
 فیل سفید در معامله گری

 ه نه ت ها در معامله گری  حا  دانشجویاا  زیای  امرز  صدجد دار  ا  میعجیزا شا  جحا  جنم     

اس . میعیع را شا شیا  حکااتا  رزع میک   ز در  تاثیر دارد شلکه در  ندگا  خدا  حا نیی میثر

پاد جججججادا شه پاد جججججا   نقل اسجججج   در حکااتا ا  گذ ججججته دای دزر .پردا   ادامه شه تیعججججی  ی  ما

 فیل سفید گینه ای  حیاب در دد.دداه ما د” فیل سفید رنگا“شه ز یا  پیشکش  دحسااه خید  شیر

حتا مقدس شید .  میرد احترا  ز ز شسیار دزس  دا ت ا ی   شجیر شید  اس   ا  اا  رز شرای مرد  

یزرند  پس ا  تقدا  ی   در مدح فیل شسججیار   ه فیل سججفید را شه درشار پاد ججا  دحسججااه ما فرسججتادگا 

ید  ججججیرا ا شه شیا   ججججعر ز ماپلیسججججا ما شه رسجججج  تحلخ ز خ سججججخ  ما گفت د ز درشاراا   ججججا  نیی

  ه تن  تاثیر سخ ا  ینها صرار ما گرف   دستیر ما ددد خانه شسیار  امااا در پاد جا  نیی پرداخت د.

 شججججججیرد می ید  خیر اا  حییا  گرانمهججا شسجججججججا نججد ز شرااش ا  انیاع هججذادججا ز میی  دججا  ججه در

سججات زحر  ۰۹فیلها حداصل  .ما   د مانا ا  ی شیازرند ز م دا  نفر را د  مسججلیت تیحار ز نگه اسجج  

فیل سفید شه مه درد ما خیرد دیا ه دای  اادی  ما  ردند ز نسل دای مختلف شدز  ی   ه شدان د اا 

 ه ی  را   ار شگذارند اا ردا    د  متنحل میشجججدند ز دنشجججا  د  نحا یمد را شرای ینها ز شچه دای ینها

 .”!ردا  رد حیف اس  تا   ی  دیا ه  اادی شرای ی   د  اس  ز نحیتیا  ی  را“  ما گفت د:  ارا

 ججد  اسجج  ز دی   ه دیا ه  اادی شرای ی زیایان  فیل سججفید در مدارا  اسججتعار  ا  میعججیزیسجج   

 .شرای ی  دیا ه  د  اس  خا ی  مفیدی ندارد! ز ا  ی   ه    ار گذا ته نحیشید  ه  رفا  

 در معامله گری نحید سججعا   ید ا  داسججتانا  ه شرای  ججحا تعراف  رد  درس شگیراد. فیل دای سججفید

عججرر خید را نمسججته شا ججید  ججر  اا که  در اادی دارند  م د شار شرای  ججحا پیش یمد   ه معامله ی 

یاد ی  را شم یداد اا مقدر رز ججهای مختلف ااد گرفته ااد  عججرر  اادی شه  ججحا رسججاند  زنا دنتا  نحا

ار     ما  ز دیا ه  اادی شرای اادگیری ی  پرداخ   رد  ااید دنتا  نحا یاد ینرا زنا شه خاطر اا که

در  حا در  حا نهادا ه  ادرسج  معامله گری  ه در طا سجانیا شگذاراد  اا موحیزه ای ا  رفتاردای ن

 .تیانید ا  ی  دت شک ید ز ساار میارد داگر  د  زنا شه خاطر اا که شرای  حا زادت  د   نحا

دای سججفید درزنتا  را  دنمسججتگا دای شا اسججاس خید را در  ندگا ز معامله گری   ار شگذاراد ز فیل

 .ی اد   ید. ی  دا ثحر  ای  ی زاشستگا شرای  حا ندارند
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 زحل شای پس صلب ز درسا شرای معامله گر

ترا  زیامل میفقی  ز  ججکسجج  در  سجج   دانشججویاا  زرای  امرز  ما خیاد  در میرد اکا ا  مه 

