
  

 

ای عرضه و تقاضاصول اولیه   
 آلفونسو مورنو 

 عرضه و تقاضا

 سیستم بازار به چه صورت است؟ 

 

https://kohanfx.com


 

 : مقدمه. 1

 

بازارهای مالی    معامالتدر  بخر و بگذر روشدر ابتدا، اجازه بدید خودم رو معرفی کنم و شما رو با   

 آشنا کنم.  

ت  معامالانجمن وقت، متخصص تحلیل فنی و مؤسس تمام گرمعاملهاسم من آلفونسو مورنو است. من یک 

من در بازارهای جهانی   هستم.  (2013بر اکت)تاسیس در  بخر و بگذربا روش   آنالین عرضه و تقاضا

ها  سالروش اختصاصی خودم که طی ام؛ کرده همعامل عرضه و تقاضا تعادلعدمفاده ازتبا استنها 

رهای  گمعاملهکنه تا نقطه عطف هر بازاری رو پیدا کنید؛ جایی که گسترشش دادم. این روش کمک می

 . کنندریزی میمهشون برناهمعاملها برای ای یا وابسته به سازمانحرفه

 

،  1من معلم رقص سالسا، میزدار . کارهای زیادی انجام دادم (شما یاحتماالً مثل همه)در طول زندگیم 

اما   به هم مرتبط نیستندها  رسه که بیشتر این شغلطور به نظر میام. اینطراح سایت و یک عکاس بوده

  معاملهرو انجام بدم. ام د که کار مورد عالقهفراهم کردناین امکان رو شون همهیک وجه اشتراک دارند؛  

. مثل  ازشون استفاده کنمنم و م رو دنبال کعالیق  کنه تا اما بهم کمک می ش باشمعاشق چیزی نیست که

 2لپینگ امعامله روزانه و اسک ی مراحل رو از سر گذروندم. از ای، من تقریباً همهدیگه گرمعاملههر 

  شدندبه نمودارهام که باعث می 3خیری تأگارنگ و اندیکاتورهای های رننهردن نشواضافه کگرفته تا 

 . به سختی قابل دیدن باشه 4م نمودار شمعی

 

تونه به شما تجارت و اقتصاد آموزش بده؟ خب، چرا نتونه؟  یک معلم اسبق رقص و عکاس چطور می

م و به یک مجموعه قوانین  ارها کردی نمودهای زیادی رو به تنهایی، صرف مطالعهست. من سالساده

یه  بودن، الزم نیست که  گرمعاملهبرای  ی عملکرد بازار کمک کردند.به درکم از نحوهبرخوردم که 

ضعف هم به حساب بیایند  درواقع، ممکنه اونها نقطه بانکدار باشید یا مدرک دکترای اقتصاد گرفته باشید.

معامله و پول در آوردن از راه   برای  شه کهی پر میتون از دانش و اصولصورت ذهنچون در اون

 خورند.واقعاً به دردتون نمی ، خرید و فروش توی بازار 

 

 
 کند. وری یا پرداخت می آنشیند و پول جمع(: کسی که در قمارخانه پشت میز میCroupierمیزدار )به انگلیسی   1
ر بدست آوردن سودی حتی جزیی در حد چند دهم  گمعامله   ف که هد شود لپینگ به نوعی از معامالت در طی روز گفته می ااسک 2

  .است درصد
3 Lagging Indicators 

  ن، ییباال، پا یهامت یه قکاست  متینمودار ق ی شمعدان، نوع ی به معنا: (Candlestick یسی)به انگل کیکندل است نمودار شمعی یا 4

 . دهدی مخص نشان مش ی دوره زمان کیاوراق بهادار را در   کیبازشدن و بسته شده 
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  گر معاملههایی که کنند تا در کارهامون پیشرفت کنیم. من در سالی ما کمک میزمان و تجربه به همه

  زمانی ه با بازهوجه بشم معاملپیشرفت تدریجی به من کمک کرد تا متبودم بسیار رشد و پیشرفت کردم. 

جواب   زمانی کوتاهبا بازهت عنی معامالی آد.همون چیزیه که با شخصیت من جور در میطوالنی 

و دوستانم   فراغت بیشتری دارم تا با خانواده دهند؟ نه اصالً اینطور نیست. این به معنیه که من اوقاتنمی

یه عالمه پول و یک شغل  ست.  وری زندگی نیاما عنصر ضرپول الزمه، ی کافی وقت بگذرونم. به اندازه

ی  چرا ما یه عالمه پول، خونه. ندکنتری نمیاً شما رو انسان خوشحالولی لزوم  اندکنندهخوب خیلی کمک

خوایم؟ برای اینکه به همسایه و دوستامون پزش رو بدیم؟ احساس خوبی  بزرگ و یه ماشین خوب می

و آدم بهتری بشم    گرمعامله، و برای اینکه رو دارمم نفسمن کنترل  ؟ سیر کنیممان را نفسداشته باشیم و 

 .  یل نیازی ندارمبه این دال

 

  ؛ دادمزمان کوتاه مثل پنج یا پانزده دقیقه انجام میمعامالت با مدت، گر معاملهدر اوایل کارم به عنوان یک 

  نیانگیشاخص می انقطاع نقطهو  5گر ، باند برولینMACDبا استفاده از روش یک نفر دیگه که از 

کرد. باید بگم که برای چند ماه تونستم از  های جدید استفاده میبرای تعیین وضعیت  12-6 6یی متحرک نما

لی مجبور بودم ساعات زیادی رو صرف نگاه کردن به نمودارها بکنم که خیلی  ش بربیام وپس

  یز یمن چ د.کننچیز رو فراهم میی همهزمینهآور بود. تجربه، نیازهای شخصی و خود زندگی استرس

 که با مفهوم عرضه و تقاضا آشنا شدم. ینکردم تا وقت دایش بودم رو پکه دنبال

 

اغلب فراموشش   ها گرمعامله که ما کاری است ه دادن به معاملاستراحت به و  دوری از نمودارها

  کنیم.می

 

د. ما باید با قوانین  یر بیاشخصیت ما جور ددیم که با گرب معاملهبرای  استراتژیباید دنبال یک  ی ماهمه

بندی کنیم.  کنیم احساس راحتی کنیم. باید نیازهامون رو اولویتانداختن کارها میو زمانی که صرف راه

شوید؟ فقط برای پول در آوردن؟ این دلیل   گرمعاملهخواهید یک باید دنبال چرایی کارمون باشیم. چرا می

اهند. باید یک دلیل دیگه وجود داشته باشه. در  خوغل مناسب میمه پول خوب و ش. های نیستکافی

شوید را پیدا کنید.   گرمعاملهخواهید یک تون گوش بدید و دلیل اینکه میی اول، باید به ندای درونوهله

  مان کافیای که به شما زای که با روحیات شما جور در میاد رو پیدا کنید. استراتژیبعدش استراتژی

ش  کلن اوقات خوشی را رقم بزنید؛ عشق بورزید و محبت دریافت کنید. توکنارعزیزاندهد تا در می

 .  همینه دوستان

 
مثبت   دو انحراف معیار  مجموعه خطوط  میاست که از ترس  کالی تکن  لیابزار تحل  ک ی  :(Bollinger Band  یسی)به انگل  نگر یباند بول 5

 . شودتشکیل می ساده و یک میانگین متحرک و منفی
 (Exponential Moving Average  یسی)به انگل ییمتحرک نما نیانگیشاخص م 6
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درصدی یا حتّی بیشتر در یک ماه، تالش   4- 6کردم؛ برای رسیدن به سود من قبالً خیلی معامله می

هم،  آن را انجام د خواهمچگونه میخواهم و ، چیزی که میای نبود. حاال گرایانهکردم که روش واقعمی

ی عرضه و تقاضا بسط دادم. برای ماهر شدن در اختصاصی خودم رو برپایه معامله دانم. من روش می

  دم ومعامله اهمیت نمیروش دیگران در من به آن تالش کردم و این تمام چیزی بود که نیاز داشتم. 

شان است. اخبار و  دنمله و تنظیم کرهام برای معاهین، برنام. تمرکز من روی قوانکنمنمیازشون پیروی 

چون بدون استفاده ازشون تونستم به قوانین دست پیدا کنم. چرا حاال   گیرماصول اولیه رو تماماً نادیده می

شدید معموالً   تعادلعدمدر اصول اولیه، این مضحک است که ی این علم استفاده کنم؟ باید از اصول اولیه

با دقت به نمودارها توجه کنید و ببینید وقتی اخبار پخش   . فقط کافیهبردمیای را از بین گذاریمتیقهر 

   افته. شه چه اتفاقاتی میشه یا سود یک سهام مشخص منتشر میمی

 

وقت صرف کنم. فقط الزمه که حدود سی دقیقه  7سکوی معامالتم روی ها روبهالزم نیست که من ساعت

معامالتم رو انجام   بخر و بگذرروش  هایم را تنظیم کنم و با ، هشدارکنممعامله دو روز هر یکی  درو 

بعضی از این معامالت  .  معامالت رو به حال خودشون بذارم تا به ثمر بشینندبدهم. بعد، فاصله بگیرم و 

ر ضررها  برابر ریسکی که دمنفعت این سودها حداقل دو یا سه  شون ضرر. اما سود خواهند کرد و بقیه

نمودارهای شمعی با   کردن جا ای از دست من برنمیاد؛ من توانایی جابهود. هیچ کار دیگههد ب خوا ، کردیم

دهم و در هر  عرضه و تقاضا انجام می تعادلعدم م رو ندارم. من کار خودم رو با استفاده از  قدرت ذهنی

 مونم.  معامله منتظر بهترین نتیجه می

 

مانع داشته باشد. بلکه یک   کا مانع نیست که هر ده متر ی لی یک مسابقه دوی بمعامله در بازارهای ما

 ی دو مارتن است که هر صد متر یه مانع دارد.  مسابقه

 

ها  آدمنگیرند.   قرار تاثیرتحتشوند تا تصمیمات معامالتی ما در معامله احساسات کنار گذاشته می

را اجرا و اعمال  موفق  تیت معامال طرح مدیر التی وعامی مهابرنامه شون هستند وکنترل احساساتتحت

چقدر خوبه؛   8تونعامالتیو برتری م کنند. مهم نیست که شما چقدر خواهان معامله هستید یا استراتژیمی

 تون رو در دست بگیرید.  کنید که کنترل احساساتفقط در صورتی در معامله موفقیت کسب می

 
  یمدرن بهره م یو وسائل مخابرات نترنتیکه از ا یامروز  ی الملل نیب یدر بازار ها(:  Platformانگلیسی الت )به سکوی معام 7

  یبلکه مکان ندیگرد هم آ گر ی کدیام معامله با نجا یو فروشندگان برا  دارانینِست که در آن خر  یکیز یمکان ف کیمعامله  یسکو دیجو
 . دهد یمعامله گران قرار م ار یو فروش را در اخت دیر خ یامکانات الزم برا العات و  اط   هیاست که کل نترنتیدر شبکه ا یمجاز 

شود که با  ی مق اطال  یطیبه مجموعه شرا یمال یدر بازارها(:  Edge Strategyبرتری معامالتی )به انگلیسی   معامالتی یا سکو 8

نگرش است   ای هینظر  کی ک،یتکن کی یعامالتم یبرتر  از شکست آن است. در واقع شتر یمعامله ب کی تیرخ دادن آنها احتمال موفق
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شوید، ده برابر  هر عملی که در زندگی مرتکب میرنگ است. مثابه بوم  آدمی و به 9زندگی نتیجه عمل 

گران را تغییر  . خوشبختانه، این کتاب دیجیتالی زندگی بسیاری از معاملهگرددبیشتر به خودتان برمی

کت  فهمم که دارم در مسیر درستی حرکنم میهایی که تقریباً هر روزه دریافت میاز ایمیل خواهد داد.

   کنم.می

 

. نگذروندم عرضه و تقاضا یا دانشگاهی در زمینه ی آموزشگاهی هیچ دورهوقت به هرجهت، من هیچ

های من از منابع آنالین اینترنتی،  های من در مسیر یادگیری عرضه و تقاضا در اساس یافتهنخستین قدم 

منابع دیگه در مورد  ویدیوهای سم سایدن که در دسترس عموم مردم قرار داده شده بود و چندتا انجمن،  

تونه  رو برای این کار بذاره می  هر کسی که تمام تالشنه فقط من، بلکه  . بود عرضه و تقاضا در اینترنت 

 های خودش را بسازد.  مجموعه قوانین و استراتژی

 

شان در بازارهای  کردن 10بررسی برای ها و قوانین خودم وقت گذاشتم و من فقط برای گردآوری ایده

ی معامالتی و قوانین خودم )بیشتر این قوانین  برنامه،  11غربالگر ابزارها و  یار تالش کردم. منواقعی بس

گران به  گذاری کردم و با دیگر معاملهفهم و درک کلی من هستند، اصل جدیدی ابداع نکردم( را پایه

خودم رو از  یر تفس؛ من فقط کندای است که بازار را کنترل میعرضه و تقاضا قاعدهاشتراک گذاشتم. 

ده باشید، ممکنه الفاظ  های عرضه و تقاضا آموزش دیی آموزشی انجمناگر در دورهقاعده ارائه دادم.  این

باال   ، 12. مثل سطح جدید هایی که در سرتاسر این کتاب دیجیتال به کار رفته برای شما آشنا باشهو جمله

گران در  بسیاری از معامله را ابداع نکردم. ها ؛ من این واژه14و تنزل یا سقوط قیمت  13رفتن شدید قیمت

 کنند. استفاده میها مشترکاً دنیا از این واژهجای همه

 

 

 
گر متوجه معامله شود و با استفاده از آن ی گران بازار در به دست آوردن پول ممعامله  گر یگر نسبت به د معامله یکه باعث برتر 

 .ر یخ ا یاش در بلندمدت سودآور است ی معامالت یاستراتژ  ا یآشود که یم
 گردد. وری که در آن نتیجه و عواقب هر عمل نیک و بد انسان درنهایت به خودش برمی(: باrmaKaنتیجه عمل )به انگلیسی  9

 کی یست و بررست یبه معنا یمال یباشد. و در بازارها یآزمون در گذشته م  یدر لغت به معنا: Back Testدر انگلیسی  10

 قرار داد.  یرا مورد بررس یاستراتژ  ک یوت ضعف و ق و نقاط تیموفق زانیباشد تا بتوان م ی و روش در گذشته چارت م یاستراتژ 
  یگذاران و معامله گران اجازه م هیهستند که به سرما ییغربالگر سهام ابزارها(: Stock Screenerغربالگر سهام )به انگلیسی  11

 خاص خود، مرتب کنند.  ی سهام متناسب با روش ها افتنی یرا برا یراق بهادار شخصاودهند هزاران  
12 Fresh Level 
13 A rally in price 
14 Drop 
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 . انتظاراتی که باید از این کتاب مقدماتی دیجیتال داشته باشید2

 

  بخر و بگذرروش کردن در بازارهای مالی با  ی معاملهتان دربارهبه شما برای شروع سفر یادگیری

تونه خیلی  ا روش عرضه و تقاضا میژی معامالتی دیگری، معامله بمثل هر استرات گیم! یتبریک م

هایی که ما برای  وار باشه. هدف این کتاب مقدماتی دیجیتال اینه که به شما یک نمای کلی از روشدش

  تعادلعدما نشان بدهد؛ که خوشبختانه شما رو ب  ،کنیم استفاده می ایو با هر سرمایه معامله در هر بازار

 کند.  عرضه و تقاضا آشنا می معامالت

 

 .  افتدبه سادگی اتفاق نمی چیز ارزشمندیآسان نیست و نخواهد بود. دستیابی به هیچگیری معامله کردن یاد

 

نیازهایی مفروض  ها پیشاینام. هنگام نوشتن این کتاب، چند فرضیه را در مورد شما درنظر گرفته

 ی شما هستند: درباره

 

قرارداد و  ، 17، تبادل 16، اهرم15تیک ، پیپ، نمودار شمعیمفاهیمی مثل دانید. و اولیه را میاصول مقدماتی 

 و چیزهایی از این قبیل.   19نسبت سود به زیان، 18الت یا 

گذار، به دنبال  باشید. به عنوان یک سرمایهشما باید با بازارهای بورس و فارکس آشنا  کمی تجربه دارید.

 ها را کنترل کنید. انردید که سود و زی هایی بگراه

یادگیری یک استراتژی بسیار پیچیده است اما   های قبلی خودتون را کنار بگذارید.اید که دانستهآماده 

ست، پیچیده و  تون ههای دیگری هم در ذهنداوریها و پیشعمل کردن به آن درحالیکه استراتژی

 کند. می شدشوارتر

 
 . ندیگویم کیت یحرکت نرخ به هر سمت ایو  ر ییبه هر تغ یدر پلتفرم تجار (: Tickتیک )به انگلیسی  15
دهد که   یمعامله گران قرار م ار یاست که کارگزاران بازار فارکس در اخت یر ابزا جیلور   ایاهرم (:  Leverageاهرم )به انگلیسی   16

 . وجه در حساب خود معامله کنند یسهام را با مقدار کمتر  ایاز ارز  یبزرگتر  ر یمقادبتوانند معامله گران 
17 Exchange 

 تیر یمهم در مد یها ار یاز مع یکی نیچن، و همباشدی حجم معامالت شما م یر یواحد اندازه گ یبه معنا (:Lotالت )به انگلیسی  18

که وارد   یا هیمراقب حجم سرما کندی م یی که شناسا ییها تیموقع نیر در بهت یحت دیر باگمعامله  کیاست چرا که  هیو سرما سکیر 
 . دی آ یحساب مه ب هیسک و سرمایر  تیر یمد یبرا یابزار   ینوعه باشد، ب ندکی معامله م کی

"  ردوایبه ر  سکیهمان "ر   ای انینسبت سود به ز  ایشاخص (:  Reward Riskد ریسک )به انگلیسی ار نسبت سود به زیان یا ریو 19

  میتواند جهت تصم یشاخص م نیباشد، ا یدر معامالت بورس م  یگذار  هیسرما یحد ضرر و حد سود برا نییتع یبرا یشاخص
شما در   نکهیا یعنی واردیبه ر  سکی. نسبت ر ردیگ گذاران قرار  هیسهم در بورس مورد توجه سرما دیعدم خر  ای دیخر یبرا یر یگ

 . دینداز یخود را به خطر ب هیماصد از سر چند در  دیمقابل چند درصد سود حاضر هست
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گذاری را بدون  تونیم یک معامله یا سرمایهما نمی دسترسی دارید.ید و به اینترنت تاپ دارکامپیوتر یا لپ

گیریم که شما هردوی این  به اینترنت در نظر بگیریم. پس فرض میدسترسی قابل اطمینان کامپیوتر و 

 موارد را دارید. 

ه بسیاری از  ام کاین استراتژی وجود خارجی ندارد. من متقاعد شده نیستید. 20دنبال جام مقدس 

معتقد هستم که طرز فکر و میزان تعهد در  به این هم  دهند. اگرچه، ها برای این کار جواب میاتژیاستر

تجربه و میل به   ،ها(ها و حتی سالدر مدت زمانی طوالنی )ماهیک کار با انجام دادن مکرر  یتموفق

 بیشترین اهمیت را دارند.  از خود مایه گذاشتنادگیری و ی

 

اند که واقعاً با کی طرف  تعداد کمی از مردم متوجه  کردن را یاد بگیرید.لهشبه معامرید که یکندا توقع

کشه تا شما مهارت و اعتماد به نفِس معامله با هر نوع  های زیادی طول میها و حتی سالهستند. ماه

  ی اینیجاد کند؛ که همههای درست را ا تان نیاز دارد تا الگو و عادتای را کسب کنید. ذهناستراتژی

 افتند. مدت زمان کوتاه اتفاق نمی موارد، اتفاقی یا در یک

 

  راحتخود،  22گیرم که با کارگزار سکوی معامالتی یا وب فرض می کنید.استفاده می 21شما از بروکر 

  این ممکنه به عنوان یک منبع برای برخی از نظراتی که در این کتاب مطرح شده، کمک کننده. هستید

 باشد.

