
 آشفتگی ریاضی تئوری مبنای بر ویلیامز بیل گری معامله روش

 

.  باشد می  ”آس کی“ صورت به آن صحیح تلفظ و بوده آشفتگی و اغتشاش آشوب،  به معنی Chaos واژه

 و شتهگ مصطلح( چایوز) نادرست ظاهراً تلفظ با لغت این ایرانی، تریدرهای عموم بین در اینکه به توجه با اما

ه گرفتیم به دلیل احترام به سلیق تصمیم نیز ما بنابراین.  است شده نیز هویت و شناسنامه دارای نوعی به
مخاطبین خود، و همچنین برای تأکید بر ظرافت نظر و شوخ طبعی ایرانی، در کل این اثر را با همین واژه 

 .بکار ببریم” چایوز“نادرست ولی جذاب 

 نیست دشوار زیاد ماهیتا کردن ترید

ضمیر ناخود آگاه ما آن را بسیار دشوار و ترید کردن ماهیتا زیاد دشوار نیست اما وقتی که اساتید ما و حتی 

پیچیده می پندارد، این باور غلط به ذهن و دیدگاه ما نیز منتقل می شود و ما را به اشتباه می اندازد. این 

کتاب تماماً درباره این است که به همان درک ساده و عامه خود باز گردیم که اجداد ما بر مبنای آن به خرید 
 :د. ترید کردن موفقیت آمیز بر دو مبنای اصلی استوار استو فروش می پرداختن

 آگاهی از ساختار زیرین بازار- 

 !آگاهی از ساختار زیرین ذهنی خودمان- 

 !.روش کار ذهن و مغز شما است که باعث می شود شما در این بازار، یک برنده و یا یک بازنده باشید

 اسیبشن را بازار کن سعی سپس و بشناس را خودت اول

همان جمله قدیمی که میگوید مشکل ما این است که هنگام ترید کردن به جای آنکه برمبنای درک و 

 Common)احساس ناب و عام و درونی که به خوبی این بازار را می شناسد و با مکانیسم های آن ،

Sense) دادی مان بهره خودمان عمل کنیم آشناست و به جای آنکه از همان روش ساده و کارامد آباء و اج

ن را از درون احساساتمان بیرون بکشیم. ترید کرد تکنولوژیکال حس بگیریم، اشتباهاً سعی میکنیم که یک

لزوماً نباید زیاد دشوار باشد و اتفاقاً خیلی هم سودآور است. کافی است که بیاموزیم که در ترید کردن صرفاً 

نمیدانید که شما هم اکنون نیز یک تریدر حرفه ای  به خودمان وابسته و متکی باشیم. شاید شما این را
هستید. بله ! یک تریدر حرفه ای ! دقیقا مانند من! )بیل ویلیامز( همچنان که شما در این کتاب به پیش می 

روید و روش و شم سودآوری در معامالتتان را می آموزید، لذت تریدر بودن را تجربه خواهید کرد! لذت 

 ؟ میشه یعنی!  خدا ای!!  …گرانی از تریدر بودن! آخ که چه لذتی داره تریدر بودن به جای ن

این کتاب با ترجمه ای بسیار روان به سرپرستی مهندس پشوتن مشهوری نژاد به صورت رایگان در فضای 

جمع آوری شده و لینک دانلود آن در زیر برای  PDF فصل به صورت ۱۱مجازی قرار گرفته. این کتاب در 
 .ن گذاشته شدهشما عزیزا
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