 .مسلله مهحا اس  شه نا  سمک معامله گری شا اردای مانا شا  حا  نم       اا  میعیع

شه ناراختا صلما ممت  ز  اکا ا  دزستا  نیداک  ۰۹۰۹را شا داستانا  رزع      سات شگذاراد ما را 

شرای حل مشجججکل اا  گرفتگا در داخل رگش  اکا ا  رگهای صلمش دمار انسججداد  جججد  شید ز پی جججکا 

زنا متاسفانه م د زص  شعد شه از گفت د رگ مودد دمار ت گا  ف ر  ارگذا ته شیدند. )ا ط حا است  (

 ه ا   دست د زحل شای پس انوا  دد د. در اا  زحل اک را  فرزا شا استفاد  ا  رگهااا ز مومیر  د 

 .پادا اا سی ه شردا ته ما  ید صرار ما دد د

ازنی  زحل تغییری در سمک  ندگا  از نید م  یمد ز داستا  را شراا  تعراف  رد. شه از گفت  یاا شعد ا 

نداد ته ا   گرمه پی ک  اک سری تی یه دای هذااا  غییر خا ااز گف  نه ت  ز رفتارت دا ته ای؟

 . دی نگرفت  شراا  نی ته زنا خیلا ینرا

دا ججتا مودد مشججکل  شر  فیری شه از گفت  تی  ه تغییری در سججمک  ندگا خید نداد  ای مطیر انترار

ی. نذا شه از گفت  شا ای مطیر انترار شهمید دار نگردد. زصتا تی زامل ااواد انسداد را د ی  رفع نکرد 

 .شراا  فیری نیس   حا ینرا شه تعیاخ شی دا   ”شای پس زحل“د ترت مشیرت    ز اگر 

زص  شیشججتری  ججر   شله دانشججنیاا  زیای . دزسججت  را تن  فشججار صرار داد  تا رزی تغذاه ز زر د

 . حانش شعد  ه دزسجججت  را داد   د ز سجججمک  ندگا خید را زین   د. اا  میعجججیع گذ ججج  م د سجججات

خیلا د  ا  صمل خی ججججججنات تر ز سججججججان  تر شه نرر  خیلا شهتر شید ز نه ت ها زحل مودد ندا ججججج  شلکه

 .میرسید

 ه سمک معامل  گری خید  حاال نیی شا  دا  شه  حا ما گیا  اگر معامله گری نامیفخ دستید تا زصتا

  سجججات د  تورشه دا جججته رسجججید. حتا اگر شیسججج را تغییر نددید درگی شه سجججیدددا ز میفقی  نخیادید

 .تکرار میشید شا ید دحچ ا  مشک ت  حا تکرار ز

نشست   ا  ح نشید  ش وامی  پسجر  داد  ا  مدا  ا  گرد  درد  جکاا  داری  شدا  تا زصتا  ه سمک

نک ا ی   خ  معد   ه ه تی درما   خیب نحا  یی. فرانسیس تی د  اگر سمک هذاخیردن  را زین

 .نحا  ید
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ین ز ر  ججخدججا دسججتید  ه در ران دگا  ااد تدججاد  ما   ید شااد سججمک ران دگا خید رااگ زیایان 

زین   ید. اگر مدا     ید. اگر مدا  شا داگرا  شه مشججججججکل شر ما خیراد شااد سججججججمک اخ صا خید را

 ..… ددید ز شیحاری گیار ا داراد شااد زادات هذااا خید را تغییر

نرا تغییر ددید شااد سججمک رفتاری خید را  ه شازا ااواد ی  خ  ججه در مشججکلا داراد ز صدججد داراد ی

 .مشکل  د  را ا  ح   ید

 مراحل خامید خانه ای در حات یتش شا ججد اشتدا شااد  ججیر ا ججلا گا  شسججته  ججید سجج س شه شقمه زصتا

اسجججج  در خانه ای  ه یتش   رد  یتش پرداخ . ز تغییر سججججمک رفتاری حک  شسججججت   ججججیر ا ججججلا گا 

 .گرفته

 حا تا در  حا سمک  ردای نادرسج   اادی در معامله گری ز ید دارد  ه موحیع ینها شازا  د رفتا