 

 به شما کمک کند با مفاهیم مقدماتی عرضه و تقاضا آشنا شوید.ست تا ال طراحی شده ااین کتاب دیجیت 

.  گر تاثیرگذار اهمیت باالیی داردها در تبدیل شدن شما به یک معاملهتعادلعدمدرک چگونگی کارکرد 

  نیا اتیکردِن خصوص یبندهطبقو  نییاستفاده، تع ینحوه دیاب مثل استفاده از هر ابزار دیگری، شخص 

دارد.   ی دستاره کینسبت به   یشتر یب  تی مز یبرقاَره کیچوب،   دنیبر  ی. براردیبگ  ادیها را تعادلعدم 

  نی. به همدیتان را قطع کنممکن است انگشتان دیرا بلد نباش   یبرقهرچند که اگر شما نحوه استفاده از اره

ما ندارند خودشان  یزندگا و  ه راو تقاضا بر باز  عرضه تسلط یاز چگونگ یکه درک ی شخاصصورت، ا

دست  به مشتریان در مورد بروکرها  ای کارگزاران ی توصیهمواقع،  شتر ی. در ب اندازندیرا به خطر م

 
در شام آخر از آن   حیشود مس یفنجان است که گفته م ایظرف ، بشقاب   کیجام مقدس (: Holy Grailبه انگلیسی (جام مقدس  20

به   دیرتور باآ  یها هیاست که شوال یافتنیاست. جام مقدس نشان دهنده کمال دست ن انیر افسانه آرتور د  مهم یاستفاده کرده است و نماد
 ی جیمز ویندسر است. در زمینه استراتژی معامالت نوشته The holy grail trading systemهمچنین نام کتاب   دنبال آن باشند.

خود ارائه نموده و   انی بازار را به مشتر یاست که نرخ ها  ن یبروکر ا ای  یکارگزار ت کار شرک ی ه طور کلب(: Brokerبروکر )به انگلیسی   21

به   یتلفن  ای  نیفروش( خود را به صورت آنال ا ی دی)خر یدستور معامالت  ی مشتر  کیکه   یهنگام  ی عنی را اجرا کند.   انیمشتر  یالترات معامدستو
 .کندی فروش م  ا ی دیبر خر یمبن  یدستور مشتر  ی به اجرا دارد، اقدام یکه مشتر  یاکارگزار از محل سپرده  کند،ی کارگزار ارائه م

 که توسط مرورگر ها قابل مطالعه و استفاده است.   یترنتیا  یتها یحات سازنده ساصف (: ebWوب )به انگلیسی 22
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دانند بسیاری از افراد  ها میی درستی است. آنداشتن برای معامله در بورس و فارکس توصیهنگه

   کنند.کار اره از آن استفاده خواهند بدون یادگرفتن طرز می

 

و به  دهد ی کامل و پشتیبانی انجمن معامالت، معیارهای گام به گام را در اختیار شما قرار میاین دوره

دقتی  با ، حد ضرر و سوِد هدف ایجاد کنید و کنند تا نامزدها را انتخاب و اعتبار سنجی کنیدکمک می شما

شما متوجه خواهید شد که چه چیزی   .ت یا از آنها خارج شویدبه مثابه پرتوهای لیزری وارد معامال 

ترین . مهمها طول بکشدسالی آزمون و خطا، گران به وسیلهشود تا کشفیات بیشتر معاملهباعث می

آنهاست. این کتاب مقدماتی دیجیتال به شما نشان  گران دیگر و یاد گرفتن از اشتباهات تجربه، دانش معامله

هستند و چرا شما باید از محل قرارگیری آنها مطلع باشید؛ که   دبه چه میزان قدرتمن 23ا زهترا دهد که می

معامالت جدید را   شان، به کار گرفتنکرده و با استفاده  هایا از معامله کردن با آنها دست بکشید یا از آن

 . گذاری کنیدپایه

 

در کسب و   ،آوردنرد اند که برای پول افتهگران موفق دریقبل از اینکه شروع کنیم، باید بگم که معامله

 کار معامله هستند نه برای معامله کردن؛ و برای پول درآوردن، نیازمند صبر و شکیبایی هستند.  

 

  بهترروشی گرعجول با عملکرد بهتری نسبت به یکی معامله درجه دوروش یک  گر صبور با  معامله

 کنید.ای که شما فکر میو اندازه د اما نه به آن طریقدارد. روش و طرح معامله شما همچنان اهمیت دار

  ی بازندگاناز زمره، شما را کمترین زماندر  ست کهاهمیت آن در این حقیقت نهفته است که روش شما

طول  در  ، متضرر گران خرده فروِش که معامله  حقیقتی دارد. میو در گروه برندگان نگه کندمی خارج

  دخالت احساسات در معامله از ، سیستم و روش .کنندیعمل م قاً مخالف آنقید ی معامالتی خودشونحرفه

نسبت به  کند تا به شما کمک می.  بردو وحشت و اضطراب در معامالت را از بین می کندجلوگیری می

ی کافی صبور  فقط در صورتی که به اندازه ؛ قوانین و طرح معامالتی خودتون اعتماد به نفس داشته باشید

برای مدت زمانی طوالنی ادامه دهید. متاسفانه، بیشتر  ، ا همان روش معاملهد و به معامله کردن ب باشی

این شاخه به آن شاخه   ترین روش معامالتی، مدام ازنقصرای پیدا کردن بیفروش بگران خردهمعامله

   گردند. ، میجام مقدس که وجود خارجی ندارداستراتژی معروف به دنبال پرند؛ می

 

  ی دیگری کهمبنای هیچ نوشتهای این کتاب نیست و نباید کمترین زمان ممکن مبنکسب حداکثر نتایج در 

بری برای یادگرفتن استراتژی معامله  چرا؟ چون هیچ راه سریع یا میان، باشد. به معامله مربوط است 

  های معینی دارددودیتر زد؛ حداقل نه در مقیاسی کالن. مغز انسان محشود زمان را دووجود ندارد. نمی
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ید، پس ما اولین قدم مهم برای دستیابی  ها را نادیده گرفت. اگر قادر به درک این مسئله هستشود آنکه نمی

 ایم. تان را برداشتههای معامالتیشما به هدف

 

  که زمان کارتازهگران برای معاملهخواهند. است که چیزی خاص می این کتاب دیجیتال برای کسانی

زارهای مالی تلف کردند، هزاران دالر برای آموزش و  ی داشتن درک بهتر از با برا خودشان رو

را   24نالی سیگ  خدماتهای آنالین مختلف عضو شدند و حتی در بنگاههای آموزشی پرداخت کردند، کارگاه

که در  و استراتژی نیاز دارند  سکوی معامالتی و یک هم امتحان کردند ولی همچنان به یک برنامه

 هر بازاری بتوان از آن استفاده کرد.   هرزمان و

 

خورد چون در فرایند  کند نمیترین راه را دنبال میهمیشه سادهاین کتاب دیجیتال به درد کسی که 

کنید از این دسته افراد هستید، همین االن این کتاب را کنار  ندارد. اگر حس می ای وجودیادگیری راه ساده

خواهید بشنوید به شما  ری را بخوانید که احتماالً هرچیزی که مینظرات شخص دیگ بگذارید و بروید

 گوید؛ نه چیزهایی که باید بشنوید. می

 

گسترش   اهای میانبر معامله ریا راه ها بال و پر دهیمواسطهبه بازار مالی جایی است که ما نباید درآن 

شی و تعهد  کوشان را برای سختعزم اندهی که آماد، تا زمان م. بازار مالی جایی است که همه با همهیبد

شوید، یا  رد حیطه بازار مالی میمهم نیست در دنیای واقعی چه کسی هستید؛ وقتی واجزم کنند، برابرند. 

 خورید.   شوید یا شکست میبه آنها ملحق می

 

ظاهر در  باز و متد حقهوگو نیست. مذاکره و بحث رو بذارید برای افراجایی برای مذاکره یا بحث و گفت

حرف زدن و چرت و پرت  با شون رو قت، زندگی و وه جای انجام دادن کارهای اجتماعی که بشبکه

د تغییری قطعی در  نخواهست که میهاییاین جا دنیای نتایج و فرصت برای آدم کنند. تلف می گفتن

مالً تغییر  تون رو کاایجو معامله و نت  خواهید شدشون ایجاد کنند. بعضی از شماها مشغول معامله معامالت

کامالً به یاد گرفتن استراتژی معامالتی  توانند بیشتر افراد شکست خواهند خورد چون نمی دهید؛ می

طلبی نیستید،  اگر آدم جاه ؛ گیرید قدر نتیجه میشما هرچقدر زحمت بکشید همان ای متعهد شوند.دیگه

ست؛ این  کردن نیل به دنبال قضاوتا ب دیجیتاین کتا د بود. تون خواهخروجی شما نشانگر این قناعت

 گذارد.   را در اختیار شما می نیاز دارید هانآ کردن بهشما برای معاملهکه  های الزمکتاب مهارت
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توانید درانجمن  که می است  ی ابتدایی برای برخی از مفاهیم عرضه و تقاضااین کتاب فقط یک مقدمه

 یاد بگیرید.   من ی جانبههمهپشتیبانی  و  ها در دوره با عضو شدن ،بخر و بگذرت معامال

 

مفاهیم  های عرضه و تقاضا هستند. تعادلعدم هایی که در کتاب مقدماتی آورده شده مطلقاً برمبنای مثال

 .  ای اعمال بشوندزمانیبازهتوانند در مورد هر بازار، سرمایه و می

 

 و اسیالتورها   ورهای تاخیریبرای اندیکاتی از هیچ نشانگر رنگ بدون استفاده  -

 دون تجزیه و تحلیل حجم ب -

 اشباع فروش یا اشباع خرید بدون اسیالتورهای  -

 های بنیادیبدون نیاز به هیچ اخبار منتشرشده یا تحلیل -

 بدون اعالم درآمد -

 

  قابل بخر و بگذریوتیوب فایده است. باید ویدیوی رایگان که در کانال  این کتاب دیجیتال به تنهایی بی

را مطالعه   25ی من تحلیل روزانه  ، اینستاگرام، توییتر یا فیسبوکوبسایت در  .سی است را تماشا کنیددستر

های  ی قواعد و برنامهنام کنید تا به همهبهتر در دوره معامله ما ثبت  کنید و یاد بگیرید، و از همه

 معامالتی دسترسی داشته باشید.  

 

کشد تا اصول مقدماتی و  طول می ها افتند. ماهشبه اتفاق نمیژی یکدر یک استرات  ماد به نفسدانش و اعت

نگاه شما را به نمودارها و بازارها  سر بگذارید، اصلی رو یاد بگیرید، اما وقتی که این مرحله را پشت

ه شده  کتاب گنجاند که در این  یی چیزهای زیاد دیگری در مورد این کتاب هست. محتوا تغییر خواهد داد.

ی تمرکز بر این شیوه از  به وسیلهده است. شما یل تخصصی و فنی عرضه و تقاضا شروع شبا تحل

متوجه خواهید شد که  کردید،  ها کسبه در طول سالهایی کبرای فراموش کردن دانسته معامالت و تالش

 .  است یا خیرآیا عرضه و تقاضا روش مورد نظر شما برای معامله و مطالعات بیشتر 
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 خیری یا اسیالتورها أندیکاتورهای ت رد ا کارب. 3

 

من بسیاری از  هستند.    فنی  گران عاشق اندیکاتور و اسیالتورهایاجازه بدید صادق باشیم. بیشتر معامله

ابزار جدید برای رسم نمودارها، اضافهمعامله با کشف یک  دیدم که  و  ها و خطکردن رنگگران را  ها 

همه دنبال یک اندیکاتور  آمدند. اگرچه، حقیقت واقعی اینه که  ه وجد میجای نمودار، بنوع درهمههای متفلش

شده معامالتی را از  حساب رانِی موجود در یک تصمیمگردند؛ که قرار است نگ جعلی می 26طورِ مقدسجام

 بین ببرد. 

 

برآورد    ی اینحجم تضمینی. نتیجهبرآورد دقیق است بر مبنای یک قیمت و/یا   اندیکاتور یا اسیالتور یک

پیش قیمتبرای  در بینی  قرارمی  ها  استفاده  مورد  شناخته  آینده  فنی  شدهگیرد.  تحلیلی  اندیکاتورهای  ترین 

های  بیشتر اندیکاتورها از قیمت، باند برولینگر و ... .  MACD  ،RSI،  27رتند از: میانگین متحرک عبا

شود آنها را از  اند که میاطالعاتی در گذشته  زامی نیستند، و نمایانگراند؛ یعنی ال روی نمودار به دست آمده

 روی نمودار مطالعه کرد.  

 

ی توام با عشق و نفرت  دانید، رابطه شما با اندیکاتورها ممکنه به یک رابطههمانطور که خودتان خوب می

بطه به یک  ین را. و بعد احتماالً اکندرا برآورده نمی چیز انتظارات شما یل شده باشه به دلیل اینکه هیچتبد

ین اندیکاتور منتهی شده است. مقادیر زیادی از انرژی هدر رفته برای  ترنقصناپذیر برای بیشکار سیری

 را فراهم کند.  باالتر ت احتماالبا ورود  اتنقطهیچ تالشی،  که بدونترین اندیکاتور نقصوجوی بیجست

 

اما ما فاقد   ؛ ریمکند را داعرضه و تقاضا که مدام سود می گرمعاملهی ما پتانسیل تبدیل شدن به یک  همه

در    ساختار فکری مناسبمان را پیش ببریم و  نها معامالتآ که با تکیه بر    هستیم  ای دقیق از قوانینمجموعه

   نداریم.مواجهه با اصطالحات پیچیده را  

 

بهترین    28اکشنعرضه و تقاضا به همراه پرایس توانید  هستند که شما می  ایمعامالتی  هایسکویکی از 

 ها نیستند.  فقط همین که مشخصاً ؛ اگرچه داشته باشید

 

 
26 Holy grail indicator 
27 Moving Average 

اده از  با استف تا  دهدی امکان را م  نیبازار است که به معامله گر ا لی و تحل یمعامله گر  کیتکن کی(: onPrice Actiشن )به انگلیسی  پرایس اک 28

 . ردی انجام معامالت را بگ ی خود برا مات ی تصم متیق یحرکات واقع 
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وجو در اینترنت برای پیدا کردن هر مدل منبعی  شدن با خوندن یک عالمه کتاب یا جست  گشتن و گیج  گم

بالً چه اتفاقی افتاده،  ی اندیکاتورهای فانتزی و رنگی که تنها کارشون اینه که که به شما بگن قبه اندازه

است.   اندیکاتوRSIساده  اندیکCCIر  ،  از  مقدار زیادی  و  برولینگر  باند  توسط   ، اتورها ،  قبالً  که  آنچه 

دهند. سرمایه گذارانی که بر مبنای قواعد اصولی  نشان میبه ما  بود را  گذاران بزرگ شناخته شدهسرمایه

همین سادگی.    خریدند و به قیمت باال میفروختند، بهقدار کم میکردند، فقط به مهای بنیادی معامله میو تحلیل

استراتژی که  نیست  معنا  بدین  تعداد این  برعکس.  اتفاقاً  داد،  نخواهند  جواب  اندیکاتورها  بر  مبتنی  های 

شما فقط باید بر روی یک استراتژی واحد تا  .  موثر هستند  های معامالتی غیرقابل شمارشی از استراتژی

 ، تمرکز کنید. ای شما مناسب است ر بزمانی که 

 

تونم ازشون استفاده کنم  ها نیاز ندارم؛ میمن به اندیکاتورها و اسیالتور   رم بگم اینه کهچیزی که سعی دا 

تری اضافه بکنم وقتی که از قبل موقعیت خرید و  های پیچیدهام الیهگیریخواهم به فرایند تصمیماما نمی

 دانم.  عرضه و تقاضا می عادلتعدمفروشم را براساس خصوصیت 

 

تونه معادل هزارتا  شده می  ضبطار کلمه باشه. و یک ویدیوی  هزتونه معادل دهیک تصویر همیشه می

 29در بازار بورس سهام آمریکا   شرکت اپل  یماهانه  های زمانیتصویر باشه. در قسمت پایین چهارچوب

است. مدلی از  دالری رسم شده    213.90ی  نقطهبینید که در  شما که مستطیل آبی می  .آورده شده است

بنامید(    ترازها را  توانید آنها )میتعادلعدماکشن و  پرایس آنها  که مییا منطقه هم  با استفاده از  خواهیم 

آیا به اندیکاتوری نیاز داریم که تعیین کند که می توانیم آن را معامله کنیم؟ خیر. حتی یک  معامله کنیم. 

هم   یک  اندیکاتور  پایین  تصویر  نداریم.  اسالزم  ساده  خام  فقط  نمودار  که  شمعیت  در  نمودار  را  ها 

  دهد.  زمانی ماهانه نشان میچهارچوب

 
  کا ی س سهام در آمربازار بور ک یاست و  سهام  یخودکار سهام توسط دالل ها یبها گذار  یانجمن مل(: مخفف  NASDAQنزدک )به انگلیسی  29

 رود. به کار می رکت اپل که در متن آورده شده مخفف همین عبارت باال است که برای ش  AAPL است.
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ترین اندیکاتورها رو به همین نمودار ماهانه شرکت اپل در بازار بورس  اجازه بدید چندتا از شناخته شده

دهد. من میانگین  نشان میورهای جدید اضافه شده را  سهام آمریکا اضافه کنیم. نمودار بعدی اندیکات

 و باند برولینگر را اضافه کردم.  30نجاه، اندیکاتور مکدی تحرک نمایی معروف بیست و پ م

 

 

 

 

 
 ( MACDاندیکاتور مکدی یا اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی )به انگلیسی   30
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دهند؟ خب، این بستگی دارد به استراتژی شما و  ی این اندیکاتورها چه چیزی را به شما نشان میهمه

، اندیکاتور  صعود کردنددهید. متحرک نمایی بیست و پنجاه بط میاینکه چگونه اندیکاتورها را به هم ر 

باند برولینگر  . پایین آمده ماهانه  تعادلعدمباال رفته، اما احتماالً همزمان با رسیدن قیمت به مکدی هم 

خرید بکنید؟ فکر   تعادلعدمتوانید در این با توجه به این اندیکاتورها می. درگیر نشده است حتی چطور؟ 

 تانتمعامال به  31ورودیا یک فرمول خاص برای   ترهای زمانی کوتاهچهارچوب کنم. مگر اینکه ازینم

به دلیل   نزولی شدن ناگهانی بازار  ، دهندنشان می اندیکاتورها چیزی که  تر ازو مهم کنید.استفاده می

 . بر بازارهای جهانی حاکم شد ترس که است تاثیرات ویروس کرونا

 

 

  

 
.  دیفروش شو ای دیخر یوارد معامله   ردیگ  یم   میآن تصم  تیروما بعد از  که ش  شودیگفته م  متی از ق ی شیبه آرا(: Triggerتریگر )به انگلیسی   31

  ت یرو  یعنی ساده  یل یخ یبه معنا  گریو …. )تر ی دره قبل ایشکست قله  ایفتح  ،یتیحما ای  یمقاومتمحدوده    کیمثال شکست خط روند، شکست 
 ( عاملهم  کیورود به  یبرا  یی شواهد و نشانه ها
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ینی در یکی از ویدیوهای رایگان متعددی که  شدند اگر مورد بحث و بازبمعنی میال بیهای بالخب، تحلی

های منتشر شده در حال  وگرفتند. بیشتر ویدیمنتشر کردم، قرار نمی بخر و بگذرتیوب من در کانال یو 

بدون هیچ  ، ه است شدن 32ولبک پهنوز قیمت ها در آنکه  ؛ها هستندتعادلعدمبا استفاده از هاسرمایه تحلیل

تونه طرح یه معامله رو بازنگری بکنه و وقتی که  می ای. هرکسییا بازنگریمعامله پس از واقعه 

  !بده  ش رو، پزرفتهش پیش  معامله به نفع

 

به موضوع مورد نظر برگردیم. آیا الزم بود به یک اندیکاتور یا حتی ویروس کرونا که باعث   اجازه بدید

یک  ؟ نه، نیازی نداشتیم.  ی جهان شده بود، توجه کنیمازارهای مالی و در همهپراکنی در بوحشت

زمانی که  وجود داشت.  مدت طوالنیدر  صعودی  یروند  با  زمانی ماهانه  بازه در مشخص  تعادلعدم 

های بنیادی  های مالی، تحلیلها و روزنامهبینیهای دیگران، مطالعه پیشکنید به شنیدن گفتهشروع می

است انقدرها هم خوب نباشد   اش ممکنریزی شدهی برنامهماههبه شرکت اپل یا اینکه درآمدهای سهراجع 

برگشتن و فراموش   شوید،وگوهای مالی میگفتهای دیگر؛ زمانی که وارد آن بخش از  و چرت و پرت

مالتی  اندازی سکوی معاراههرسری  در طول این مدت طوالنی برای که یاد گرفتید کردن چیزهایی 

 شود. ، پیچیده و دشوار میانجام دهیدخودتان 

 

پست شده   بخر و بگذروبالگ توانید مقاله اصلی را که در تحلیل ویدیو شرکت اپل را تماشا کنید. می

   است، بخوانید.  

