
 گر موفق ایرانی در بورس کاالی شیکاگومصاحبه با یک معامله

 :آید، یک تابلو با این شعر ازحافظ استدر دفترکار او، نخستین چیزی که به چشم می

 .دیست با درویش خرسند است / خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسن دراین دنیا اگر سودی

گر موفق ایرانی در بورس کاالی عنوا  یک معامله امیر نااراااااار حاتی، فوا  موفکی اساااااات کاه باه

در مدت دو ساا،، یک حسا  معامتتی وود را اانزد  برابر کرد    شایکاگو نتای  چشایریری داشاته و

 های متوالی دروود را مدیو  شااناوت روانشااناساای بازار و تاار  حاراات از شااکساات او نتای  کاری

با او دربار  روش  وگوییداند  در این زمینه و با موضااوم موفکیت در بازار ساارمایه، گ تگذشااته می

 .ووانیدایم که در ادامه میداشته ها و سودهااذیری شناوت ریسکمعامله در بورس و امکا 

 کنید؟ آیا کار سختی است ؟معامله در بورس را چرونه توریف می

را تحیت و بسیاری از ت ریحات معیو، زندگی را کنار  ووابیسترس و بیسااعت کار، ا ۸۱اگر روزی 

رساااید  به ساااود در بازار بورس خعم تلخی دارد  بروت  تصاااور عیو  مرد ،  فهیید کهبرذارید، می

دلیت موفق  .اند و باید تتش زیادی برای گرفتن نتیاه داشاااتبرای کسااای فرش زرمز اهن نکرد  ایناا

 چرونه کار کرد؟ دانید؟ برای موفکیت در بورس بایدزار در چه میبود  وود را در با

گرا  کت سرمایه معامله درراد از ۰۹در بازارهای مالی بدو  آنکه به خور علنی گ ته شاود، بی  از 

نسااابت به کساااانی که توهم دانساااتن آ  را دارند،  دهند  این بازارهاوود را در هیا  ابتدا از دسااات می

تواند به موفکیت فرد داشااتن اناااباخ سااخت در کار و مدیریت ریسااک می .کنندمی رحم عیتبساایار بی

 .ا برد  هایم درست باشد را در وود  از بیناین اید  اشتبا  که باید هیه تحلیت کیک کند  من

درسااات اسااات و در ه تاد  هایشاااا بینیدرراااد از ای  ۰۹گرا  حداکثر ترین معاملهبه نظر من موفق

شاااوند  عیو  مرد  و میزا  ضااارر را متحیت می کنند کیترینبینی میند  که اشاااتبا  ای درراااد بازییا

ذهنی اذیرفتن این مساااله را ندارند  آنها به دنبا، یک فرمو، فادویی  های بازار، تواناییایحتی حرفه

 .یی برایشا  نداردوز ه او، هستند خبیعتا این ت کر فز شکست نتیاهبی برای کسب
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 یی ذهنی و کنتر، احساسات در تحلیت بازار ویلی مهم است؟اس توانا

تر هساااتید  یعنی هر چیزی که حس مردود بدانید، موفق دزیکا؛ در بازار هر چه بیشاااتر نظرات وود را

 اشاتبا  اسات و بر عکس  توانایی کنتر، احسااساات و داشاتن ربر، داشتن یک ووبی به تحلیلرر داد،

کوچک،  های اشااات سااار هم اماز ریساااک و هیننین تحیت شاااکساااتاساااتراتدی دارای بازد  بیشاااتر ا

این بود هیه در این بازارها  برد  اگر غیر ازهایی هساااااتند که رساااااید  به آنها زما  زیادی میزابلیت

توا  با م روض دانند؛ چطور میها نوسااااانات بازارهای مالی را تصااااادفی میازتصاااااددا .موفق بودند

از حر  تا عیت فارااله زیادی هساات  دلیت آنکه افراد ار کسااب سااود کرد؟دانسااتن چنین نظراتی از باز