مثل     مر شید  در حدسید ز  مر  ااد  نادرسجتا در معامله گری نهادا ه ز زادت  جید. رفتاردااا

 رد  دنمات رزی داگرا  شید   ندا جججت  حد عجججرر   دا جججت  در عجججرر  شا دحه سجججرمااه خید راسجججک

سجیست   امع زرزد ز خرز،  دیوانا ز احساسا معامله  د   شیش ا     نر  معام تا ندا جت ندا جت

 .… رد   پافشاری رزی ا تمادات  زد  مدارا  سرمااه ز حد معامله

اگر رفتاردای نادرسججج   جججحا ا ججج ح نشجججید درگی در اا  مار   ماندگار نخیادید  جججد ز در نهاا  شا 

 .ا  عرر س گی  ینرا   ار خیادید گذ
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 سارصا     ز  لیاری در شا اردای مانا

شه مسججلله شسججیار مهحا اختدججا   سجج   دانشججویاا  زیای .   س امرز  را تدججحی  دار  شطیر زا  

معامله گری نیسججججج . شا از، گیری شا اردای مانا ز  دد . میعجججججیزا  ه پرداخت  شه ی   حتر ا  خید

   سججر ز  له اه زد  ید  خید قزو ز   دمردار نیی پیدا  ججد ز انمته   ججییع ی  در  یامع مختلف    

 .شیدند غل داگری اا ا  نیی  گرددای خا  خید را دارا  مان د در

اا  افراد شه طرو دای مختلف ز خیلا منترمانه دسججج  در  یب  جججحا ما    د ز شا رعجججاا   جججحا شه 

 . یب  حا دستمرد ما  ن د

 دسته ازت سارصا     ز  لیاری: مدزیا  درزهی  سیددای    

ا در سجر جار دست د. ینه اا  افراد  سجانا دسجت د  ه ادزا ما    د در شا اردای مانا در حات سجیددای

نشجججا  داد  زکس سجججیددای دای خید ما  اا ترن  ز  جججمکه دای ا تحازا مدا  در حات خیدنحااا ز

 .شا  د

خا جججا شر خیردار  زیایان   سجججا  ه زاصعا در مار   در حات سجججید  رد  اسججج  ا  یرامش ز خ جججیع

افرادی تا شتیانا سججید   ا. نذا  اسجج  می  مار   شا  سججا  ججیخا ندارد شااد قد  ز رزح  یرا  شا ججد

نشا  داد  سیددای خید ندارند  درخ  درمه پر شار تر   ه سید ما    د نیا  شه اا  دحه تکاپی شرای

 .افتاد  تر

سخ  یمکترا  ا تما  را شا پا اا وا ا  تی یه نفس حر  نحیینی  زنا اا وا ا  شا اری حر  میینی   ه

ب دا ججته شا ججید خیلا سججراع شا تاب اعججطراب ز ی ججی نحا گذارد. اگر در معام ت خید قر  ای ترس ز

شه دنمات افرادی شا ید  ه اا  خدی ی  را در ینها مشادد    ید. انمته  ی  را شه  جحا نشا  میددد. نذا

میفقا  اا  میعجیع دحیشجه درسج  نیسج  اع ا در  سا  ه اد  یراما اس  حتحا معامله گر شرزکس

 .ز    ت ط  دارد نیس  زنا  سا  ه در مار   میفخ دس  حتحا رزحا یرا 

دز  سججارصا  شا اردای  سججعا   ید ا  اا  دسججته ا  افراد دزری   ید می  معحیال اا  افراد  یت دسججته

در  ستویی معامله گرا  سفید )فرامارت:  .مانا نیی دست د. ا  ینها سیدی ز خیری شه  حا نحا رسد

د  ینها  حا سججججخ  اسجججج  زنا اسجججج ( شا ججججید. گرمه پیدا  ر م ریر معامله گرا  شا ادزا ز سججججید د 

 . یا د  ااش د  اس 
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مییی  ه اا  دسجته ا  سجارصا  ا   حا شه سرص  ما شرند. قد  یرا   حا ز ااواد تید  ز رزااپردا ی 