 

زمانی کوتاه معامله، نمودار ساعتی )یک ساعته،   های بازهترین بیایید نگاهی بیندازیم به یکی از مرسوم

ساعت است. مستطیل آبی  ایانگر یکنم، نمودار شمعی دقیقه(. نمودار پایین را ببینید. هر  شصت

با  دهد که در تحلیل قبلی برای بورس شرکت اپل کشیده شده بود. های ماهانه تقاضا را نشان میتعادلعدم 

بیشتر  ید.  کنها ضرر میی معاملهدر همه، اندکی بیشتر یا کمتر، 1ی #بازهتالش برای فروش در  

با    زمانی یک روندگردند بدون اینکه دریابند که تر میکوتاههای زمانی گران به دنبال چهارچوبمعامله

دانستید  اگر میبه همین صورت، . بگیردبه دست  ا کنترل رتواند میشدید  تعادلعدمیا یک  تر نمایی کلی

هایی از  تر، سهمدر بازه زمانی طوالنی ادلتععدم شدیدی وجود دارد، با شروع واکنش به  تعادلعدم چنین 

 کردید. که در حال صعود بودند، خریداری می شرکت اپل

 

 

 

 
 . کندی م  و آن را لمس  گرددی که قبال در آن بوده برم   یابار به محدوده ن یآخر  یبرا  مت یاست که ق  یحالت(: Pullbackانگلیسی  پولبک )به 32
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کنم. این تحلیل هم  بیایید به مثال دیگری نگاه کنیم. این بار نمودار شرکت مایکروسافت را بررسی می

یک  ای است که انیی زمترین بازهانجام شده. متاسفانه این طوالنیی زمانی ماهانه براساس بازه

. به همین دلیل،  روزانه معامله خواهد کردی زمانی  د کرد یا اینکه در بازهگر معمولی مشاهده خواهمعامله

  فروش در بازارها ه وقتی برایگیرند و متاسفانگران این فرصت معامالتی را در نظر نمیبیشتر معامله

در بازار  و یک تقاضای شدید حال ترقی و رشد است نمای کلی بازار در  کنند، در زمانی کهتالش می

ی زمانی ماهانه نشان  های مایکروسافت را در بازهتعادلعدمنمودار پایین   کنند.دارد، ضرر می وجود

 دهد.می
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ترین اندیکاتورها را به نمودار اضافه کنیم. نمودار بعدی، اندیکاتورهای  بیایید دوباره چند مورد از مرسوم

نمایی معروف بیست و پنجاه،   نگین متحرکدهد. مثل دفعه قبلی، من میاشده جدید را نشان میفهاضا

MACD دهند؟  زی را به شما نشان میی این اندیکاتورها چه چیام. همهو باند برولینگر را اضافه کرده

 بستگی دارد. کنید، میای که اندیکاتورها را به یکدیگر مرتبط خب این به استراتژی معامالتی شما و نحوه

EMA  بیست و پنجاه صعود داشتند ،MCAD   هم صعود داشته اما احتماالً زمانی که قیمت به یک

. با  درگیر نشده استتر حتی گر چطور؟ باند پایینباند برولینماهانه رسیده، نزول کرده است.  تعادلعدم 

چیزی که  تر از کنم. مهمفکر نمیید؟ خریداری کن تعادلعدمتوانید در توجه به این اندیکاتورها می

  ترس قتی کهواست.  کرونا روس یو  راتیتاث به دلیل نزولی شدن ناگهانی بازار ، دهند نشان می  اندیکاتورها

فروختند و کالً رویکرد فروش را پیش  شان را میکه همه دارایی زمانی؛  حاکم شد یجهان  یبر بازارها 

های  قیمت باد کرد،  اینکه سود خواهن بینیپیشبا ای گران حرفهعاملهبعد چه اتفاقی افتاد؟ مگرفته بودند. 

 خریداری کردند.  سهام  ، خورده تخفیف

 

 

  

https://kohanfx.com


 

آیا الزم بود به اندیکاتورها توجه کنیم؟ یا حتی به اظهارات  بذارید دوباره همان سوال را از شما بپرسم. 

  تعادلعدم کی گوش بدهیم؟ نه، نیازی نداشتیم. ی این سهام خاص و بازارها گران دربارهها و تحلیلرسانه

 وجود داشت.  مدتیصعود در طوالن  ش بهیگراماهانه با  یص در بازه زمان مشخ

 

در نمودار   که مایکروسافت قبل از این هاهفتهچند هفته قبل پست شده بود؛  ویدیو از این تحلیل ویژه یک

توانید  . شما مییم داشته باشده ما مطرح کردبه همین شکل کبا همین سطح و  ای بازنگری اشمعامله

و   و دالیلی که شرح دادم را ببینید. اثبات ذکر کردمکه  نکاتیا تماشا کنید و ل ویدیو مایکروسافت رتحلی

 .  امآوردهدر ویدیو  دالیل را

 

هیچ استراتژی معامالتی وجود نداره که همیشه برای شما سود صد در صد داشته باشه. شما متضرر  

تان ریسک  سرمایه سر اگر متضرر نشوید و بازی معامالتی هستند.واهی شد چون ضررها بخشی از  خ

 نکنید، برنده نخواهید شد. به همین سادگی! 

 

این   در حیطه این اما،  ها و نحوه عملکردشون ادامه بدمتعادلعدمهای متعدد از وردن مثالآنم به اتومن می

به   بخر و بگذرتی معامال انجمن ریزی معامالت در سایت مل وپایهیل کا. تحل نیست کتاب مقدماتی دیجیتالی

اگر در یادگیری معامله به روش عرضه و تقاضا  .  شودمیروزانه و هفتگی به اشتراک گذاشته  طور

های  به دورهخواهید داشت شما دسترسی کامل شویم که به ما ملحق شوید. قدم هستید، خوشحال میثابت

ازی، پشتیبانی آموزشی، اصالح  ها ویدیوی تحلیلی، سمینارهای مج ها، ساعتهامو س  ارکسف معامله در

 تان و خیلی موارد دیگر. اظهارنظر در مورد معامالت تان، بازخورد واشتباهات

 

اضافه کنید؛  تان یمعامالتهای برنامهاضافه کردن اندیکاتور به این معناست که شما باید قواعد جدیدی به 

یطور چه زمانی از آن استفاده نکنید. نه  آن را به کار ببندید و همنمورد اینکه کجا و چطور قواعدی در 

تان به کار  یی که در طرح معامالتیبا نمادهای متغییر یا اندیکاتورهافقط آن، بلکه شما باید قواعد را 

 گام و تنظیم کنید.  بردید، هم

 

  عاملهم با نمادهای متغییر و تصمیماتی که باید برای هر  با اضافه کردن تعداد زیادی از اندیکاتورها، شما

هر  . به خاطر داشته باشید که شودمی فلج معامالتیافراطی و  که منجر به تحلیل ؛ شویدگیج می، بگیرید 

برای طرح معامالتی خود   بیشتری هم قواعد باید چقدر اندیکاتورهای بیشتری به نمودار خود اضافه کنید، 

 تنظیم کنید.  
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ودار ساعتی  های زمانی کوتاه مدت در معامله بیندازیم، نمهترین بازبیایید دوباره نگاهی به یکی از مرسوم

  نمودار شمعیهر ت را در قسمت پایین ببینید. )یک ساعت، شصت دقیقه(. نمودار ساعتی مایکروساف

دهد که در تحلیل قبلی  ماهانه تقاضا را نشان می تعادلعدمساعت است. مستطیل آبی دهنده یکنشان

فروش داشته باشید، یه مقدار پایین یا   1اگر تالش کنید در حدود نقطه #یکروسافت کشیده شده بود.  ما

مدت هستند بدون  های زمانی کوتاهگران دنبال بازهبیشتر معاملهید. کن ها ضرر میباالتر، در آن معامله

   گیرند.ا به دست میکنترل ردارند  دیشد های تعادلعدم و ر تیکل  ییبا نما زمانی روند کی که  ابندیدراینکه 

 

هایی از  شدیدی وجود دارد، ممکن بود سهام تعادلعدمدانستید چنین به همین صورت، اگر می

  بر مبنایهای دیگر که خریداری کنید یا با استفاده از استراتژی 3و #   2ی #مایکروسافت را در بازه

 زمانی دیگر خریداری کنید.های  زه، در با بودند  اندیکاتورها
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اضافه کردن  بینید، می ( ساعتهزمانی یکبا بازه)نطور که در نمودار پایین مایکروسافت موه به هر حال  

ری هم کمک چندانی نکرده است.  ، و باند برولینگر یا هر اندیکاتور دیگMACDهای متغییر، میانگین

درگیر   گرینهای برولنزول داشتند، باند 2ی # و پنجاه در بازه های متحرک نمایی بیستهر دوی میانگین

با در نظر گرفتن  های فروش.  نزول داشته است مربوط به سیگنال  1ی #در بازه MACDو   اندنشده

 ی این اندیکاتورها، تمایل به فروش در افراد وجود دارد.  همه
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به  33متاتریدر سکوی معامالتی رها در اندیکاتو ابزارها والگوی خودم را طراحی کردم. ، من جهتره به

های  های عرضه و تقاضا و تمدید آنها تا تاریخ و قیمتتعادلعدم دن مستطیل برای نشان دادن در کشی شما

ی رسم خودکار  ی در هر بخش را به وسیلههاروز، کمک خواهند کرد. این ابزارها همچنین پیپ و تیک

  توانیدین طریق شما میا  بهنند. ک محاسبه می بلند و کوتاه مدتهای زمانی  ها در بازهتعادلعدمخط روند 

  زمانی های بازه در هاتعادلعدم و  نمودارها موقعیت در تر ی زمانی کوتاهببینید حرکت قیمت در بازه

 چه نقشی دارد.  مدت طوالنی

 

 مکان، وضعیت و ساختار بازار ضروری هستند.  

 

گذاری کنید،  ا را نشانههتعادلعدم ین تا محل قرارگیری ا  کنندشما کمک می ابزارهایی که به است بهتر

تقاضا بعد از    تعادلعدمی زمانی بلند مدِت هایی را در بازهممکنه سهامداشته باشید. درغیراین صورت، 

  به همین صورت، ممکن است شما در یکی خوبی نیست. که ایده ؛ خریداری کنید ، باال رفتن شدید قیمت 

های شرکت اپل و  در مثالداشته باشید، همانطور که  34ی زمانی بلندمدت فروشبا بازه تعادلعدم 

 تر بحث شد، مشاهده کردید. مایکروسافت که پیش

 

اندیکاتور دارند )بیایید آنها را ابزار بنامیم( برای دیگر سکوهای   گذر بخر و ببعضی از اعضای 

ر یک پکیج  این ابزارها دو غیره.  37و ببر معامالتی 36ه ، مرکز معامل35معامالتی مثل نمای معامله

ها را دنبال کنید و از  . دستورعملتوانید به همراه این کتاب دانلود کنیدکه شما می گنجانده شدندگان رای

توانستم ابزارهای  خواست که میمن دلم میی معامالتی متاتریدر خودتان آنها را بارگیری کنید. سکو

وانم. البته که ابزارهایی که برای  تسکوهای معامالتی درست بکنم، اما خب نمی مشابهی برای دیگر

م را برای  توانم زمان و منابع. اما نمیکنممعامالت و سکوی معامالتی خودم نیاز دارم، درست می

 کنم، صرف کنم.  ها استفاده نمینویسی ابزارهای سکوهایی که از آنبرنامه

 

ل من در »نمای معامله« بازدید کنید  توانید از پروفای ریافت کنید. سپس، شما میابزارها را از این سایت د 

من دیگر از  با انجمن معامالت به اشتراک گذاشتم، دریافت کنید. و برخی از ابزارهای رایگانی که 

راً  قابل معامله است، اکث در آن کنم چون فقط مقدار کمی از سرمایهسکوی معامالتی متاتریدر استفاده نمی

 
تجارت   یمعامله گران سراسر جهان محبوب است. برا   نیاست که در ب یک یپلت فرم تجارت الکترون ک ی (:TraderMetaمتاتریدر )به انگلیسی 33

  یامکان را برا   نی، ا نیمعامالت آنال  یعامل ها  ستمیشود. مانند اکثر س یالها استفاده م و بازار کا یاصل  ی شاخص ها فارکس ، یدر بازارها
 را پخش کنند و با کارگزار خود سفارش دهند.   میمستق ی ها  متی را مشاهده کنند ، ق  ارهاکند تا نمود   یگران فراهم ممعامله  

باز کرده و   Long  شنیاز قبل پوز  یشخص  یعنی است )  یقبل  دیخر یمله حساب از معا ه یت شدن و تسوآفس ی به معنا(: Sell )به انگلیسی  روش ف 34

 را دارد(   شنیزپو ن یز ااکنون قصد بستن و کلو
35 https://www.tradingview.com/ideas/platform/  
36 https://www.tradestation.com/platforms-and-tools/ 
37 https://www.sharekhan.com/sharekhan-platform/trade-tiger  

https://www.tradingview.com/ideas/platform/
https://www.tradestation.com/platforms-and-tools/
https://www.sharekhan.com/sharekhan-platform/trade-tiger
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در حال حاضر  . شوندمی 38CFDامل ها و کاالهایی که ش صطال، نقره و برخی شاخ، فارکس ارزجفت

ام  های فنیمعامالتی برای انجام تحلیلاز کارگزاران تعاملی برای اجرای معامالتم و از سایت نمای 

 کنم. استفاده می

 

 دارد.  ست که وجودقیمت تنها اندیکاتور بدون تأخیری 39حرکت یا عملکرد 

 

ناب بورزید. هر اندیکاتور یک  ارتان با یک عالمه اندیکاتور اجتسعی کنید از شلوغ پلوغ کردن نمود

ناسب طرح معامله شما باشد. یک نمودار تمیز و مرتب  متغییر است که باید به همراه متغییرهای دیگر، م 

  مت تنها اندیکاتورِ داشته باشید که بتوانید در آن خود حرکت قیمت را ببینید. چون حرکت قی

تواند فردا در نقطه  بسته شود، نمی 1.50اگر یک کندل روزانه در نقطه ود دارد. ست که وجتأخیریبدون

شما  باز شود. تفسیر اندیکاتورها با توجه به نوسان و سرعت حرکت قیمت تغییر خواهد کرد.  1.51

 ! خواهید که نمودارتان به شکل و روز نمودار پایینی بیفتدنمی

 

 

 

 
38  CFD است قرارداد شدن بسته و شدن  باز تقیم  تفاوت خصوص در  معامله   یك طرف دو بین توافق . 

39 Price Action 
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 ضا در چه بازارهایی قادر به معامله هستم؟ رضه و تقاهای عتعادلعدم. با استفاده از 4

ی انواع  های روزافزون تکنولوژی و نوآوری در زمینه معامالت، دنیا شاهد توسعهی پیشرفتبا ادامه

حتی  یزیکی یا گذار دیگر نیازی به خریدن طالی ف قابل استفاده است. یک سرمایهابزارهای تکنولوژیِ 

برای سهیم شدن در تغییرات   41تواند به راحتی از صندوق قابل معامله . میردندا 40آتی  های قراردادبستن 

ها و دیگر  ها، کاالها، سهاماین سناریوی مشابه همچنین در مورد سرمایهخریداری کند.  های طالقیمت

آن را   شان را تعدیل و تنظیم کنند وی معاملهتوانند شیوهگران میکند. معاملهگذاری صدق میانواع سرمایه

 با شرایط خود بیشتر سازگار کنند.  

قواعد بنیادی عرضه و   قابل تشخیص است.ی زمانی های عرضه و تقاضا در هر بازار و بازه تعادلعدم

وی  ای اعمال شوند. این عالیه چون الزم نیست شما صرفاً رتوانند روی هر بازار و سرمایهتقاضا می

توانید سرمایه فارکس، صندوق قابل معامله و  میی تمرکز کنید؛ ها یا معامالت آتمعامله کردن سهام

جایی که فرصت مناسبی  توانید دقیقاً همانرا اضافه کنید. شما می 42یا اوراق قرضه ارزهای فلزی 

ی داشته باشیم فقط  گذاری کنید. ما نباید با مایکروسافت، تسال یا یورو خصومت شخصبینید سرمایهمی

وجود ندارد. چرا زمان ارزشمندتان را برای دنبال کردن معامالت مایکروسافت  چون یه فرصت مناسب 

،  (43)با اعتبار صد تیکر  NASDAQسهام  بازار بورسهای قابل معامله مثل ا صندوقهدر دهید؟ چرا ب 

یا سهام جدید   طال، بیتکوین، یک شرکت داروسازی (، 45معروف به جاسوس  (44S&P500شاخص 

های بیهوده و سناریوهای مبهم رو نادیده بگیرید؛ هرجا که فرصت  حرف یم؟له نکنبیوتکنولوژی معام

 ای برای معامله پیدا کردید، ریسک کنید.  عالی

 

 پس در چه بازارهای به خصوصی معامله کنم؟ 

ای که  های معامالتیروشگذاری یا هر شخص، یک فرد ممکنه حتی از سرمایه با توجه به دانش و تجربه

 وس قابل دسترسی هستند، آگاه نباشه.  با یک کلیک م

 

 
  ،یابزار مال  ا یکاال   کیفروش  ای  دیخر ی و برا ن یحد و مرز مع  ی دارا ، یاست قانون یاتوافق نامه (  turesFu) ی معامالت آت ا ی ی قرارداد آت 40

 ارداد. قر ی توافق شده هنگام امضا یمتی با ق نده یدر آ یزمان  ی برا
  یگذار ه یماسر یهاق از صندو یا(، گونه ETF:  ی سی()مخفف انگلtraded fund-exchange:  یس یابل معامله )به انگلدر بورس، صندوق ق 41

در بورس اوراق   ، یعموم ی هاها همانند سهام شرکت و سهام آن  آوردی را فراهم م  ن یشاخص مع کیاز بازده  ی رویکه امکان پ باشد،ی مشترک م 
 معامله است.  لقاببهادار 

( پول قرض داده و  یدولت ای ی کت)شر  ی هادن ای  یبه شخص حقوق گذاره ی که در آن سرما ندیگو  یگذار ه ی از سرما  یبه نوع Bond ا یقرضه اوراق  42

ثابت   ی ه امشخص و با پرداخت سود دور  یاعتبار مورد نظر را در بازه زمان ای تا وجه  شودی ( متعهد م رندهی)اعتبار گ ریپذه ی شرکت سرما
 . دیبازپرداخت نما

و   یی معامله باز را شناسا  ایدر حال انتظار و  نه سفارش هر گو دهدی که اجازه م شودی مداده   یاژه یشماره و یدر پلتفرم تجار  ات یبه هر عمل 43

 معامالت مشاهده کرد.  خچه یدر تار توانی را م   اتی هر عمل ی برا کریکرد. ت ی بررس
  .نشان می دهدبرتر در بازار سهام آمریکا را  شرکت 500حقیقت لیستی از  دراست  tandard and Poor’sSکه مخفف   S&P 500شاخص  44

بازار نیز می گویند و بعنوان یکی از معیارهای مهم در تشخیص وضعیت سهام در   بازار یا شاخص وزن سرمایهرا ارزش   S&P 500 شاخص