کنند و توانایی کسااب سااود مداو  از بازارهای مالی را ندارند، اعتکاد می آکادمیک در دانشاارا  تدریس

و چو  رفتار  ها ساااوته شااد این باورهای تئوریک اساات  بازارها بر اایه رفتارهای فیعی انسااا  به

نخواهند بود  الروهایی وفود دارد که در  وزت تصادفی نبود  وفی نیسات، بازارها هی ها تصاادانساا 

هساااااتند که به خور مداو  از خریق شاااااناوت این الروهای  شاااااود و کساااااانیبازارها مرتب تکرار می

 .کنند؛ این امر نازض تئوری بازار کارا و تصادفی بود  استمی تکرارشوند  کسب سود

 زار چرونه است؟روش تحلیت شیا در با

کنم  در هر معامله فکط یک معامتت، بازار را تحلیت می من بر اساااااااس ت ییرات اادید آمد  روی حام

کنم بلکه راااابر وزت، هد  زییتی در معامتت تعیین نییریسااااک کرد  و هی  دررااااد از کت دارایی را

شااااااناوتن  تاا باا واکن  باازار، نکطاه ورو  را باه دساااااات بیااور   در کت، مدیریت ریسااااااک، کنممی

از نوم اساااتراتدی معامتتی  ترروانشاااناسااای بازار و داشاااتن معامتت با ریساااک کم و بازد  باال، مهم

 .است

 فعالیت در بورس در زندگی شیا چه تاثیری داشته است ؟

د ا   با وفوها یاد گرفتهترین چیزی است که در این سا،مهم رابر، تسالط بر احساسات و ناامید نشد 

 دانند، یک زندگی ویلی عادی دار  و وکه ووشاااااابختی را تنها در انباشاااااات او، می این باور عیومی

م با کیک دوسااااتا ، بتوانی بینم  تنها امیدوار  بعد از رفع مشااااکتت انتکا، ودلیلی هم بر ت ییر آ  نیی

 .از کودکا  سرخانی تهیه کنیممرکزی را برای حیایت 
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 توا  یک سرمایه را از خریق درست به مکادیر بیشتری تبدیت کرد؟چرونه می

دررااد سااود کنید و به اراات و سااود ساارمایه هم  ۰ای  ه ته اگر روشاای داشااته باشااید که مثت بتوانید

 توا  به مبالغگیرید، با اساااااات اد  از سااااااود مرکب، میآ  را هم به کار دساااااات نزنید و دوبار  سااااااود

ها سااود ثابتی ندارند و ه ته تری رسااید  در این میا  باید این نکته را هم در نظر داشاات که هیهبزرگ

برآیند سااودها باید هییشااه بیشاااتر از برآیند  شاااود  منتهاها ضاارر هم حاراات میحتی در بعااای ه ته

 .ضررها باشد

 هستند، چیست؟ توریه شیا به کسانی که به دنبا، یک استراتدی معامتتی

او مطابکت و هیخوانی داشااته باشااد   کاراکتر شااخصاایتی روش و اسااتراتدی معامتتی هر کس باید با

کند، باید آمادگی ذهنی این مسااااله را نیز داشاااته اسااات اد  می های تعکیب روندمثت اگر کسااای از روش

ر برای دید  عید  سااااودهای وود دساااات بکشااااد و راااابر را یاد بریرد؛ هم رااااب باشااااد که از زساااایت

ا مبتدی ب گرا هایی که در سود هستند  معاملهفدید و هم رابر برای نره داشاتن موزعیت هایموزعیت

نظر از سااااودها و  یی با راااار گرا  حرفهشااااوند و معاملهگرفتن ضااااررهای بزرگ ورشااااکسااااته می

درسااااات، از های بینیتعداد ای  ضاااااررهای فزیی، موفق هساااااتند  به نظر من باید به فای باال برد 

از هر معامله را افزای  دهید و دو  اینکه به  روشاااای اساااات اد  کنید که بتوانید میزا  سااااود حارااااله

 .روشی که دارید وفادار بیانید
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