 .ز انترارات شا  ای  حا ا  مار   اس 

 دسته دز  سارصا     ز  لیاری: د دا   ذب سرمااه

 ججحا را اهیا ما    د  ه  مار   سججیددای     میمرند ز اا  دسججته افرادی دسججت د  ه ادزا ما    د ا 

رفتار ما    د  ه خیدتا  شه ینها مرا عه   ید.  سججججججرمجااجه خید را در اختیار ینها صرار ددید اا طیری

 . افراد  ام  مطحل  شا ید  ه زاصعا در حات سید دست د  حا شااد در رزاارزاا شا اا 

نشججا  دد د. نذا اگر در  زات ز مدارک اثمات حر  خید را شه  ججحاشااد ا  ینها درخیاسجج    ید  ه اط 

ا   صاشل صمیت نیس .  حا اگر ا  اک  پاسجخ گفت د  ه حسجاب ز سجیددای ما  خدا اس   اا  حر 

اد مقدر اسججج  صطعا  ار نادرسججج  ز شا ادشانه ای  رد  ااد  نفر در خیاشا  ش رسجججید  ه حقیو مادیانه

اط زات  املا دا ته شا ید ا   خدا  ه صرار اس  شه از پیت شددید   حاس   ه زنا اا  حخ طمیعا

 .شه ز یا  سرمااه گذار شا از دحکاری   ید ز

سججید مسججتحر شید   ما  گذ ججته در ۶ ججخدججا  ه صدججد داراد شه از پیت شددید شااد حسججاشش حداصل در 

ت اا  میعججججیع رادهای شرای اثما شا ججججد  حسججججاب ینها  ام  زاصعا شا ججججد ز شه نا  خید ججججا . ز انمته

 : متعددی ز ید دارد

A) اسجججج  نذا  افیسجججج   درخیاسجججج  فیت اسججججتی  م  : اا  امکا  در متاترادر شه راحتا امکا  پذار

 save as Detailed  گیا ه  جججججخی مدزا در صسجججججح  ا ان  دیسجججججتیری  لیک راسججججج   رد  ز

Statemen ز شعد ا  خرز ا گرفت  امکا  امکا   عل دارد  را  لیک   د. انمته متاسفانه اا  را  حل

 Investor) شهتر  ا   ججججججخی میرد نرر اا یسججججججتیر پسججججججیرد دسججججججتکاری داد  دا ز ید دارد نذا

Password) گرفته ز خید اصدا  شه گرفت  فیت اسججججتیتح     ید ز حسججججاب  ججججخی را  متاترادرد را

دی   داراد ز شه اا یسجججتیر پسجججیرد حانتا اسججج   ه  جججحا در متاترادر فق  امکا  رزا  .شررسجججا   ید

 .ز یا  امکا  معامله گری نداراد

B) شه اکا ا    ججججخی مدزا اگر صدججججد داد  پسججججیرد حسججججاب خید را ندارد شااد حسججججاب رال خید را

در سید مستحر شید . اا   متدل   د ز نشا  ددد  ه  ش ما  گذ ته MQl اا myfxbook سااتهای

را  ام  زاصعا ز شدججیرت گرافیکا شه  ا سججااتها معام ت  ججخی را ر ججد  رد  ز در ججد سججید ز  ا

 . حا نشا  میدد د
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 دسته سی  سارصا     ز  لیاری: حساشهای دمی

زاصعا شا    ید. اع ا زح   در شا اردای مانا امکانا ز ید دارد  ه  جحا ما تیانید حساب دمی ز هیر

ر ی جججج ا  ججججیاد. در اا  حی  شا خطرات ز نکات اا  شا ا شا پیت هیر زاصعا اصدا  شه معامله گری   ید تا

ز ججلیاری شه شهانه ی اا که شرای  ججحا حسججاب زاصعا شا  ما    د. ا   ججحا  زد  ای ا  اا  د دا    

 ارا  در مادها ز  نوااا  ه ا ثر تا  H زاصعا گرفته زنا حساب دمی شرای  حا شا  ما    د ز ا  پیت

داگر سجججراو پیت ا  دسججج  رفته خید را  حتا دفته دای ازت دحه پیت خید را ا  دسججج  ما دد د. حتا