   .می شود   آمریکا محسوب
 .اسوس" معروف است به "ج (S&P) خود  یمعامالت  نماد لیصندوق به دل  نیا 45
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 ها معامله کرد:شود در آناینها بازارهای مختلفی هستند که می

 وشیم. توانیم سهام یک شرکت را خریداری کنیم یا بفر: میبازار بورس 

ت نقدشوندگی است. بازار فارکس  بزرگترین بازار با بیشترین قابلی:  بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس

  تبا ترکیباشوند؛ معامله می جفتیکند. ارزها همیشه به صورت یک ارز به ارز دیگر را تسهیل میادل  تب

 را ندارند.    نقدشوندگیی آنها قابلیت  ، اما همهانددر دسترس ای کهبالقوه کیب دو ارز متفاوت()تر

فارکس و اختیارات در بازار که به  ازار سهام، ترکیبی از ب: 46( CFDالتفاوت )قرارداد مابه

و براساس یک   47محصول مشتق یک  لبدهد که معامالت خود را در قاین امکان را میکنندگان اشرکت

ندارد. اما   وثیقه و کارمزدالتفاوت تاریخ انقضا،  به طور کلی، قرارداد مابهریزی کنند. پایه 48دارایی پایه 

 کی از این کشورهاست. اند؛ آمریکا یبسیاری از کشورها ممنوع  آنها تنظیم شده نیستند و در

.  ها و کاالها هستندسرمایهها، صنایع، بخشی همه مدل نوعی از هایی که نماینده: صندوقمعامله صندوق

،  تغییر نفت بازار  دهند تا در دیگر بازارها مثل  گر اجازه میهای معامله همچنین به یک معاملهصندوق

 کت کنند. اخص سهام شرنقره یا ش

کاالها و  دهد کنندگان اجازه میبه شرکت زار مزایده است که: بازار آتی یک بامعامالت آتی و کاالها

 کنند.  کنند و در یک تاریخ مشخص در آینده دریافت میقراردادهای آتی را خرید و فروش 

  ، پایه   داراییخرید  جای  به زمان یدخر با دهد می امکان  کنندگان شرکت به  که بازاری: نتخابیبازارهای ا

 . کنند کسب  هایی رایتقعمو دارایی یک مشتقات در

: یک ارز دیجیتال است که مثل یک واسطه معامالتی طراحی شده است و از رمزنگاری دقیق 49رمزارز

ایی  جرا کنترل کند و جابه  اضافی ایجاد شدن واحدهایکند، های مالی را ایمن کند تا تراکنشاستفاده می

 ی و تایید کند.  ها را بررسدارایی

 

 
ای است که طرفین به موجب آن حق دریافت یا  نامه رارداد یا تفاهم معنای ق  به (:Contract For Difference)به انگلیسی  قرارداد ما به التفاوت 46

 توان گفت که می   .نماینداص را به یکدیگر واگذار می پرداخت مابه التفاوت بین قیمت ابتدایی و پایانی یک معامله یا خرید و فروش یک کاالی خ
CFD  سهام و کاال با استفاده از اعتبار است در واقع خرید. 

 گیرند.  های پایه می ای هستند که ارزش خود را از دارایی حصوالت مالی مشتقات م 47
  دیگر دارایی  یک  از آن  ارزش  و قیمت  که   است  مالی ابزار  ی نوع مشتقه. شودمی  استفاده   مشتقه  ابزار معامله در  که   است  اصطالحی پایه  دارایی  48

  قیمت آن، اساس  بر  که   است  شاخص و ارز کاالها، سهام، نظیر  مالی  ابزارهای انواع   از یکی معموالً   نیز پایه های  دارایی. گیرد می   نشأت( پایه)
 .شودمی   تعیین مشتقه  ابزار

  اوصاف   این با  که است  شده  تشکیل ارز  معنی  به  rencyCur و  رمزنگاری  معنی  به toCryp واژه  دو از (  Cryptocurrency) کریپتوکارنسی  49

  تکنولوژی از استفاده   با که   هستند آنالین یا  اینترنتی  پول حقیقت  در هاکریپتوکارنسی .  است  آن  برای  برگردان بهترین  ”ارز  رمز“  واژه  گفت توانمی 
  ارزهای  با را   آنها توانمی . هستند دارا فیزیکی ماهیت   بجز را رایج های پول های یژگی و تمام  و شوندمی  رمزگذاری (  رمزنگاری)  کریپتوگرافی

  انجام  دیگر موارد  بسیاری  و آنالین  خرید دهید، انجام  را  دهیدمی  انجام هابانک  طریق از معمولی  پول با  که   ییهاراکنش ت آنها  با کرد،  مبادله  دیگر
 .دهید
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#( یا  BTCUSDزها مثل بیتکوین )با نماد در مورد رمزارتواند تقاضای می همان قواعد عرضه و

ی زمانی  هم به کار برود. به نمودار پایین نگاه کنید. نمودار پایین بازه#( ETHUSD)با نماد  50اتریوم 

  # را )که نه تنها در انجمن بخر و بگذر، بلکه در2# و  1قطه شدید در ن  تعادلعدمماهانه بیتکوین و دو 

های  ها و کامنتچون پیام سکودهد. این جام هم در مورد آن صحبت کردم( نشان میکانال یوتیوب

گفتند بیتکوین  بینی بیتکوین دریافت کردم که اکثراً میی زیادی بعد از به اشتراک گذاشتن پیشخصوص

ر ویدیو تحلیلی من پیدا  ش را دتونید مدرکپیدا کنه. خب، می تنزل از قیمت   ییینپا سطحچنین تونه به نمی

 ای خودتون ببینید. های وجود نداره؛ فقط خودتان ویدیو را تماشا کنید و با چشمهکنید. هیچ حق

 

 

ندماه قبل  توانید ویدیوی تحلیل قبل و بعد از حقیقت را تماشا کنید. من ویدیو اول برای بیتکوین را چمی

قیمتی که گفتم کاهش یافت و به محض اینکه تحت  ضبط کردم و بعد بیتکوین دقیقاً به همان سطح از 

 نسبت به آنها کرد. های شدید کنترل قرار گرفت، شروع به نشان دادن واکنش

 

 
50Ethereum  را   آن  از استفاده و  کند می   استفاده کوین  بیت توسط شده  ایجاد بالکچین اوریفن از   که کند  می  کار  جیتالدی فرم پلت یک  عنوان به  

 اشتباه شود.   – شبکه در شده رمزنگاری   ارز  - اتر  با  نباید این . دهد جای خود در  را   دیگر های   برنامه از ای  گسترده   فطی تا  هدد می   گسترش 
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ها  آن خوشبختانه، شما قدرت تحلیل عرضه و تقاضا را خواهید دید و متوجه خواهید شد که چرا نباید بدون

ا وجود داشت.  در آنج  تعادلعدمکه از همان اول، یک گران حتی نخواهند فهمید اکثر معاملهمعامله کنید. 

 های زیاد دیگری در کانال یوتیوب بخر و بگذر تماشا کنید.  توانید مثالشما می

 

 کند؟ کردن ایجاد میوقت دارم، آیا این مشکلی در معامله. من یک شغل تمام5

ایده آل است. نیازی نیست که  ، دکه تمام وقت یا نیمه وقت کار می کنن ضا برای کسانیه و تقاروش عرض

تان با قدرت ذهنرا ها و حرکت قیمت نمودار شمعیخود بنشینید و سعی کنید  کامپیوتر تمام روز جلوی

خود  امالتیعمبگذرانید، شانس بیشتری در حرفه  کامپیوتر. هرچه زمان کمتری در مقابل جا کنیدجابه

شت.خواهید دا  

نخواهید بود؟مدیریت معامالت خود  ن شغل قادر به یادگیری معامله یاآیا نگران هستید که به دلیل داشت  

 م؟ از آنجا که شما برای انجامویگمی ین رااست. چرا ایک موهبت  ؛ نیست ضعفشغل تمام وقت شما یک  

عامالت خود، به زمان زیادی م گذر از و خریدو انی ی زم یک تحلیل برای عرضه و تقاضا در چندین بازه

و به معامله   شویدنمودار دور از خواهد کرد به شما کمک ارید. داشتن شغل چیز مثبتی است زیرا احتیاج ند

و موفق، نیازی نیست که  سودآور گرمعامله. برای تبدیل شدن به یک اجرا شود و بگذارید استراحت دهید

که   دد کرخواهچیزی شما را مجبور نختصاص دهید. ود را به تحلیل بازارها اروزانه ساعت ها وقت خ

وقتی که  د. انجام ده ، آنچه را که باید انجام دهدحرکت قیمت ، فقط اجازه دهید معامله را خیلی زود ببندید

   .بر معامله ندارید تسلطی هیچ دیگر سفارش خود را ثبت کرده باشید، 

ده شود.ای استفای زمانیبازار و ترکیب بازهتواند در هر و بگذر می استراتژی معامله با روش بخر  

 

  ارتباط  ، کنید  می انتخاب معامله برای که زمانی هایبازه باهستید  گری معاملهله که شما چه مدل ئاین مس

  مدت ، گزینید برمی هایی کهمعامله نوع یتعیین کننده  گری هستیداینکه شما چه مدل معامله. دارد مستقیم

  با که هنگامی. ، استمدیریت خواهید کرد را  مالتعام ای کهنحوه ودهید را انجام میمله  معای که زمان

  آنها به باید ، گری هستیدچه مدل معامله که گرفتید  تصمیم خود شخصیت  با  متناسب زمانی  هایبازه تعیین

  تصمیم  در یشههم  ، پایبند نباشید اگر زیرا. منحرف نشوید  خود یمعامالت  یبرنامه از و باشید پایبند

ی  ضررهای  و احساسی هایپریشانیشود به  که این منجر میمانید دوبه شک می خود معامالتی هایگیری

 توانستند اتفاق نیفتند. می

 

  یک فقطهر روز  روزانه،  ثلم  بلندمدت زمانی   هایبازه در  تقاضا  و عرضه هایتعادلعدم بر  تکیه با

  گیریتصمیم فرآیند دلیل،  نهمی به. داشت خواهد وجود ، کنید  می لهمعام که ایدارایی هر  برای  جدید کندل

  60 تا  30 حدود در را  خود روزانه  تحلیل ندرو تا  کند می کمک شما به که بود خواهد سریع بسیار شما

 . به پایان برسانید دقیقه
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  یک بگذارید ؟اختصاص دهید ترتاهکو زمانی هایبازه تحلیل به  را روز   دراندک  ساعت چند باید چرا

 سودبه  تا  کنید معامله روز  در ساعت  شما اجازه داشتید شش الی هشت اگر. مبپرس شما از پرده بی سوال

  نتیجه همان آوردن دست به برای روز در دقیقه سی یا ،تان برسیدحساب موجودی در پنج درصدی

  تصمیم این پیش مدتها .کردممی انتخاب را  یککدام   دانم می من کنید؟می انتخاب را  یک کدام ، صرف کنید

  به رسیدن  برای ایوسیله فقط معامله چون به غیر کار، یه زندگی هم برای اداره کردن دارم.  ماهفتگر را

  از ترمهم تاندوستان و عزیزان با گذراندن برایاوقات فراغت   داشتن .نیست  هدف  خود است، ماهداف

 کس نیست.  هیچ هدفک گورستان بودن، مرده در ی ینثروتمندتر است،  دیگری  چیز هر

 

 

 اصول اولیه عرضه و تقاضا  . 6

های  نمودار شمعیبه افتد، کلید توسعه هر روش معامالتی است. درک آنچه در پشت صحنه اتفاق می

عرضه و   هایحالت آنها زیرانکنید؛ نگاه سبز  و قرمز الگوهای و تصاویر  به چشم  معامالتی خود سکوی 

درک .  خواهد کردشما ایجاد  معامالتیی در حرفه درک این مفاهیم تغییر بزرگ .دهندمی را نشان قاضا  ت

 معامله دهد، حرکت قیمت نشان میبر اساس آنچه بازار از طریق دهد که به شما میاین امکان را مفاهیم 

 کنید.

. هرچه ستو تقاضا اضه عر های تعادلعدمدر هر بازار و در همه بازارها  حرکت قیمت تنها دلیل 

د. اهد بو در قیمت بیشتر خو بیشتر باشد، حرکت تعادلعدم   

 

رخ می دهد؟  تعادل عدمچرا   

های مرکزی  ن، موسسات، بانکدنیای مالی تحت سلطه و کنترل سرمایه گذارا و به طور کلی بازار ارز -

 در کت و تغییرحرایجاد فیت توانایی و ظربا هزاران سفارش، آنها ای بزرگ است. گران حرفهو معامله

.د می کندعرضه و تقاضا را ایجا رد تعادلعدم  حسفارشات به اصطال بازارها را دارند. این  

.ردگذاو بر اقتصاد جهان تأثیر می شودپخش میاخبار روزانه  -  

 .شونداخبار مثبت معموالً تقاضا را افزایش و عرضه را کاهش می دهند و منجر به افزایش قیمت ها می -

 شوند.  منجر به افزایش عرضه می د ودهنر منفی معموالً تقاضا را کاهش میاخبا -
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مورد نیاز بازرگانان    ای کهشوند، نقدینگیمی به طعمه  گذار کوچک در نهایت تبدیل  خرده فروش و سرمایه  -

ی ، نمشته باشدوجود ندا  یمند. اگر خریدار عالقهاستشان  پر کردن بسیاری از سفارشاتای برای  حرفه

 توانند بفروشند.

 

صرفاً مقدار موجود   عرضهدارد.    51آتی برداشت متفاوتی از قیمت منصفانه و ارزش    وسسهو م  گرمعاملههر  

یک قیمت خاص در دسترس    درکه    ستمقداریمورد نظر است. عرضه  قدار  در حالی که تقاضا م  است.

یا خواسته می شود. با افزایش    مطلوب استاص  در حالی که تقاضا مقداری است که با یک قیمت خ  ، است

نشان می دهد که با    مسئله  عکس اینبریابد.  ، تمایل فروشنده به فروش محصوالت نیز افزایش میا هقیمت

 کنند.آیند خریداران تقاضای بیشتری میها پایین میا، شاهد کاهش تقاضا هستیم. وقتی قیمتهافزایش قیمت

 

بازار اقتصادی   کی اصلی  ستون  و است اقتصاد مفاهیم  رینتاساسی از یکی  احتماالً تقاضا و عرضه

 باشد.می

کند.  ، بر بازارها حکمرانی میتسلط داردداری دقیقاً به همان روشی که قانون گرانش بر سیاره ما سرمایه

االی  ند تا بر سر قیمت منصفانه کاخریداران و فروشندگان در نبردی دائمی و پایان ناپذیر در تالش

امله توافق کنند.  مورد مع  

 

اپل، مایکروسافت و بیتکوین   مثال مورد از آنها را در چندت چگونه است؟ ما قبالً دار قیمدر نمو تعادلعدم 

دالر  یا ) ، ارز استرالیاییارز فارکسیک جفتبیندازیم، این بار برای  نگاه . بیایید به مثال دیگریایمدیده

استرالیا در مقابل دالر آمریکا 52(. شما می توانید تحلیل بازهزمانی هفتگی را در نمودار زیر مشاهده کنید. 

. آن معامله کنیمبا  چیزیه که نباید ر تقابل باداست که ما به آن عالقه داریم و  تعادلعدم ، آن مدل از این  

 
  حال زمان  در  مشخص  مقدار   یک با برابر ارزشی   نظر از  که است ندهآی  در مشخص  تاریخ یک در  قد ن وجه یا  دارایی  یک  ارزش  آتی   ارزش  51

 . است
 DAUD/USی با عالمت اختصار 52
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. اصل عرضه فتدر نظر گراهرم فشار توان آنها را به عنوان دو  یهستند که م یعرضه و تقاضا دو عامل

محصول که  دکنندگانیدر تعداد تول یموقت تعادلعدم یک  کند،  رییهر دو تغ ای یکیگر است که ا نیو تقاضا ا

  تعادلعدم  ن ی. اخواهد شد جادیا ، هستند دیآماده خر که ر کل(د) مصرف کنندگان تعدادو آماده فروش هستند 

الزم است.  ، هاقیمتبرابر شدن  انزمتا  که خواهد شد؛ بازار  متیکاهش ق ای شیباعث افزا  

 

بازار رقابت  کیکه در   یبه هر شرکت  ماً یاست، اما مستق یاقتصاد یتئور  کی گرچه عرضه و تقاضا ا

گذارد،  یم ری و فروش مشاغل تأث دی. درک مسائل خاص عرضه و تقاضا که بر خرشود، مرتبط میکند یم

و   تشخیص یبرا رایز میکمک کند. ما خوش شانس هست معاملهتر در قیدق هاییریگمیتواند به تصم یم

 .میندار  یازی اقتصاد ن یبه دکترا ،متینمودار ق یک  عرضه و تقاضا در  هایسرمایه نیا کردنمعامله

   . وجود دارد تعادلعدم  نیا صیتشخ یبرا یآسان تر یروش ها

  دی. ما باستیمترادف ن تانمرهمعامالتی روزبرنامه   عملی کردن آن دربا  ینظر دگاهیمفهوم از د کیدرک 

مختلف،   یوها یاز سنار  یادی ز یهاو با کمک مثال  ؛ نیمقسیم کمجزا تهای قسمتبه را  متیق حرکت ییایپو

  یباعث م دیدانش جد ن یگرفت. ا دیخواه ادیبا آن را  کردنمعاملهو نحوه  د یفهم دیمفهوم را خواه نیاکامالً 

عامله م پویایی بیشتربا آرامش و  تیاو در نه دیبه نمودارها نگاه کن یدیجدگرایانه دید واقع شود که شما با 

 کنید.  
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اشاره دارد. مقدار مورد   خواهند، را می خدمات ایمحصول  کیچه مقدار از  دارانیخراینکه به ، تقاضا

ر  و مقدا متیق  نیب رابطه .هستندبا یک قیمت مشخص آن  دیبه خر لیاست که مردم ما ییمقدار کاال ازین

 تعداد .بازار است یشنهادیپ ردامقنده شود. عرضه نشان ده یا شناخته مبه عنوان رابطه تقاض ازینمورد 

عرضه  ، مشخص متیق افتیدر  بعد ازخواهد  یم ی خاصکاالی یک دکنندهیتول ی کهعرضه شده به مقدار

 .، بازتاب عرضه و تقاضا استمتیق نی، اشاره دارد. بنابراکند

 

به   بتنس ی )سمعکو ریرسد، تقاضا معموالً تأثیم یمال یبازارها  در تبه معامالکه نوبت  یهنگام

سهام  یک ازین شیکند. افزایم  جادیا نیسهام مع کیبر ارزش  (که در عرضه در باال ذکر شد یوی سنار

 کی یکاهش تقاضا  ؛ معتبر است زین مسئله نیکند. عکس ا دایپ یشود سهام ارزش اضاف یخاص، باعث م

از ارزش خود را از دست بدهد.  یشود سهام بخش ی باعث مص، معموالً سهام خا  

 

 شیدر هر زمان است. افزا ، خاص در بازار  ییدارایک در دسترس بودن  زانین دهنده منشا عرضه

؛  صادق است زین ن یابرخوردار شود. عکس  یشود سهام از ارزش کمتر یعرضه سهام خاص، باعث م

. شود یارزش سهام م شی باعث افزاسهام خاص، معموالً یک عرضه  کاهش  

باالتر  ی معینکاالها متیبمانند، هرچه ق یباق برابر گریل ده عواماگر هم کند کهعنوان میقانون تقاضا 

تقاضا   تعدادباشد،  التربا متی، هرچه قگریآن کاالها را دارند. به عبارت د یتقاضا یباشد، افراد کمتر

 کمتر است. 

