خودکار اسووتداده کنیر ومی ا تر اگر بوو 

انجاج دیر اه الداقی می ا تر؟ ن وما  الداقی  معامله ضووررده پشووت سوور یم ۴با  ۳وقتی که آن سوویسووتم 

http://abcbourse.ir/


 ۳با  ۰گر می آبر و جلود سوووویسووووتم خودکار را دقیقا  پی  ا  ابن که  که می ا تر ابن اسووووت که معامله

خودکار استداده  سوودآور انجاج دیر و ضورریا را جبران کنر می گیرد. اه ا  سویسوتم معاماللی املهمع

بابر در کارد که انجاج می دییر نظم دابووووته  می کنیر با اه خودلان برنامه معاماللی را پیاده می کنیره

ر ه ابن دلین که اگمی کنم ا  سوویسووتم یاد الومالی  دورد کننره ب بابوویر. من به معامله گرانم لوصوویه

رنر دا ب  میلیون دالرد دابته بابیره بنگاه یاد سرمابه گذارد و بان  یابی وجود ب ا ب  سیستم

م ارا می خواییر ابن سیست که حاضور یسوتنر انربن میلیون دالر پول براد ابن سویسوتم بپردا نره پب

 دالر بخربر؟ ۰۲۲را در ابنترنت به قی ت 

 اننرگان ما دابته بابیر؟مابلیر لوصیه دبگرد به خو

نیسووتیر اما می خواییر بابوویره براد به  می خوایم بگوبم که اگر در حال حاضوور ب  معامله گر مو   

را پیرا کنیر که می دانیر مو   اسووت و به ایزیابی که  مو قیت رسوویرن لصوو یم بگیربر و سووپب کسووی

 دیر گوش کنیر. ابن بهتربن لوصویه اد اسوت که می لوانم به ب ا ب نم به ابن ابن  رد به بو ا باد می

ربر کردن ادامه دییر.  خاطر که ی ین لوصیه من را به ابن جا که یستم رسانره است. به باد گر تن و

 Market“ ب  کتاب  وق العاده به ناج . مانی را صوورف کار بر رود روانشووناسووی معامله گرد کنیر

Wizards” نوبووووووتووه” جووادوگران بووا ار“ بووا “Jack Schwager”  “وجود ” جوو  بووووووواگر

بره و در قس ت کتب ااپی در ی ین سابت معر ی بره( که  دارد) رااارتاابن کتاب به  ارسی لرج ه

معامله گر  ۰۲که در آن لیستی ا    مورد نیا  در دوره یاد آمو بی من است ابن کتاب ب ی ا  موارد

لوانیر به  ت رسوووووویورن آن یا وجود دارد. ب ی ا  بهتربن کاریابی که میو اگونگی بوه مو قیو بزرا

 .به مو قیت کارد رسیره انر ننوان ب  معامله گر انجاج دییر لقلیر ا  ا رادد است که یم اکنون
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