 .اا  د د    ز  لیاری  د  نیی نحا گیرند ز اا  پیت  شا  شسته  کار

زاصعا شا ججد. زنا  پس مطحل   ججیاد حسججاشا  ه شرای  ججحا ا  طر  دزسججتا  اا ی جج ااا  شا  میشججید

 شه صسججججح  نر  افیار متاترادر  در خیدتا  نیی ما تیانید اا  میعججججیع را شررسججججا   ید ز  افیسجججج 

navigator یاکی  اک یدمک ز ید دارد  ه اگر سمی رنگ شید  مرا عه  رد   در   ار  حار  حساب

شید اع ا زاصعا اسجج  ز دحچ ی  اگر اند ا میس خید را رزی اا   اع ا حسججاب دمی اسجج  ز اگر  رد

 ز نیراجداراجد اط زجات  جامل حسججججججاب از  ا  دمی اا رال )زاصعا( ز مقدار می یدی  یدمجک دجا نگجه

حسججججاب نا   را شه  ججججحا نشججججا  میددد. دحچ ی  رزشرزی اا  یدمکها ز ز  شر  ججججحار …. حسججججاب ز 

 . احب حساب نیی در،  د 

 دسته مهار  سارصا     ز  لیاری: حساشهای س  

سج   نما د. می   در در اک ا  حانتهای شاال شااد اطحی ا  حا جل   ید حسجاب  جخی مدزا شدجیرت

میک  د ز تحا  امکانات حسجججاب  در   ار حسجججاب دالری خید حسجججاب سججج   د  شا  زد  ای ا   ارگیار 

دالر حساشش  ۰۹۹اع ا اک  د  دالر. مث   خی  زنا زاحد پینا ی  شه سج   اسج   ا جلا را دارد

 .دالر شیشتر نیس  ۰۹۹دالر  ارژ ما  ید زنا زح   ۰۹/۹۹۹متاترادر  را  ارژ ما   د. زنا در

داگرا  را شه شه   رزی اا  حسججاب ما تیا  حو  دای سجج گی  ازحات  رد ز ز پر زاعجج  اسجج   ه شر

 ججلیاری شا ججد  ه سججیددای م د دالری  ز حیرت فرز شرد. ز اا  نیی ما تیاند  ججگرد اا  د دا     ز

 . ه حساب س   اس  خید را  د شراشر شه  حا نشا  دد د در حانا

زاصعا اسججج . پس  ز دحچ ی  حو  دای سججج گی  خید را شه  جججحا نشجججا  میدد د در حانا اک  جججد  ی 

ما تیان د خیلا راح  در یا د  شه  میاظب اا  دسجته ا  مدزیا  ز د دا  خید قزو شا جید. اا  دسته

 .گرز  دز  تمدال  یند
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 ججخی ز درخیاسجج  ز را  تشججخدججیی حسججاب سجج   ا  حسججاب دای داگر ت ها مکاتمه شا  ارگیار ی  

 .نیع حساب ا   ارگیار ما شا د

 دسته پ و  سارصا     ز  لیاری: فرز  دگا  استرات ی

ما  جججید  ه ما تیاند  شه موحیزه رادکاردای تک یکانا اا هیر تک یکانا گفته  اسجججترات ی معام تا

ز اسجججترات ی  شا پیدا  رد  م د سجججیسجججت  شرای  جججحا سجججید د  شا جججد. زد  ای داگر ا  اا  د دا  منتر 

صیح  دای گیا  شه  جججحا دارند. نذا شرای اا  افراد د   سجججیخته ز رااگا  در زب صدجججد فرزد ینرا شه

 زحل   ید. ز مان د شاال ا  ینها اسجججتی  م   ز رمی حسجججاشا  ه شه نا  خید جججا  شااد شا دی جججیاری  امل

 .ما  در سید شید  شا  د را شخیادید ۶شا د ز شا ی  استراتیی 

ما ی  ماپ پیت را در  اک اسجترات ی سید  د  دا ته شا د ی  را نحا فرز د ز در ا ل اا  سجا  ه 