 

، دند رسیخواهمشخص به فروش  متیکه با ق را [کاالهایی]تعداد  زیون عرضه نمانند قانون تقاضا، قان

.خواهد بود بیشتر زیعرضه ن مقدارباالتر باشد،  متیبدان معناست که هرچه ق نیدهد. ا ینشان م  

  باالتر،  متیبا ق  [کاالها]فروش تعداد زیاد    رایز  بیشتری دارند؛ عرضه  افزایش قیمت،    هنگام  دکنندگانیتول

 شود.  یدرآمد م شیزاث افباع

 

مختلف را تحت نظر داشته باشند.    عاملبورند دو  اغل مجکه مش  است  یمعن  ن یعرضه و تقاضا به ا  راتی تأث

و بالعکس خواهد  متیق شی( باعث افزاحصول م کی  بیشتر تی تقاضا )مانند محبوب شیدر سمت تقاضا، افزا 

 ن ییپا  را به  متیاوپک( ق  یتوسط کشورها  فتن  دیتول  شیعرضه )مانند افزا  شیشد. در سمت عرضه، افزا

 دهد.  یسوق م

 

دهد.    یها را به سمت باال سوق ممتی( قشودی که از این حرفه خارج میبیمانند رقعرضه )کاهش    در مقابل، 

شود که  یصرف م   یدر بازار (آالت نیو ماش خاممواد برای ) پردازد می شرکت کی  هایی کههزینه شتریب

  .گیردرا در برمیآن  یعرضه و تقاضا 
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مقدار    ی. عرضه به سادگداردآتی  و ارزش    فانهمنص  مت یاز ق  ی برداشت متفاوت  ایموسسه/گرمعاملههر  

خاص در   متیق  کی  بااست که    مقداریاست. عرضه  موردنیاز    یکه تقاضا مقدار  یموجود است، در حال

  ا ی  یاز دارندن  متیق  معینی ازافراد آن را در یک سطح  ست که  یکه تقاضا مقدار  یدسترس است در حال

 .خواهندمی

 

دهد که با   ینشان م نیا . عکس  ابدی  یم شیافزا زیشنده به فروش محصوالت نروف لی ماها، تمتیق شیبا افزا

خواهند   یشتریب  یتقاضا  دارانیخر  ، ندیآ  یم  نییها پا  متیق  ی. وقتمیتقاضا هستها، شاهد کاهش  متیق  شیافزا

 .داشت

صوالت  انی مح هنگام ارز  سوپرمارکت  کی الً در  معمو  ه شده است که مسئله نشان دادتصویر زیر این  در  

  ی کرونا در ابتدا  روسی. از زمان وشودتمام میعرضه  یا وقتی که تقاضا برای آن محصول زیاد است،  

از عرضه و تقاضا    ینمونه بارز  نیاند. ابوده  متیق  شیشاهد کمبود عرضه و افزا  ایهمه دن  ، 2020سال  

 ا است. روزمره م  یآن بر زندگ ری تأث  یونگو چگ

 

از    یشما با مهربان  یزندگ  کی که شر  میتصور کن  د ییای . بمیاستفاده کن   یواقع  یزندگمثال در    کیاز    دییایب

و  روید  میسوپرمارکت  ترین  نزدکیبه    عی . سردیکن  ی داریگوشت خر  یشام مقدار  یخواهد برا   یشما م

نه  شام عاشقا  کیکنون لذت بردن از  دو برابر شده است! ا  باً یشما تقرمورد عالقه    کیاست  متیکه ق  دیفهمیم

چقدر    کیاست آن  که    دیکنیفکرم   عی. شما سرخوردهای قبل برای شما آب میهنین دو برابرهز همسرتابا  

.  دیکن  یمرغ م  کی  یحت یا  مانند همبرگر  ،  یگرید  یهانهی گز  یاست! شما شروع به بررس بوده  ارزشمند  

 . دیری بگ هااز آن ی امشابه جهیکمتر نت  اری بس یانهی با هز دیتوان  ی که م ینی گزی محصوالت جا

 

چرخه   به فکر  دیبابهرحال ،  به همان قیمت باال استیک را بخریدکه  دیری بگ میاگرچه ممکن است تصم

از   یاری. بسشته باشداکار ند نیبه انجام ا   ممکنه تمایلی ، خریدار استیک  هرالبته که . باشیدبازار    پویای

یا تمایل   و دیجد یهانهیپرداخت هز یی واناآنها ت رای ز  ؛ كنندیا انتخاب مر نیگز یمحصوالت جا ، خریداران

ی عرضه و تقاضا است.این مثال زنده تورم را ندارند.  تاثیرِ تحت  جدیدِ های باالیِ پرداخت هزینه  به  

 

ان  هم  دیفهممی و دیکن یکت مراجعه مهفته، شما مجدداً به همان سوپرمار کیچطور؟ بعد از   ویسنار  نیا

  فی٪ تخف 50  اشی گذشته؛ به قیمت هفتهدیپرداز یآن م  یبراموالً است که مع یمتینصف ق ، ک یاست

جایی که آنها بسیار ارزان  از آنکرد  دیاحتماالً فکر خواه ؟کنیدحاال جور دگیری فکر نمی. خورده است

عمل   عی. اگر سرهیددقرار زری از آنها را در فر  یک یو  دیبخر کی است دوتا دیتوان یعوض مهستند، در 

های حراج شده را قبل از اینکه شما  ی گوشتها ارزان است مشتریان دیگر همهمتیق که  یال، در حدینکن

. کنند یم اری دیخر بخرید،   
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ای  اضتق  یشما بلکه به طور کلتقاضای ، نه تنها کی است  متیآمدن ق نییتقاضا است. با پا چرخه  همان نیا

دیدن  هنگام  ا ی مینی بیمبازار سهام   ردت که اسمشابه آنچه  اری مثال بس نیا  .یابدمی شیافزا انی همه مشتر

 . کنیممشاهده می نیکو تی مانند برمزارز  ا یسهام  ک ی، فارکسارز جفت کی مت ینمودار ق

 

 است.  نآ شکل دستکاری شده فقط  کنیممشاهده و درک میسهام  ک یویژگی آنچه ما به عنوان 

 

و   معاملهمصرف کننده به  گاهدیداز فقط   هایگذار  هیسرماعامالت و خرده م گروه افراد در اگر 

عمده   ای  یخرده فروش دیخواه یم ا ی. آخواهند داشت یبهتر  ار ی ، عملکرد بسنگاه کنند  ی گذارهیسرما

 شود در اینجا آورده شد. به آن مرتبط میآنچه همه  د؟یکن یفروش

 

و   دیا آشنا شده  معامله مختلف ی هایبه مرور زمان با استراتژ  ، احتماالً دیست یوارد نت تازهاگر در معامال

نحوه ورود و خروج به موقعی ت53های خود را یاد گرفتهاید. من مطمئنم که برخی  از ا ین استراتژیهای  

تر  تر و آسانیفن یکمد برای خودتان را با آنها وفق دهیاحتماالً  های دیگراستراتژی، انددهیچیپ  یمعامالت

ترین سیگنال  سیالتورهای برای دریافت کردن درستا یا اکاتورهاندی انوع مختلفی از به  یو حت بودند

 دیگر با معامله کی که  یز یچ نیترشد که مهم دیمتوجه خواه حال، با گذشت زمان نیبا ا   کردند.تکیه می

هرجا که به آن  و دده ص یرا تشخ  یهر فرصت دواناست که بت نیا ییروزمره خود انجام دهد، توانا  امور

بدون اینکه بخواهید برای بار دوم به آن فکر کنید و بسنجید، فقط    .دشبپذیر  کورانهبرخورد کرد کور

. اش همین استش دهید، و همهانجام  

 

ی بر  شتری، احساسات بدیدار ازی ن ی شتریب  یها  گنالیس به طول بکشد، بیشتر شما  ی ریگ میهرچه تصم 

شود.  یتر مسخت همعاملبرای  میشود  تصم  ی م شوندب میما غالش  

 

و به خود اجازه  تا حد امکان ساده بگیرید را   اکاره  دیشما با ست کههاییعلت نیتر یاز اصل  یکی نیا

و   تشخیص آنها، تا حد امکان به صورت عینی درک کنیدرا در صورت    یمعامالت یتا فرصت ها دیده

ای  دهیچیپ یندفرا ماممکن است آسان به نظر برسد، ا نیا الت احساسات انجام دهید. خدبدون را برنامه خود 

 است. 

 

 

 
53 Enter and exit your position 
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 7. قیمت فراکتال 54 است.

 نیکنند و ا  یحرکت م  یا. بازارها به صورت چرخهمیشروع کن  هستند  یچها  فراکتال  نکهیا  فیبا تعر  دییایب

داخل    یو الگوهاشوند  یها تکرار مشوند. چرخه    دارند تکرار  لی دهند که تمایرا نشان م  ییها الگوهاچرخه

  وند ر  زین )فراکتال بودن قیمت(    متیق  یریپذشوند. شکست  یتکرار م   منظم  رور وبه م  زی ها نچرخه  نیا

داشته    یتواند روند متفاوت   ی م  ی هر بازه زمان  نیدهد. بنابرایقرار م  ری را تحت تأث  یزمانهر بازه  اصلی

 . داردوجود شود، ای که خارج میمایهزمانی  برای هر سر بازه دچن هایدر حال حاضر روند باشد.

جایگزین کردن  ،  دها وجود دارندرون سازه  یی است که ساختارها  ی معن  نیفراکتال است. فراکتال به ا   متیق

مشابه بارها و بارها در همه    یالگوهاباعث تکرار شدن  ،  تر کوتاه  یبازه زمان  کی  اب   نمودار شمعییک  

 متعدد یبازه زمان  لیتحل به باال،  احتمالبا در مورد معامالت  یریگ میتصم  یشود. برایم یزمان یاه زهبا

 است.   از ین

همان الگوها بارها و بارها در هر بازه    یعنیاست.    ایچرخه  متیقحرکت  نکته مهم است که    نیتوجه به ا

  مات یتصم رای ز ؛آن مهم است ایچرخه تی و درک ماه مناسب بازار  متشوند. انتخاب سیتکرار م ی زمان

است، خواهد    تعادل عدمهای  سرمایه  جزء ذاتیکه    مت یق  کترحضا و  ما براساس عرضه و تقا  معامالتی

 بود.  

فراکتال   ری شکل ز فراکتال  یرا نشان م  56مندلبرو   55هندسه    ی اضیر  یامکان بررس  ، دهد. کشف هندسه 

  ی ، نمودارهاهاهدرون ساز   یها. سازهکرده است  را فراهم  عتیطب  درموجود    ناهنجار  یهاینظم  یانواع ب

 .ستندین ی مستثن یهندس یهیظر ن نیاز ا متیق

  جادیا  یهندس ی هاالگوها و چرخه نیکه ا دیفراکتال را مشاهده کن لمیف نیا دیتوان  ی ، مبه همین صورت 

ای(  هی )چرخا دوره، بازارها به صورت چه بخواهیم چه نخواهیمدهد.  یرا نشان م اتیاض یشده توسط ر 

ها  چرخه نیدارند تکرار شوند. ا لی دهند که تمایان مرا نش یی چرخه ها الگوها نیو ا کنند ی حرکت م

 شوند  یبارها و بارها تکرار م   زیچرخه ها ن  نیدرون ا ی و الگوها شوند، یتکرار م

که بطور   است یری قابل اندازه گ یادهیپد ، چرخه ک ی  رای زخود حک کنید ها را در ذهن فرکتال دیشما با  

 دهد.  یمختلف رخ م یفواصل زمان مداوم در 

 

 
خروج از آن   ا یار و ورود به باز  ی نقطه برا ن یبهتر نییتع ی گران براکه توسط معامله   باشدی م  کالی تکن لیو تحل هیتجز یبرا  ی نمودار یمدل  54

  گر ی مختلف و د ی ز آن همراه با اندکاتورهاا  ینیب ش یبودن پ قتریدق ی برا رود،ی به حساب م  ر یبا تاخ یکه فراکتال شاخص  یی . از آنجاشودی ه ماستفاد
فرم   میخ را در تانر  نیترکم  ای نرخ و  نیشتریب یوسط استیک شده است و  لیتشک استیک  5. فراکتال از شودی استفاده م  لیو تحل هی تجز یها روش 

 .دهدی شده نشان م  نییعت
همان ساختار    ن،یساختار به نسبت مع ن یزرگ کردن هر بخش از اکه با ب   است یهندس  یساختار  بَرخال ای ( Fractal: یسیفراکتال )به انگل 55

  دهید کسان ی ک یاست. فراکتال از دور و نزداش همانند  است که هر بخش از آن با کل   یفراکتال ساختار گرید ی. به گفتار د یبه دست آ نینخست
 ها کرد از آن  ی اریبس یهااستفاده  توانی هستند و م ی اانه یرا کیافهم در گر م  ی از ابزارها ی کی ها فراکتال  . ندیگو ی خودهمانند یژگ ی و نی. به اشودی م

به   زیو ن اش یی بایخاطر ز مجموعه به ن ی. ادهندی م  لیفراکتال را تشک کیصفحهٔ مختلط است که   یها رو از نقطه  یامجموعهٔ مندلبرو مجموعه  56

 باشد.  یهم شناخته شده م  اتیاضیر  یایاز دن  رونی در ب ،شده  ی شنا ی اضیسادهٔ ر فیکه فقط از چند تعر ی ادهیچیخاطر ساختار پ
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ها تعادلعدم. انواع  8  

صحبت خواهم کرد. من آنها را  دیجیتالی در این کتاب مقدماتی تعادلعدم  ترین انواعمسلم در مورد من 

»درهها « و »قلهها« می خوانم. میتوانید آنها را نوسانهای پایین یا قلهی نوسان، یین یان57 یا هر واژهای 

.امیدنآنها را چه میکند ، فرقی نمیپشت آنها را درک کنید قتا زمانی که منط ؛ دارید بنامیدکه دوست   

 ها را درها و قله ، بنابراین بگذارید چند نمونه از این درهاست هزار کلمه معادل یک تصویر همیشه  

)دالر  و متقابل ()یورو  پایه ارزی جفتتهدهم. مثال اول نمودار چهار ساعبه شما نشان  ری ز ری تصاو

آمریکا( فارکس 58 را نشان می دهد. یک قله یا قله ی نوسان باید یک تکان نزولی شدید را ایجاد کند که برای  

# را  2# و 1توانیم دو مثال در نقطه تر از تکان صعودی قبلی کافی باشد. ما میرسم کردن یک نزول پایین

بی« کافی بودند،  »ی رسم یک نزول در زیر »ا ی« و ی کافی برالی به اندازههای نزودرجایی که تکان

های زمانی ارز پایه و ارز متقابل چهار ساعته ، بازه2020، بیست و سوم آپریل سال امروز  اهده کنیم.مش

د.هستنبه شکل نمودار زیر   

 

 

 
57 Yin Yan 

)که یورو   ه یاارز اول )سمت چپ( را ارز پکه در آن    EUR/USDشوند مثل   یارزها به صورت جفت ارز معامله م در بازار فارکس همواره   58

و   هیارز پا  دیخر ی جفت ارز، همواره به معن کی دیه خرو معامل  نامند ی م)که ارز آمریکا است(  و ارز دوم )سمت راست( را ارز متقابل  است(
 قابل است. ارز مت دیو خر ه یفروش ارز پا ی همواره به معن ز ینجفت ارز  کی فروش ارز متقابل بوده و معامله فروش 
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)دالر    هیاارز پ جفتی تهی چهارساعزمان بازه یبار ما به بررس  نی، ام یندازیبه مثال دوم ب  ی نگاه دییایب

  یاستفاده شده در باال برا  یهمان بازه زمان با  ، م یپرداز یفارکس مر کانادا( ال)دو متقابل   آمریکا(

کند که به اندازه   جادیا ی نزول تکان ک ی دینوسان باال با کی  ای قله  کی. ارز یورو و دالر آمریکاجفت

  میتوانیم، ما  در اینجا هم،. رسم کند یتکان صعودی قبلتر از  نییپایک نزول باشد تا بتواند  شدید یکاف

بودند تا بتوانند   شدید یبه اندازه کاف ی نزول هایتکانکه  میمشاهده کن# 2# و  1نقطه را در   گریدو مثال د

ی زمانی  ، بازه2020، بیست و وسم آپریل امروز. سم کنندر Bو  Aتر از   نییپایک نزول را  

 هستند. دا مثل نمودار زیر دالر آمریکا و دالر کانای چهارساعته

 

 

 

نوع ساختار را    نیکه ا ستین یکه بازار فارکس تنها بازار  نیست که دوباره به شما یادآوری کنم یاز ین

که منطق   یتا زمان   بنامید؛  دیخواه یکه م رطورآنها را ه دیتوان یشما م  ، دهد. همانطور که گفتم  ینشان م

  نید. این کرا درک  60USD / CADو   59UR / USDE  ی در دو مثال باال براساده ارائه شده 

 شوند.  یم افتی پایین بودنشان مهم نیست(  ای باال )  یساختارها فرکتال هستند و در هر بازه زمان

 
 و و ارز متقابل دالر آمریکا ارز پایه یور  59
 ارز پایه دالر آمریکا و ارز متقابل دالر کانادا  60
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مثال مربوط به شرکت فورد   نی. اولمیکن یچند سهام را بررس اکنونتا  میده ریی نوع بازار را تغ دییایب

  ی عنیشود، یانجام م هماهان ین ازمدر بازه لیبار تحل  نیاست. ا(  NYSE: Fمت اختصاری عالبا موتور )

تکان    کی،  میدوباره همان ساختار را مشاهده کن  میتوان  ی ماه است. م کینشان دهنده    نمودار شمعیهر 

ه  ، باز  2020 لی آور 23،  امروز . رسم کرده است  Aیک نزول در پایین که # 1نقطه در شدید نزولی 

 است.  ریمانند نمودار ز  (F# )ماهانه فورد   ی زمان

 

اما   میکن یو منطق استفاده م  کردیما از همان رو ؟ دره ها چه طور .ها بودندقلهدر مورد  یقبل یها  هنمون

تکان از  االترب یک قله دینوسان کم( با ا ی)دره  یصعود  دیجدتکان که   یمعن نی، به ا وارونه به صورت 

 . مینداز یال ب به چند مث  ینگاه دییای ب .صعودی قبلی رسم کند

ارز پایه  فارکس ) ارز جفت یهفتگ بازه زمانیتوان در  ینوسان کم را م  کی  ایدره   کیمثال از  نیاول

  میتوان یهفته است. ما م  کی نشان دهنده  استیکهر    یعنی،  مشاهده کرد یورو و ارز متقابل دالر کانادا(

.  ستارسم شده   A قله باالتر از اریسکه ب #1نقطه در  یید صعودتکان شد کی ، م ینیرا بب  ساختار دره

، به صورت  2020  لی آور 23  در (و ارز متقابل دالر کانادا  ورو ی  هیارز پا) ی هفتگ ی، جدول زمانامروز 

 است.  رینمودار ز 
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شرکت  ه سهام بار نوبت ب نی. امیندازیره با استفاده از سهام بد کیاز   ی گریبه نمونه د ی نگاه دییایب

توان در   یرسد. همان ساختار را م   یم( NYSE: SPACEعالمت اختصاری  با)  کتیکلِ رجین گَ وی

  رسید.  Aنقطه در  ینزول تکان نیباالتر از آخربه که   شدید نزولی تکان ک ی، مشاهده کرد   # 1نقطه 

 ودار زیر است. # به شکل نمSPACEه ماهان ی، بازه زمان   2020 ل یآور 23 امروز  
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  نیا  صیتشخ یبرا  ی ابزار خاص چیه ه ب یازینشود. نمیتر  دهیچیپشد از این نکاتی که ذکر  هیاصول اول

ممکن است با   ی، و حتدیباش  دهیم که شما ممکن است آنها را در همه جا د. من کامال مطمئنستیها ن تکان

  تکان شدیدتن  . داشاست  یعال اریبس  نی، و ادیانجام دهبه همین صورت را   معامالت نیخود ا یاستراتژ

  گر ید ری . چند متغانجام دهیم معامله ک یوسط این تکان  ردرست د  میتوان  ی که ما م ستین  یمعن نیبه ا

 . میری در نظر بگ انجام معاملهقبل از  دیوجود دارد که با

 

  ممعامله نکنیو چرا  اینکه چرا معامله بکنیم دالیل  و کل به جزء، از  لی تحلهمراه با   هاتعادلعدمنوع  نیا

 . میده یانجام مبگذر  بخر و  لهممعادر انجمن  یو هفتگ انه ت روزاست که ما به صور  یکار

 

  نه بعد از انجام ؛شونداینکه اتفاق بیفتند، پست میقبل از  شهیهممعامالت بالقوه  ایجادها و تعادلعدم  نیا

به اشتراک   رسد،یزمانی که دارد به درآمد م   را معامله در حال سود کی تواند  ی. هر کس ممعامله

و   کروسافتی، ما اپل  لیتحل هنگام  دیجیتالی نشان داده شد، ب ا کت نیا  یهمانطور که در ابتدا. بگذارد

ام شده  انج ، به آنها مت یها قبل از بازگشت قها و ماهکه هفته هستند  ییهاینی بشیپ ها تعادلعدم نی، انیکوتیب

واهند داد. ب خمشابه همیشه جواهای تعادلعدمه این معنا نیست که ب داً اب نیاست. ا  

 

چیزی   ینهمچ رقم بزند،   یصد در صد  و موفقیت سود/ضرر نسبت   واند برای شماتنمی  یاستراتژ چیه

 اصالً وجود ندارد.  

 

  

ها . شدت تکان9  

  ن ی. هر چند استینآن    ی ژگی، اما تنها و است   تعادلعدم  اتیخصوص  نیاز مهمتر  یکی هاشدت حرکات تکان

اگر    ، دید  دیمانطور که احتماالً خواهه،  حال  نیاست. با ا  تعادلعدم  کبرای ی  هایژگی و  نیترهماز م  یکی

ه  العادفوق  تعادل عدمیک  در آن  وجود دارد که    ی، موارددیکن  ی را معامله م  ها تعادلعدمبا  است که    یمدت

 .شودبدون کوچکترین واکنشی نادیده گرفته و حذف میشدید 

  قرار دادن ،  مورد   نیمتر هدهد. م  حیرا توض  تعادلعدمحذف    ل یتواند دل  ی دارد که م  ممکن وجود  لیچند دل

را    یکار مهم   نیانجام چن  گرانمعاملهاز    یاریاست. بس  پایه   ییدارا  یو خالف روند کل  بطندر    تعادلعدم 

 کرد. دفراموش خواهن

ه و  معامل  انجام  قبل از  دیبااست که    یاریبس  ی رهای از متغ  یک یتنها    شدت تکانکه    دیبه خاطر داشته باش

 . ردی گ رمورد توجه قرا ش عملی کردن
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ام دهید و اگر  ه معامله را انج ساده نیست و اگر کورکوران هاتعادلعدمکردن  اندازه تعییناین کار به 

. خواهید کرد و آسان منفجر عیسر یلی حساب خود را خ، همچین کاری کنید  

 

که  نبا باور و تصور ای امله کنید.ها معمنتهی به تکان ری سشد که در م دیشما احتماالً وسوسه خواه

  دگیریمیناین را در نظر   یباً تقر را شمایز  .غلط است کردیرو  نی، اافتد. متأسفانه یاتفاق م برگشت پول 

  اتانتظار ست مطابق آنچهنیقرار   تعادلعدم  نیحرکت خواهد کرد و همچن تعادلعدم ری در مس متیکه ق

.  گیریددر نظر می به آن را  شنهم واک  و تعادلعدم به  قیمت شت برگ همدارید . شما م شودانجا وعمل کند 

چه موقع  ، یچه اتفاق دیدان  یم رای ز دیهست  جهان گرمعامله نیبدان معناست که شما احتماالً باهوش تر  نیا

  یگران مرتکب ممعامله شتریاست که ب یاشتباهات نیتر جیاز را ی کی نیا .و چگونه اتفاق خواهد افتاد

  یجزئ  رات یی ، بسته به تغد یداشته باش ییدارا کی ت در ومتفا گرایشدو  دیتوان یفقط نم  شوند. شما

  ر یشهم گوسفند و  هم همزمان    میتوان  یگفت که ما نم ی . مادربزرگ من مدیو فروش کن دیهمزمان خر 

در این صورت   رید؛دا نگهرا   انگوسفند دی، بادی گوشت بخور دیخواه ی اگر م ؟ یعنی چی. میداشته باش

به هر   چارهی، پس از کشتن گوسفندان بد یبخور ر ی ار است هر روز شرداشت. اگر ق دینخواه ر یاصالً ش

.دیکن  یخوددار یمتیق  

 

،  خواهند رسیدآنها کامال واضح به نظر  .میندازیب های شدیدتکان  نیاز ا گریبه چند نمونه د ی نگاه دییایب

و خطوط را در   ااندیکاتوره از  ی و انواع مختلف دینیخود بنش یمعامالت یو تنها در مقابل سک یاما وقت

 داد. دیدست خواه  را از متیق حرکت خود یعنی  ز یچ نیمهمتر محیط احاطه شده باشید، سرتاسر 

 

عرضه و تقاضا   هایتعادلعدمبه چند نمونه از   ینگاه دییای ، ببیفتید  بیشتری  تاینکه به زحمبدون  

است. ما قبالً چند   یعودص  همیشهتقاضا  تعادلعدماست.   ینزول شهیعرضه همدر  عادلتعدم. میندازیب

 هستند.  های شدیدتکان یدیجیتال کتاب  نینشان داده شده در ا ی، همه نمونه هامیا  دهیمورد از آنها را د

 

شاپیفای   با   د ییایب اختصاری  )با عالم  شرکت  کن  ( NYSE: SHOPت  شاپیفای .  میشروع    ک ی ،  شرکت 

اب   یمبتن   یتجارت چند کانال   سکوی  کی است که    یتجار کت  شر داردربر  مشاغل کوچک و    یبرا  .پایه 

 . ی الملل نیب در سطح و ای استرال ، ، انگلستانمتحده  االت ی، امتوسط در کانادا

  ی نشان م  (هر سهم  یدالر برا   313حدود  )ماهانه    ی را در بازه زماناش  یصعود  تکان شدید  رینمودار ز  

بلندمدت  دوره  برای    62عامله فروش مبه همراه باز کردن    61خرید   امله بازکردن مع  یی کهفای، جادر شاپی.  دهد

 . ممکن بود

 

 
61 Long 
62 Short 
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م که . من کامال مطمئنمیرا نشان ده  (NASDAQ: NFLX)  نتفلیکس  کوتاه مدت در  یسطح تقاضا  دییایب

  ی را ارائه م ویت  عضحق  به روز با یخدمات سرگرمشرکت نتفلیکس  .  دیشناس  ی شرکت را م  نیهمه شما ا

ارائه م   یبلند در ژانرها و زبانها  لمید و فنمست    یونیز یمجموعه تلو  شرکت،   نیدهد. ا دهد. با    یمختلف 

 . اندمشغول ونیزی تلو  یاز معمول به تماشا شتریجهان در خانه بمردم از  ی می، نکرونا  روس یوشیوع 

 

 این .  میتوجه کننتفلیکس  سهام    یاساس  یها لیتحلکه به    ستین  یازیمعامالت ن در مورد    یریگ  میتصم  یبرا

و جریان   د کنملیارد دالر کمتر هزینه می  2.5  در سال جاریفلیکس  ده شده بوده که نتزمسئله که تخمین  

  م یتصم  یبرا  یبازه زمان  کیتنها  که    دیداشته باش  اد یبه    اهمیتی ندارد.  ، شودنقدی آزاد بیشتر نزدیک می

  بطن نمودار  رد  ا ر  تعادل عدم  دی، باملی کنیدمعامله را ع  نکهی. قبل از اتسین   یدر مورد معامالت کاف  یریگ

  است. ری مانند نمودار زنتفلیکس  روزانه  یزمان یهباز،   2020  لی آور 23  ، امروز  .دیقرار ده
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مث به یک  کنید.لطفا  توجه  دیگر  مورد    ال  شما  علیدر  مطئنم  من  علیوبسایت  بابا چطور؟  را    باباچینی 

  انش ی، را تجارت اصلی در چهار بخش    تیبا فعال   تشرک   نی. ادیاز آن استفاده کرده ااحتماالً قبالً  ناسید.  شمی

را در   تلفنیو   نیآنال  معامالت  ؛مشاغل  ری و سا  یو ابتکارات نوآور  ی سرگرم  و تالیجید  ی ، رسانه های ابر

 دهد.  یارائه م   یالملل نیو ب نیچ خلق یجمهورسطح 

داده شده است. گروه عل  ر یزنمودار    ماهانه در  یجدول زمان از    یکی(  NYSE: BABAبابا )  ینشان 

  ن یقرار نگرفت. و اکرونا    روس یو   ری تحت تأث  در بازار،  2020است که در مارس    یی هامعدود شرکت

 کند.  یجالب م  اریشرکت را بس ی چشم اندازها لی تحل تیواقع

 

جدیدتعادلعدم  شده    جادیا  های  مالحظه  به و  ما  خریدبال  دن  است.  معامله  کردن  اولبلند  باز  در    ن یمدت 

سال    هیژانو   انتهای  اما در   ؛میهر سهم بود  ی دالر برا  110در حدود  ،  نمودار   یاضا در انتهاقت  تعادل عدم 

 میشد.  یکه فرصت خوبچون است   ف ی. حآمیز نبودموفقیت فروش ترسیم  در 2019
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تکان    از  دیگری  نمونه  ، کار  این  انجام  از  قبل  دهید  زهاجا  اما   ، پرداخت   خواهیم  نیز  فارکس  مثالهای  به  ما

 میان   در   شما  با  (NASDAQ: UAL)  شرکت هواپیمایی یونایتد  در   را   عرضه   در   تعادلعدم  و   نزولی   دشدی

  ،آفریقا   ، اروپا  ، آسیا  ، شمالی  آمریکای  در  را  هوایی  نقل  و  حمل  خدمات  هواپیمایی  شرکت  این.  بگذارم

 مردم ، خود  ای هقمنط و اصلی  ناوگان طریق  از . دهد می  ارائه  التین آمریکای  و  خاورمیانه ،آرام اقیانوس

  اداره  را  اصلی  هواپیمای  791  تقریباً   شرکت   این  ، 2020 سال  فوریه  28 در.  کند  می  حمل  را هامحموله  و

  برای   داشتنگهخدمات    و  زمینی   نقل  و   حمل  ، پذیرایی  خدمات  و  شدفرویم  سوخت  همچنین.  کرد  می

 . دهد می ارائه را  ثالث اشخاص

 

  رشد   فرصت  اکنون.  بود  نقل  و  حمل  قدیمی  های  شرکت  بین  دررقی  ت نمونه    زمانی  یونایتدشرکت هواپیمایی  

 د شرکت هواپیمایی یونایت  ، کند   می  فراهم  سهام  که  صعودی  پتانسیل  به  توجه  با.  است  رفته  بین  از  و ترقی

 م خود  فاصله  قبل از معامله این سهام،   من  اما.  گیرد  قرار  مدت  کوتاه  گران  معامله  توجه  مورد  است  ممکن

 مندعالقهباز کردن معامالت فروش    به  بیشتر  مانم.منمی  بزرگتری  بازگشت قیمت  منتظر  و  کرده  حفظ  را

العاده  فوق  ماهانه  عرضه  تعادلعدم  با  همراه  ماهانه  زمانی  بازه  در  آشکاری   کاهشی  روندیک    زیرا  هستم

پیمایی یونایتد  اشرکت هو  ماهیانه   زمانی   بازه  و  تقاضا   تحلیل  به   نگاهی .  رددا   وجود  دالر   86  حدود  در  شدید

 ید.  نمودار زیاد بینداز  در
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آمریکا و ارز   پایه دالر ارز)  شده انتخاب نامزد بار  این ، بیندازیم  دیگر ارزهم  یک به  نگاهی دوباره بیایید

     اختصار به  اغلب که است  ( renminibi)  رنمینبی چین در رسمی  پول واحد. است  (متقابل یوآن چین 

RMB  چین پول واحد پایه واحد توصیف برای توان می یوان  اصطالح از که حالی در ، شود  می شناخته  

  خارج معامالت که حالی در ، شود می یاد CNY عنوان به یوآن از ، معامالت زمینی  هنگام. کرد استفاده

 .است معروف CNH به کشور  از

  های   هفته  طی  ما.  دشو  می  انجام  و دالر آمریکا  چین  یوانبراساس واحد پول    ضاتقا  و  عرضه  تحلیل  این

  ،تقاضا  هفتگی تعادلعدم  یک چگونه که دیدیم ما. ایمکرده دنبال به دقت را فارکس هایارزجفت این گذشته

 . است شده مالحظه و  ایجاد ، مدت  بلند صعودی روند کلیِ  واضح نمای  یک  در گذشته های  ماه در

 

  دو  دلیل  همین  به ، است  درتمندق بسیار (CNH)خارج از کشور  چین  یوان ارز جفت برابر  در آمریکا ردال

  در   جدید  کامال  تعادلعدمیک  .  است  شدهایجاد    6.87  و   6.91  حدود  در  تقاضا  هفتگی   تقاضای  تعادلعدم 

 خواهد   انجام  قبلی  اردمو  مانند  جدید  تعادلعدم   این  آیا.  وجود دارد  قیمت  6.95  سطح  حدوددر    به مقدار کم

 این   همه.  است  مشخص  ، روند  یک  در  شدید  تعادلعدم یک    که  است  این  یمندا  می  آنچه  اما  .دانیم  نمی  ما  ؟شد

  تجزیه .  است  قوی   بسیار  آنها  های  شدت تکان   زیرا   کرد   ارزیابی   شدید  عنوان   به  توان   می   را   ها   تعادلعدم 

هفتگی  ب  ،   2020  آوریل  23  ، امروز .  ببینید  را  زیر  هفتگی دالر  )ا   USD / CNHازه زمانی  رزپایه 

 .است  زیر  نمودار مانند( تقابل یوآن چینمآمریکا و ارز 
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ارز پایه دالر آمریکا و ارز متقابل دالر  (  USD / SGD  ارز فارکسجفت  از  استفاده  با   بار  این  بیایید

  دالر   و  )دالر آمریکا   USDSGD  ارز  نرخنقطه  .  بیندازیم  فارکس  در  دیگر  مثال  یک  به  نگاهی سنگاپور(  

  چه  سنگاپور  ارزدر مقایسه با  حاضر  حال  در  ،آمریکا دالر مثالً  ،ارز یک   که کند  می مشخصگاپور( سن

  نرخ   اما ، شود  می مبادله وذکر  روز همان در USDSGD ای نقطه ارز نرخ که حالی در. دارد ارزشی

 . است شده ذکر  آینده در معین تاریخ یک در پرداخت   و تحویل برای امروز  USDSGD ارز

 

  دار   جهت  گرایش  ، ایجاد کرده است  شدید  تعادلعدم   دو   که  است  اهماه  فارکس  USDSGD  متقابل  ارزجفت

بودن  فهم  برای .  است  صعودی  ،متقابل  ارز جفت  این  روی   مدتبلند   هیچ   به ،  USDSGD  صعودی 

  ،امروز   . کنید  می   مشاهده  زیر  در  ماهانه  ه زمانی باز  فنی   تحلیل  در   که  همانطور   . نداریم احتیاج  اندیکاتوری

 . است زیر نمودار  صورت  به  ،  2020 آوریل 23 تاریخ در  USD / SGD هفتگی  زمانی بازه
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اهید  خوت. شما یاد حرکت قیمت است که در انجمن بخر و بگذر یاد خواهید گرفاین مدلی از تحلیل فنی 

  تحلیل یا  اخبار ، استفاده از هر اندیکاتور  بدو  بیابید  را جدید تقاضای   و عرضه تعادلعدمگرفت که چگونه 

 عین در   .ی عرضه و تقاضا؛ فقط به وسیله VSA 63یا حجم تحلیل  بدون  ، سود هایاعالمیه بدون ، بنیادی 

  و هفتگی تحلیل  با  همراه  بازارها از  بسیاری هفتگیِ  و  روزانه های روزرسانی به از  توانید می شما ،   حال

  استفاده نند، کرا بررسی می  سناریوهاانواع  که وبینارهایی  و  ، تحلیلیو آرشیو صدها ساعت وید ، ماهانه 

 .کنید

 

  آل   ایده   دارند  وقت  نیمه   یا  وقت  تمام  شغل  که   کسانی  و  مبتدیان  برای   تقاضا  و  عرضه   تعادلعدممعامله با  

نترل  ک  خود  ذهن  با  را  قیمت   حرکت  کنید  سعی  وکامپیوتر بنشینید    جلوی  روز  تمام  که  نیست  نیازی.  است

 .  کنید

 

 . شود مشاهده «»زومدر تواند یم سهامدر  شدید تعادلعدم از دیگر نمونه یک

  بسترهای   تهیه  در  زوم .  کنند  می   صحبت (  NASDAQ: ZM)  زوم  ویدیویی  ارتباطات   مورد   در   همه  اخیراً 

  ک اشترا   به  و  گفتگو   ، وت ص  ،ویدئو  طریق  از   را   افرادزوم  .  کند  می   شرکت   اولویت ویدیو، با    ارتباطی

  در  نفر هزاران برای را  رو در رو  ویدئویی بتجار و کند می متصل یکدیگر به از راه دور محتوا گذاری

 . کند می  پذیر امکان مختلف های مکان و ها دستگاه در واحد جلسه یک

 

  در بلندمدت    گرایش   یک .  بیندازیم  ماهانه  زمانی  بازه  در  شدید  تعادلعدم  از  دیگری   نمونه   به   نگاهی  بیایید

  هر   برای  دالر  76  حدود  در  شدیدی  یارسب  ماهانه  تعادلعدم   که  دارد  وجود(  ZM)   ویدئو  زوم  تباطاتار

  انحراف .  هستیم  زوم  سهام  خرید  به  مند  عالقه  آن  در   ما  که  است   تکان شدید  یک  این.  کند  می  ایجاد  سهم

  برای  دیگر های استراتژی و کوتاه مدت زمانی های بازه از توانید می شما ، است صعودی سهام اینجهت 

 . استفاده کنید حتی فروش ای  نوساندر    معامله ، مدت کوتاه سهام خرید

 

، بازه  2020  آپریل  23هستیم. امروز،  در معامله  به دیدن آن    مایلاست که ما  هایی  این مثالی از تکان

 زوم به شکل نمودار زیر است. زمانی ماهانه 
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  اشاره   آن  ت قدر  به  فقط  ما .  برسد  تعادلعدم   آن  به  زوم  تا  بکشد  طول  ماه  چند  حتی  یا  هفته  چند  است  ممکن

  به   دیجیتالی   کتاب  ابتدای  در  که   کوین  بیت  و   اپل  ، مایکروسافت   ماهانه  شدید  تعادل عدم  مورد  در .  کنیم  می

  یا   اپل  که  کنید  فکر  است  ممکن.  است  مشابه  بسیار   مثال  یک   این  دارید؟  یاد  بهچیزی    شد  گذاشته  اشتراک

  داشته   یاد  به   .کشید  طول   ماه  دو  فقط  اما   رنداد  سال ها زمان  هاتعادلعدم  این  به   بازگشت  برای  فتمایکروسا

  یا   یورو  ،برای »زوم«  فقط  نه     دید   خواهید)نه خیلی زیاد(    را   دیگر   های   دارایی   از  بسیاری  که  باشید

 وک را. سبفی

 

  نام .  بود  خواهد  داروسازی  بخش  در   مسها  یک   این  بار   این.  بیندازیم  نگاهی  دیگر  مثال  یک   به   اجازه بدید

  های مراقبت  شرکت  یک   شرکت   این.  است  Roche AG Pharmaceuticals (ROG)  شرکت  این

.  کند  می  فعالیت  تشخیصی  و  دارویی  بخش  دو  تحت  دنیا   سراسر   در  که  است  ی چند ملیتیسوئیس   بهداشتی

نام  آن  سهامی  شرکت بازار بورس    در  شده  ستفهر  حاملدر وجه  های    سهام  ، شرکت سهامی روشه  با 

   .است  شده واقع  بازلشهر  در کت رش  مرکزی دفتر. دارد را64سوئیس 

 
64The six Swiss Exchange   تجارت  از پس  خدمات  دهندگان ارائه  رترین معتب   از یکی  و  اروپا بزرگ  بورس  چهارمین سوئیس  سهام  بورس  یا  