ز اثمات را داد  ه استرات ی اد سید  د   اختیار  سجا صرار نحیددد. حات اگر  سا شه  حا اا  ت حی 

 راد ی مملغ م دجججفانه ای ز نه شا ممانغ رزاااا ز نویما اصدا  شه خ اسججج  ا جججکانا ندارد ما تیانید شا

ااد ددد ز حتحا  دحچ ی   سا را  ه ا  از استرات ی ما خراد را میظف   ید تا ینرا  امل شه  حا .  ید

تکحیل   د. نب مطلب اا که راح  خا   صسجججحتا ا  پیت را شلی ه   ید تا مومیر شا جججد یمی  جججهااش را

 .اا  استرات ی دا نشیاد

 تدسته  ش  سارصا     ز  لیاری: فرز  دگا  سیگ ا

حقیقتا صدججججد ما  .امید زار  شا مطرح  رد  اا  میعججججیع سججججیگ ات فرز ججججا  زیای شر ما زیب نگیرند

 ججعاردای رزاااا ز سججیددای م د  جججد  تیدی  شه ینها نیسجج  زنا شه زل  اا که زد  ای سججید  ی شا

ی سججیگ انهای نام اسججب عججرردای  اادی را معامله  در ججدی گید فلک را  ر  رد  اند زنا شا ارا ه

 …… میعیع شررسا  ید. خیب شگذرا  را  زارد یزرد  اند شااد اا گ

ینها را تشخیی داد. صطعا   ج اسااا اا  افراد مان د میارد شاال خیلا سخ  نیس  ز شه یسانا ما تیا 

می  هیر محک  اسجج  شه  ججحا  ارنامه مانا شدد د  ا  اا  افراد نحا تیانید در خیاسجج  اسججتیتح     ید

می ید شید زانیسججج  ز اک گیا  معتمر شر ادزای ینهاسججج ( زنا  جججحا ما   ارنامه ای )انمته اگر م ی 

د ا   ججیاد ز شع سججرمااه    سججیگ انهای ینها را مدتا  ار نرر شگیراد. ز ا   یفی  ینها مطلع تیانید شا

 گذ   حداصل سه ما  ما تیانید       شه انها ازتحاد   ید
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  حع ش دی مطانب

اک خراد سجججاد  را  ید را می   جججحع رز شه شاد صرار نددید  مرا زصتا صدجججدزیایان  سجججرمااه دای خ

م اسجب ترا  صیح  را شیااد زنا شرای سججرمااه  داراد مغا   دای متعدد را ما  ازاد تا شهترا   یفی  ز

یزرد  ااد ار  ججا صا ل نیسججتید ز شه راحتا ینرا شه در  سججا ما  دای خید  ه شا  حح  فرازا  شدسجج 

 .اا که ا  از تنقیقا شه زحل یزرد  شا ید  س اراد شدز

مراتب شاال حتحا مشجخدات  شه در  سجا  ه سجرمااه خید را شرای معامله گری میددید  شعد ا  گذراند 

ادرس منل  ار ز مدار   احرا  دیا  فرد را   امل ا  صمیل  جججججحار  تلف  دحرا    جججججحار  تلف  ثاش  

 ارگیار ز زب سجججججاا   ارگیار را حتحا ا  از شخیادید ز نیی ااتدا شا  حتحا ا  از شخیادید ز دحچ ی  نا 

 .از را منک شینید ز در  یرت میفقی  فا دای شعدی پیت را تیراخ   ید سرمااه   

صرارداد فسخ   ید   در جد حسجاب  حا را در عرر فرز شرد حتحا ۰۹اگر شه  سجا اطحی ا   رداد ز از 

حساب را در مدت  حا ناشید  رد  حتحا شدز   در د ۰۹ته.  سجا  ه تا ماشقا پیت  جحا نیی شه شاد نرف

 .شعدی  فر  رد  حساب اس  مدارا  سرمااه معامله  رد  ز گا 

شچه دای خید منافر   ما در شاال نکاتا را درم د مختدجر شه  جحا یمیختی  تا می  ماد   یری  ه ا 

 .ما   د  حا نیی ا  سرمااه خید منافر    ید
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