 . است  صنعت   در
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  قابل های    تعادلعدم   چگونه  که  ببینید  توانید  می  شما.  بیندازید  نگاهی  روشه  سهام  ماهانه  زمانی  جدول  به

  دیگری   چیز  هچ.  اندشدیدی شده،دچار افزایش  آن  به  رسیدن  از  پس  سهامپایه    قیمت   و  شده   حاصل  یاتوجه

  می   ایجاد  مشخص  روند  یک  در  عظیم  های  تعادل عدم   وقتی   چرا   ؟بنیادی  تحلیل   ؟در مورد آن گفت  توان   می

  ،  2020 آوریل 23  ، امروز . بپرسید سوال را از خودتان این کنیم؟ توجه سهام بنیادی تحلیل به باید ، ندشو

 . است  زیر نمودار  مانند Roche #ROG ماهانه زمانی بازه

 

 

 

قیمت    حدود  در   تعادلعدم  نای   اصول   از  برخی  خواهید   می   شما اگر  .  بود  شدید  واقعا   قیمت   270سطح 

 ان ها آشنا شوید. از برخی   شما اینجا در ، بخوانید را  شرکت

 COVID-19 گیر  همه  بیماری به  روشه واکنش

  ی دسترس   تا   است   تالش  در  روز   شبانه     روشه .  است  کرده  تسریع   را  65Actemra  تولید  و   تحویل  روشه 

  جهان   سراسر   در  دولتها   از   نیست که   روشه شرکت    ن فقط یا  .دهد  افزایش   را ویروس کرونا    آزمایشات  هب

 . باشند داشته صنعت با  نزدیک  همکاری ، و کنترل عرضه  تولید ادامه برای تا  خواهد می
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  را   Actemra  بخشی  اثر  و  ایمنی  که  ندارد  وجود  ای  شده  کنترل  و  مطمئن  مطالعه  هیچ  ، حاضر   حال  در

 . است نشده تایید استفاده  برای Actemra ،حاضر لاح  درو  دهد نشان  ویروس کرونا بالینی  درمان در

 

  برای تالش حال  در روشه   ، Actemra برای تقاضا   احتمالی افزایش و جدید بالینی  آزمایشات اعالم با

  دسترسی فزایشا هدف  با مه جا ه در Actemra تولید رساندن  حداکثر به  برای تولید سرعت  افزایش

 .  جهانیدر مقیاس  عرضه

  من ، ب خ کند؟ می کمک معامالت زمینه در گیری  تصمیم در  شما به  شرکت به بوطر م اطالعات آیا

  شما با  را شدید های تعادلعدم از نمونه  صدها و ها   ده توانم  می من. نکرد کمکی هیچ  من به این ، دانمنمی

 . ت کی اسیآنها پشت  ها، منطقکوتاه مدت در هم  و ندمدت بل زمانی  های بازه  در هم ، بگذارم  اشتراک به

  یاد ما  معامالتیانجمن  در که قیمتحرکت  فنی تحلیل  مدل اولیه اصول ،   است یخ کوه نوک فقط این

  را معامله و جدید تقاضای و عرضه  تعادلعدم  توانید می چگونه که آموخت خواهید شما. گرفت خواهید

  تعیین حجم تحلیلبدون  ا ی و  سودهای نیهاعال ، های بنیادیلیلتح ، ی خبر ، توری اندیکا هیچ از استفاده بدون

 .کنید

 

 زمینه  و  مکان .10

  برای   گر  معامله  یک  تالش  ، زمینه   .کند  می  تولید  داده  زیادی  مقدار  معامالتاز    دقیقه  هردر    بازار

  گران   معامله.  است  آسان  آنکردن به    عمل  و  درک  که  است  ساختاری  روشی  به  ها  داده  این  سازماندهی

  ،بازار  مشخصات .کنند می استفاده ها داده این ساختاری سازماندهی یبرا متفاوتی های تکنیک از مختلف

  آنها   از  بخشی  تنها  مقاومت  و  پشتیبانی  سطح  و  نمودار شمعی  الگوهای  ، محوری  نقاط  ، حجم  مشخصات

 داده  که  ، نیست   یموشکعلم    این.  کنند  می  استفاده  اینها  همه  از  ترکیبی  از  معامله گران  از  بسیاری.  هستند

  سکوهای   های  عامل   سیستم   از  موجود  های  قابلیت  با )  کنید  می   انتخاب   که  ساختاری   قالب  هر  در   را  ها

   سازماندهی کند. ، ( امروز  معامالتی

 

  وضوح با  ساختاری قوانین براساس است ممکن ،بگذراند  روز  در ساعت  چند گر معامله یک  اگر

  وجود به  ساده تر امر این ، تمرین   و تجربه با. ای به دست بیاورد ی طرح ریزی شدهزمینه مشخصی

 . آمد خواهد

 

  ، بازار  های داده سازماندهی انتخاب  نحوه اساس بر  یکهر  ،فرد به منحصرهای  انسان عنوان به ما

  می  استفاده ربازا  دیدن برای زمینه  یک از گران معامله از یک هر  اگر. بینیم  می ی رامتفاوتی زمینه

  رتی کهدر صو  .بودند معامله طرف یک  در همه  زیرا نداشت  وجود هلمعام  برای بازاری اصالً  ،  کردند
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  بازیکنان اصلی هدف درک. شود انجام معاملهتا  باشد داشته وجود معامله طرف آن در شخصی باید

 .  است مهم های لفهوم  از دیگر  یکی بازار  در( بزرگ  بازیکنان) مختلف

 

  می نگاه  بازی هر نهایی امتیازات  به فقط که است ها ورزش روی بندی شرط مانند زمینه بدون تتجار 

  نمی اما ،  دارند بهتری رکوردهای ها تیم کدام  و شد قهرمان کسی چه دانیم می  ما البته که،   البته. کنید

  یا شدند پیروز  آنها  آیا ؟شانس آورد فقط یا  کردبازی  خوب تیم آیا . دانیماش را نمیگیچگون و چرا دانیم

 ؟ باخت  و داد انجام زیادی  اشتباهات فقط که بود دیگر  میتاین پیروزی به خاطر 

 

  و  کالن دورنمای حاضر حال  در کند؟ می فروش یا خرید کسی چه ، کنیم صحبت   معامله مورد در اگر

  که دارد وجود  هایی همبستگی آیا دارد؟ وجود بازار  در نوسان  نوعی چیست؟ بازاراصلی  های محرک

در بازه های زمانی  ها دره و هاقله بودن پایین یا باال مانند فنی تورهایک فا آیا کنیم؟ توجه آنها به باید

  دارد؟ وجود روز گذشته ماهیانه یا  هفتگی

که همه را   است ارزان قیمت های فقطمسئله  یا  یابد می افزایش افراطی،  خرید دلیل به پایه دارایی آیا

  فعلی قیمت و چیست بلندمذت زمانی بازه  روند ؟کند می منصرفز فروش ا را  فروشندگان ود کنجذب می

 ؟توازن یا است تعادلعدم   وضعیت در  بازار  آیا ؟دارد رابطه ای با روند کلی چه 

 

  زمینه تا  کرد خواهید استفاده تعادل عدم از ،تقاضا و  عرضه زمینه  در بالقوه گر معامله یک عنوان به شما

آورد  برای شما به ارمغان می  زیادی  مزیت ،یمتق حرکت  خواندن در بودن باتجربه.  بدهد شما به  یمناسب

. حرکت قیمت ها تجربه نداردی که در خواندن گر  معامله یک به  نسبت  

 

  تصمیمات  آن در که بازار زمینه درک توانایی. کند  ایجاد زیادی  تفاوت تواند  می مناسب بستر   در تجارت 

  این شما به  و کنید فیلتر را  دردسرساز بالقوه  معامالت کند کمک شما به تواند می یریدگ می  معامالتی

. کنید باز از پیش  بیش باال،  ها با احتمال تعادلعدم در را  جدید های  موقعیت که دهد می  را امکان  

 

  نیزما بازه زمینه درک. کند می شروعکل به جزء  از زمانی بازه تحلیل با ماهر فنی  تحلیلگر هر

 کنید جستجو بلندمدت زمانی  بازه در  بایداز چیزهایی که   دمور چند اینجا در. است حیاتی امری  تدبلندم

: دوجود دار بپرسید خود از و  

  و عرضه گران معامله عنوان به ما. دارد معینی روند   یا است  ای محدوده پایه دارایی که کنید مشخص -

. کرد خواهیم  فادهاست روند تعریف برای تعادل عدم از ، تقاضا  

شود؟ می  تمام دارد آن شتاب آیا شده؟ روعش تازه است؟ شده یطوالن حد از بیش  روند یا آ -  
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پایین؟   یا  است باال به نزدیک   ،  باشد ای محدوده  دارایی گرا -  

  وجود  نوسانات امکان یا است محدود ،محدوده آیا است؟ چگونه بل نقاط شکستمقا در تعادلعدم احتمال -

 دارد؟

 

  و دشوی دور  با تغییرات کم  و نقد شونده )با نقدینگی( رهایبازا  از خواهید می  معموالً  شما ، کلی طور به

. تکان های شدیدی در آن ها در حال رخ دادن است  و دارند باالیی شتاب که کنید نگاه بازارهایی به  بیشتر  

 

  را  شبه یک  معامالت فعالیت  است  بهتر  همیشه  ،خود معامالتی روز شروع از قبل کنم می توصیه من

اینکه آیا به درد شما   و  است افتاده اتفاق   آنچه درباره کلی مرور یک خواهید می طفق شما. کنید بررسی

. میخورد یا نه   

 

: المللیص های بین یه ی شاختر، به کلیقبه طور دق  

(S&P 5 00خصشا , Nasdaq, Dow Jones Nikkei , ز ونج داو  نیکی    , UK Footsie تان انگلسفوتسی     and German Dax 30   یداکسی سی آلمان)

. نیدرا بررسی ک   ارهای کاالباز عملکرد چگونگی نگاهی بیندازید و  

 هم  و ها تعادلعدمشدت  به  هم و نمای کلی  روند به  شدت به ما  ،   تقاضا  و عرضه گران معامله عنوان به

  پایه  دارایی اگر. کرد خواهیم توجه ه دقتب در ان واقع شدند،  جدید های تعادلعدم اینکه  کلی  روند آن به

  یک از پس خرید زیرا بود خواهد خطرناک بسیار بیشتر  تعادلعدمدر  خرید ادامه ،  باشد گران یار بس

 .  زیاد فروش و کم خرید یعنی  ؛ است تقاضا  و  عرضه اساسی  اصول با مغایر  تکان شدید

 

.  دازیمبین نگاهی دیگر  مثال یک  به (NYSE: V) زا شرکت وی سهام ماهانه زمانی  بازه از استفاده با بیایید

  گران معامله احتماالً  خوانند می  را  دیجیتالی  کتاب  این که گرانی معامله  بیشتر که ام شده متقاعد من

 کنند می سعی  و کنند می نگاه کوتاه مدت  زمانی   های بازه  به آنها یعنی ، هستند فروشنده حتی یاروزانه 

 . دهند انجامچندروزه  یا شبه یک معامله اینکه بدون همراه شوندبا موج    کوتاهی مدت برای

 

  حتی و  ؛ را از دست خواهد داد غالب  روند معمولی گر معامله ، بلندمدت   زمانی های بازه گرفتن نادیده با

  یک  مدت طوالنی روند  یک در  شدید تعادلعدم . را  فارکس ارزجفت یا سهام بودن ارزان یا گرانمیزان 

  بازه از  فراتر که آنچه از زیرا کنند می پوشی شمچ  آن از  گران معامله اکثر که است درتمندق بسیار سکو

 . هستند اطالع  بی افتد می اتفاق روزانه زمانی 
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  سهم هر  برای دالر 135نقطه   حدود در که است شدیدی بسیار تعادلعدم دارای ویزا ماهانه زمانیبازه 

 .است داده  نشان کنشوا آن به  شدت به قیمت  و  است شده واقع

 

 

 

 

را به   ویزا آن در خواستید می که را ای  زمینه  ، کردید می  معامله کوتاه مدت  انی زم  های بازهدر  اگر

  است کاری این ، بود  اریخریددر نظر گرفتن  برای مناسبی  زمینه  این. دادید می دست  ازید،  فروش برسان

  تعادلعدم با  ویزاشرکت  وقتی  ، دادند انجام ای حرفه بازرگانان و مدت بلند گذاران سرمایه از  بسیاری که

 . کرد سقوط دالر 135

فرصت های خوب معامالتی را از دست   ،  وتاه مدتک زمانی های   بازه روی  تمرکز کردن منحصراً  با

 .دهیدمی

  باالی در دیگری  تکان  هیچ و رسم کردم  تعادلعدم   عنوان به  را تکان این من چرا که بپرسید خود از شاید

در   است خوب  تعادلعدم زمانی  چه گوید می من به  که دارد وجود مکانیکی قوانین. کردمن ترسیم آن

عضوی   عنوان به توانید می  شما که است  مفاهیمی دیگر  مفاهیم از بسیاری  و این .شود انجام مدت کوتاه

یاد خواهید گرفت. های بخر و بگذر در انجمن و دوره  
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 .  است مهم  موفقیت ایبر قوانین  مجدد آزمایش. 11

عامله برای آنان  به خود ثابت کرده باشند این استراتژی م اینکه  بدون  گران   عامله م  بیشتر   چگونه دیدن اینکه  

  همانطور کنند ناراحت کننده است.  معامله می  (ها  ماه  بلکه  روز  چند  نه)   طوالنی  زمان  مدت   برایخوب است  

  ما !  آوریم  بدستفوراً    خواهیم  می  که  را  آنچه  داریم  عادت  هم  ما  ، رد دا  فوری  رضایت  به  عادت   بشر  که

  را  آنچه و دهیمآن را انجام می فقط ما. نداریم را مناسب سناریوی یا لحظه رسیدن انتظار برای  کافی صبر

 . کنیم می  خریداری ،   بخریم خواهیم می که

  شما  شخصیت با  و  است  مناسب شما برای معامالتی استراتژی یک که  کنید ثابت  خود به توانید می چگونه

  که   زمانی  تا  ، واقعی  معامله  یک  انجام  بدون  طوالنی  دوره  یک  طی  در  آن  دمجد  آزمایش  با  است؟  سازگار

  استاد   خود  کار  در  اینکه   برای .  هستید  موفقطرح معامالتی    استراتژی   اجرای  در  که   کنید  ثابت   خود  به

  در  که افرادی که کنید زندگیطوری   ،اشیدان بشخص در زمینه کاری خودت بهترین ،باشیدنظیر بی  ، باشید

  هایتان و ارزش  ، اهداف، کاریاها ور  برای .بکشید زیادی رنج باید ، بگیرند  الهاماز شما  هستند شما اطراف

 . بکشید رنج

  آور دلهره کار یک  این. ندارد وجودنبری  میا هیچ  سودآور  معامله گر یک  به شدن تبدیل و  موفقیت برای

  تا دهد اجازه شما  به و  بنوشید وانیدبت که ندارد وجود  جادویی معجون هیچ. کشید یدخواه رنج خیلی. است

.  است واقعی زندگی این ،کنیم نمی  زندگی  پاتر هری دنیای در ما ، شوید مطلع تقاضا و عرضه قوانین از

.  است علوم همه  مادر کردنتمرین  

  باید چرا ، است داده انجام من برای   را کار  این قبالً  دیگری شخص اگر  چرا: بپرسید خود از است ممکن

.  دهید انجام را سخت  کار آن خواهید نمی احتماالً  کنم؟ استراتژی یک  دوباره آزمایش  صرف  را ودخ وقت

این نگرش اشتباهی است!  .مند شویدبهره آن از خواهید می شما و است شده انجام شما برای   قبالً  کار این  

.  دارد عصبی  دتهایعا و الگوها  ، ارتباطات ایجاد به  نیاز شما  نذه ، باشید باهوش چقدر که نیست مهم

معامله کردن را بر   از ترس کند می  کمک شما به ها  عادت. شوند می ایجاد تکرار طریق از فقط الگوها

 .  شود حذف معادله از  استرس و  ترس  است ممکن صورت  این در  فقط. طرف کنید

  است  قدیمی ایه  داده برای تحلیلی روش  یک  یا معامالتی ژیاسترات یک از استفاده فرآیند ، مجدد آزمایش

آزمایش   برای ابزارهایی چه. است کرده بینی پیش را  واقعی نتایج چگونه روش یا استراتژی که ببینید تا

   باشیم؟ داشته باید مجدد

  فارکس رتست. کنید استفاده  معامالتی استراتژی آزمایش برای توانید می  که دارد وجود زیادی  ابزارهای

  فراهم شما برای   را امکان این. بترساند  را شما  افزار نرم  این نام یدنده  اجازه. ابزارهاست  این از  یکی

  می. کنید آزمایش ، قدیمی  اطالعات داشتن شرط  به را ، فارکس  ارز  جفت فقط نه ، دارایی  هر  تا کند می

  پخش قابلیت  دارای Tradingview.com سایت  .آورید بدست منبع  چندین از  را  یقدیم های داده توانید

 .کند می کار زمانی  بازه  یک  در فقط بار هر اما ،استمجدد  آزمایش افزار نرم ک یمثل  که است
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  ،  دهید انجام فارکس تستر فرض پیش  طور به کنند کمک شما  به توانند می که را ابزارهایی  همه نام من

  خواهید می اگر. کنید پیدا را  مورد چند توانید یم ،کنید  چدر گوگل سر اگر که هستم مطمئن اما ، دانم نمی

  تواند  می مجدد آزمایش نتایج از استفاده نحوه یادگیری  ، کنید ایجاد کارآمد سهام معامالتی استراتژی یک

 کند کمک شما به تواند می مجدد آزمایش زیرا ، اید گرفته تاکنون شما  که باشد تصمیماتی  بهترین از  یکی

.  کنید شناسایی را  صحیح  یا نادرست  گذاری سرمایه یک ، در معامله قرار دهید را  پولتان اینکه از قبل

  می فرایند این. است  ثروم و  مفید معامله سیستم  یک توسعه حیاتی  عملکردهای از یکی  مجدد آزمایش

  استراتژی  قوانین از که گذشته در  تقاضا  و عرضه معامالت بازسازی   و قدیمی های داده گرفتن با تواند

  ساختن هنگام که آماری مقایسه با صورت بگیرد. ،ای که شاید به ذهن خودتان رسیده باشدالتیمعام

  همچنین و کنید تعیین را  استراتژی بودن موثر میزان توانید می ، ه انها برمیخوریدب گذشته های فرضیه

  انجام از قبل  استراتژی یک های نقص کردن مشخص و  ها  استراتژی دقیق تنظیم برای را  هایی روش

 . کنید کشف ،  شده گفته استراتژی با همعامل یا  نقدی گذاری سرمایه هرگونه

 

ه  کرد می کار  التی معامل سناریوهای وها  داده اب  گذشته در  اگر  که است این آزمایش مجددپشت  تئوری 

  ، شده باشد ن  سنجیده گذشته در  استراتژی اگر که. برعکس همچنین  و جواب خواهد داد نیز آینده در ، است

  که دانیم می قطع طور  به  ماود. ضرر مواجه میشت و  س اگر درآینده مورد استفاده قرار گیرد با شک

  سکوی یکمثال   با اینجا در ما بنابراین  ، کنند می  نترل ک را  بازارها که هستند هاییاهرم تقاضا و عرضه

 .  کنیم می شروع مهم

  ده ش آوری جمع های داده از  باید را  چیزهایی چه و  کنید تفسیر را  هایی داده چه بگیرید یاد درستی به اگر

  می که است نکته چند فقط زیر موارد. دیآور بدست  یدتوان  می را   زیادی  مختلف نتایج استخراج کنید، 

 . کند کمک آزمایش مجدد در شما به تواند

  های تکنیک   بهبود و  فنی تحلیل بهبود  به کمک برای آزمایش مجدد از استفاده از قبل باید که چیزی  اولین

  که یهای سهام ،  کرد اشاره تست  زمانی  بازه به توان  می آنها رینمهمت  از. باشید  آشنا آن با  قیمت رکتح

  می ، قابل سنجش باشد  که معامالتی  سیستم هر از  که است این واقعیت. هستند آزمایش مجدد از بخشی

  شامل که هایی سیستم ، گر دی طرف از. کرد نخواهد  تغییر هرگز ریاضیات  زیرا   کرد استفاده توان

  متفاوت  بار   هر نتایج  زیرا نیستند استفاده قابل ، هستند انسان گیری  تصمیم بر  مبتنی کیفی های  قضاوت

 . بود خواهد

  می دقیق نتایج اگر حداقل ، شودنمی انجام دقیقه 5  در فقط آزمایش مجدد که کنید درک است الزم همچنین

  داده و جزئیات ایدب  ،   نتیجه بهترین به  دستیابی برای که است این امر این دلیل. کنیدن  را کار  این ،  خواهید

  گذاری سرمایه یکپای  اگر ،  حال  این با. کنید آوری  جمع طوالنی زمان مدت  برای را  گسترده های

  نتایج زیرا ،   بود خواهد ارزشمند کامالً  آزمایش مجدد یک  انجام برای صرف وقت  ،   میان باشددر عمده

  آن انجام عدم. خیر یا گیرید می درستی تصمیم شما آیا  که کند تعیین تواند  می شما مجدد آزمایش آزمون

 .  شد خواهد شما سرمایه رفتن  دست از به منجر

  موثر معامالتی سیستم یک معامله   و  توسعه اصلی ستون عنوان به آزمایش مجدد که است دلیل همین به

  را خود آزمایش مجدد انجام برای الزم وقت  اگر. ند، در نظر گرفته میشودهد می نشان را  نتایج که
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  خواهید دست از معامله گر  یک عنوان به خود موفقیت  برای را  پازل ی قطعه مهمترین ،   باشید نداشته

 . داد

  ماه چند وباید وقت بگذارید  که  است دلیل  همین به. کنید کسب نفسعتماد به ی امعامالتقوانین  در  باید شما

 شوند متعهد سخت کار این به خواهند نمی معامله گران بیشتر  اما   بارها تست کنید را  نینقوا این روز در

  که است ابزاری قدرتمندترین این که فهمند نمی  آنها. دانند می  کننده کسل بسیار  و وقت  اتالف را آن آنها  ، 

  یک به شدن یلتبد نهایت  در و قوانین بهنسبت  اطمینانکسب  برای راه بهترین این. دارند دست در

 . است وقت تمام معامله گر

  قوانینی آزمایش مجدد روی   ها ماه  بدون اینکهدارند  معامله، تمایل به نفس   به اداعتم بدون گران معامله

این منجر به از بین  و. کار کرده باشند کنند استفاده خود سرمایه انداختن خطر به برای  دارند قصد که

ز  ا شوند؟ سودآور و قدم ثابت  توانندمی  ن گران معامله  اکثر چرا انیدد نمی ! شان میشودهای  حسابرفتن 

  حرفه معامله گر یک  به شدن تبدیل برایو انرژی الزم توان   خواهند نمی آنها  بیشتر!  در رفتنزیر کار 

  برای بیشتر  حتی و  سال پنج که احساس رضایت دارند از این همه  تقریباً   ، هم هنوز . بگذارند  را ای

  از تر  پیچیده  سیاربمعامله  در موفقیت که است این جالب نکته.  وقت صرف میکنند انشگاهد در تحصیل

. است  دانشگاهی شغل  هر  

.  دهد انجام شما برای را  کار این تواند نمی شما خود  جز  به کس هیچ. دهید انجام را خود تکالیف  باید شما 

  را  زیادی چیزهای ، کنیدمایش میزآمجدد  که همانطور! کنیدزمایش آمجدد  وبگذارید   را خود وقت

  برای شما مغز  زیرا  ببینید را  آنها توانستید  نمی قبل روز احتماالً  یا ببینید توانید نمی  اکنون که دید خواهید

  استراتژی آزمایش برای ماهها  نیستید مایل  اگر. نکنید عجله ،   دارد نیاز زمان به اطالعات  تمام پردازش

.  باشید دور معامله دنیای از کنم می توصیه شما به من ، ردازیدبپ معامله برای  خود نظر مورد  

 

. است  حیاتی رعامله گ م یک عنوان به موفقیت  برای شما احساسات  کنترل و روانشناسی  

 

  ،صورت   همین  به  و  هستیمای    احساسی  موجودات  ما.  افتد  نمی  اتفاق  شبه  یک  معامله  نحوه  یادگیری

روزانهنقش    مشکالت  با  مقابله  نحوه   یا  کار  محل   در  ما   رفتار   وهنح  ،انم  حرفه  و  زندگی   در  ما   احساسات 

 قوانین   و  کرده   کنترل   را  خود  احساسات  چقدر  که  دارد  بستگی   این  به  معامالت  در   موفقیت.  مهمی ایفا میکنند

 .کنید اجرا را خود سرمایه مدیریت

 

  یک توسط ما معامالتی برنامه در سرمایه  مدیریت قوانین ، هستیم احساسی موجوداتی ما که همانطور 

  در چیز همه ،نهایت  در بنابراین. شود می اجرا و مدیریت  ش هست، احساسات تأثیر  تحتکه وی هم   انسان

  ها استراتژی از بسیاری. کنید می کنترل را خود  یذهن ساختار  و  ترس  ،  طمع  چقدر که است  این مورد

  را  خود احساسات چقدر  و کند می ااجر را استراتژی کسی چه که است این سئلهاما م ، جواب میدهند 

 . کند می کنترل
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  ، هستید ضعیف  چقدر احساسی نظر از اینکه دانستن روی  نکردن کار اما ستراتژی ا  یک یادگیری  

.  بخوانید کتاب خود احساسات  کنترل چگونگی مورد در  توانید می که جایی  تا ، .  است شکست دستورالعمل

  ،موضوعبا همین  کتابها بهترین از  یکیه هم داشته باشند( )و چه بهتر که این کتاب ها محوریت معامل

ابتدای حرفه  وقتی که در . است شده نوشته داگالس  مارک توسط که  است منطقه در کالسیکمعامله  ابکت

 بازار تغییر داد.  هنسبت ب  امعامالتی خودم بودم، این کتاب دیدگاه من ر

 

 . با مشکالت خود را به چالش بکشید.12

  و   نظم  بلکه  ، هااین  تنها  نه.  اریدد  نیاز  سلیم  عقل  یک  و  سکو  و  ، سالم   روش  یک  به  معامله  در  قیتموف  برای

  طوالنی   موفقیت  شانس  ، ه به این کار نگاه نکنید به چشم معامل  اگر  از اینکه  صحیحی  درک  و  فراوان  انضباط

 خواهد  ما زندگی در چالش بزرگترین ، بودن موفق گر  معامله یک  که بپذیریم باید  ما. است صفر شما مدت

  فارکس   معامالت   که  دارید  اعتقاد  شما   آیا .  اید  کرده   تالشبرایش    نتاکنو  که   دیگری  چیز  هر   از  دشوارتر  ، بود

 بین  واقع  باید  شما  شد؟  خواهید  موفق  تمرین  و  مطالعه  هفته  چند  از  پس  و  بود  خواهد  استثنا  یک  سهام  یا

 . باشید بین واقع بسیار  ، باشید

  یک   تا  کشم  می  چالش  هب  رامعامالتی بخر و بگذر    انجمن  در  گران  معامله  همه  من  که  است  دلیل  همین  به

 کنید  مجددا تست  را قوانین  که   است  این  ایده  زیرا ،   ام   نامیده  3:1  چالش  را چالش  این   من.  بپذیرند  را   چالش

  خارج   ریسک   آنمقدار    برابر  سه  با   و  کنید   ریسک   معامله  هر  در   را   خود   حساب  سهام   ارزش   از  1٪  ، 

  ،شوید می خارج دالری 300 سود  با ،یسک کنیدر  دالر  100 به اندازه   اصلی معامله در  اگر یعنی. شوید

  منطقه   در   معامله  کتاب  در  داگالس  مارک  های   آموزه   با   روش   نوع  این.  کنید  می  ضرر  صورت   این  غیر  در

  ای   نمونه  و  دهید  انجام  اهم سه الی شش    حداقل  ، طوالنی  زمان  مدت  در  را  کار  این  باید  شما.  دارد  مطابقت

  را   استراتژی  معامالت  در  شما  عملکرد  میزان  و  شما  پیشرفت  تا  کنید  جمع  کافی  اندازه  به  را  معامالت  از

 .  کند ثابت 

سه   سود و زیاد هر در خود سرمایه از٪ 1 دادن دست از. نیست محاسبه قابلکردن،  پاداش قدرت ریسک

  می   نگه  سود/زیان  پنجاه درصدیِ   نسبت  با  حتی  تعادل  بتمث  سمت  در  را  شما  ،در هر بردی  درصدی ای

  رنگ  به را خود حساب هم باز ،  بدهید دست از را  خود وقت از نیمی اگر حتی که معناست بدان این. ددار

  کنید   می  استفاده   شدید  تعادلعدم  از   شما   که  کنم   می  تصور   من  . داشت  خواهیدضعیت خوب(  )نشانگر و سبز

  و   بود  خواهد  فایده  بی  شما  معامالت  ، صورت  این  غیر  در.  کنید  می  دنبال  را  التیمعام  دقیق  برنامه  یک  و

 .کند می خرد را معامالتی  آماری  نمونهیک  پشت  ایده

  داده   توضیح  آنجا   در   چالش  کامل  جزئیات.  بدانید  بیشتردر این سایت    3:1  چالش  این  مورد  در  توانید  می

  به   حداقل  شروع  برای   که  است  دلیل   همین  به  ،   دارید  ازنی  زمان  به  پیشرفت  و  آن  تکمیل   برای.  است  شده

 . دارید نیاز( اه م  6)  استاندارد عضویت
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  موفقیت   یافتن  در  یا  /و   هستید  ی تازه واردر دیگ  معامالتی  روش  هر   یا   تقاضا  و  عرضه  معامالت  در   اگر

  راهی   و   قمار  ه معامل.  نیست  بازی   یک  معامله.  کنید  درک  را  چیزی  باید  ، اید  شده   مواجه  مشکل  با  دائمی

رفیش  اینطور به شما مع  کشور  از  رجخا  مربیان  از   بسیاری  اگر  حتی    نیست  شدن  ثروتمند  سریع  برای

  محکوم  مطمئناً  ،شوید نزدیک حرفه معامله ت به  آن از  پیروی  به  تمایل  و معامالتی  برنامه  بدون اگر  کردند.

 . هستید شکست به

 

  یادگیری برای را  بیشتر یا  سال  ده  ، رقمی شش  درآمد کسب  و  موفقیت برای وکیل یک یا پزشک یک

  دوران ،  زمان میبرد ماه چندفقط  معامله در خود  موفقیت کند می فکر  که کسی هر. صرف میکند،  عالی

. داشت خواهد پیش رو سختی  

 

  متوجه خود پول دادن دست از بدون که است این ( من انهفروتن نظر به) شرط  حداقل قسمت پایین در 

  ،آنها و دریافت و درک   ها توصیه  این از  پیروی با.  خیر یا  است شما مناسبحرفه معامله  این آیا که شوید

ه نطر من این موارد خیلی مهم است: ، بمعامله خواهید کرد حرفه ایمانند یک   

 

 توان می افزار  نرم این از .کنید  پشتیبانی استراتژی از ماه   شش حداقل فارکس  تستر از استفاده  با -

سی اف دی   شاخص ، مسها ،ابزار  هر  برای قوانین.  فارکس فقط  نه ، کرد استفاده ابزاری هر رتتجا برای

  چند. بگیرید یاد روش  مورد در  و دهید انجام را  خود تکالیف باید  شما ،   اول ل میشود.اعما کاالها   و

به این   را آزمایش مجدد. است کافی هفته در روز  سه الی پنج  و روز  در متمرکز کامالً به طور  ساعت

.  است  بزرگ اشتباه  یک این  .متوقف نکنید، شوید می موفق هفته چند یا  روز  چند از  پس بینید  می دلیل که

. بروید 2 مرحله  به  ، هستید سودآور ماه هر فرآیند این از  بعد اگر  

تجارت   ماه سه درصد سود در   حداقل با متوالی یسودآوربا  (بدون توقف) ماه سه الی شش برای -

چهار ساعته و یک روزه داشته باشید. وقتی این کار را انجام  یی با بازه زمانی ودهاور  .کنید کاغذی 

ه سه نروید.تا وقتی این مرحله را کامل اجرا نکردید به مرحلدهید از تستر فارکس استفاده نکنید. می  

  می  موفقیت امکان شما  به که یدکنیدنبال  را  ایتیمعامالطرح  همان. کنید باز کوچکفعال  حساب یک -

.  کنید تأمین  را خود حساب  بیشتر  پول پرداخت با  ، هستید سودآور)بدون توقف(  متوالی ماه سه اگر. دهد

  را مجدد آزمایش. کرد نخواهید  ریسک  معامله هر در  را خود حساب از یک درصد  از بیش  هرگز شما

 . هستید فعال حساب این با معامله حال  در  اگر حتی  نکنید متوقف

 اتمام نرساندید به مرحله چهار نروید. ی دو را به وقتی مرحله  تا -
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  و  آتی معامالت  بازار  .کنید در ان معامله توانید می  که نیست   بازاری تنها فارکس که باشید داشته یاد به

  اشتهد افت ده درصد شما بازرگانی  حساب اگر.  دندار وجود  رمزپایه  ارزهای و کاالها ،   ETF ، سهام

  دوره. کنید متوقف را  معامله باید شما. است شده داده پس بازار به شما از  حسابده درصد  این ،  باشد

  چه بفهمید  تا کنید تحلیل و تجزیه  را  خود معامالت تمام و برگردید  حالت آزمایشی به باید  شما !زمانی 

  ، دهید  هدیه ودخ خانواده و خود به و بیاورید بیرون خود فعال حساب از را پول .  است داده رخ اشتباهی 

 .داد نخواهید دست از  بازار در وار  دیوانه  کارهای با را  آن و برد  خواهید لذت پول این از حداقل

 

  ، بچه  ، شغل )  کنید فکر بهانه میلیون یک  به کار اینندادن  انجام  برای توانید  می شما که هستم مطمئن من

  به متعهد را خود و بگذارید کنار را  ها بهانه این باید اما ( ه غیر و کار از بعد گیخست، کند خیلی کامپیوتر

 .  بود خواهد آسان لهممعا هنگفت کس هیچ". شود می آغاز قدم یک  با مایلی هزار سفر یک. "کنید کار

 

  ایمان باید شما که است  چیزی همان  این !شودانجام نمی، تا وقتی شما نخواهید که باشید داشته یاد به

  فکر باید ، دوشب  بدممکن است  یااست  بد چقدر که  نیست مهم. ریداش مایه بذاتان براز جان و باشید داشته

  معامالتی های ایستگاه جلوی  وقتی  روز به روز  باید  که است چیزی همان این. پسش برمیایید از که کنید

 .  بگوییم خود با  ایم نشسته خود

 موفق گرمعامله یک  به شدن تبدیل ، سئله این م در. بروید بعدی مرحله به خواهید می شما از برخی  اکنون

روی ذهن خود و خود خودتان سرمایه گذاری نکردید )رشد نکردید(   که زمانی  تا  مرحله ی بعدی است.

 از لحاظ اقتصادی به ان مرحله ای که مد نظرتان است نمیرسید. 

 

  تمایل  اگر ،کنید ماشا ت  راتهیه شده است  اسمیت  ویل و توماس اریک توسط  که زیر  انگیزشی فیلم دو

  کاری هر  در تا  کنیم فکر خود مورد در باید که است چیزی همان این ،کنید تماشا   را آنها  روز  هر دارید

 . نیست  مستثنی قاعده این از معامله ، شویم موفق

 

 

  به و  کند جلب را شما  توجه تا کنید مشاهده  قیمت  نمودار  در باید  شما آنچه  و اصول مورد در کمی بیایید

 حبت کنیم. ، صکنید پیدابرای معامله   را یتعادلعدم بالقوه رطو

  باید شما. نیست کافی معامالت  مورد در گیری تصمیم برای زمانی  بازه  یک که باشید داشته یاد به

  موارد از یکی این. کنید وارددر زمینه مورد نظر  جز کل به  از تحلیل یک انجام با  را ها تعادلعدم 

  شما  به دیجیتالی کتاب این. گرفت  خواهید یاد بخر و بگذر معاملهمل کا دوره  در  شما که است  بسیاری

  جستجو  خواهید می  که را  آنچه از کلی نمای  شما به و باشد چگونه باید ها تعادلعدم این که دهد می نشان

 میدهد. بیایید ادامه دهیم.  کنید
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خودتان سکوی  یافتن. 13  

 

  و شوند می مربوط یکدیگر به که دارد وجود قمار  و همعامل از  هایی  جنبه ، بازارها  در موفقیت برای

.  بیاموزیم  خبره  بازان قمار از توانیم  می که دارد وجود اساسی  موارد  

 

  برنامه یک  باید ما  چرا کنیم؟ معامله را تقاضا و عرضه چگونه که بگیریم یاد داریم عالقه ما چرا

  سکو" اینها   همه پاسخ کنیم؟ می  پیروی انینقو سری  یک از  عاملهم برای ما چرا  کنیم؟ تنظیم معامالتی

  طور  به  را معامالت  و  کنید شناسایی را  بازار در  فروش و خرید عالئم بتوانید  اینکه برای. است" داشتن

. شود پذیر امکان ما  معامالت در سازگار  نتایج تا  دهید انجام اصولی  

 

  مدیریت بهترین توانید می  شما. ندارد ای فایده  باشد نداشته  قدرت بازارها  در اگر معامالتی استراتژی

  ضرر  بلند مدت  در هنوز ،سکویی هیچ بدون اما  ، باشید  داشته را  صحیح  معامالت روانشناسی  ،   ریسک

  معامالت سکوی. کنید کشف یا توسعه  را آن بیرونی ای نیست که شما  چیزیسکوی معامله . کرد خواهید

تعداد   از  بهتر  حداقل یا)  دهید می انجام دیگری کس هر از بهتر کاری شما آن در که است معامله نوعی

( کنند می رقابت  است سودآور رای شما ب  که جایگاهی  کسب برای که دیگریکافی ای از افراد   

 

.  کنید توجه" احتمال" کلمه به.  است احتمال داشتن معنای  بهبه زبان ما، " سکو داشتن" تر  دقیق عبارت به

  تاحتماال با فقط ؛ بدهد ما  به تضمینی  موفقیت تواند نمی ای سکویی هیچ کنیم درک که است مهم بسیار 

و درک این مسئله است. بهتره که به   تگر فکر کردن به احتماالسکوی معامله .کند کمک تواند می

ده  ریان قرار داکه در اختیار مج و یک سکوصنعت قمار نگاهی بیندازیم. قمار کردن بر مبنای شانس 

است.  شده  

 

  است کازینو  این ؟اند چگونه وگاس الس در هتلها ترین  درخشان و  بزرگترین که اید کرده فکر نتاکنو آیا

  آنجا در که خواهند می شما از تنها  نه  آنها. کند  می فراهم رویایی  های هتل این تحقق برای را سود که

  تا گذارند می ارتاناختی در نیز رایگان های  نوشیدنی  ، خود نگه میدارند نزدیک را  شما بلکه ، کنید  زندگی

. هوس دائم قمار کردن از سرتان نیفتد حتی  
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شش و همچنین  یک تا سی و  از اعداد با  هاییدارایی شامل  این. کنیم نگاه  ترول چرخ یک به  بیایید

  سیاه  سرمایه 18.  است (وجود دارد  00آمریکایی یک صفر دومی هم به صورت   دارایی)در صفر 

  شانس ، کنید قرمز  بندی شرط اگر . است  سبز رنگ  به صفرصفر و دو دادتع و قرمز  سرمایه 18  ، رنگند

  از بیش کازینو  که است"( 0"  یک با  رولت)  ست اضافی امتیاز٪ 2.7 این. برد ندارید برای پنجاه پنجاه

  شدن برنده برای   شما شانس ، بنابراین شد خواهد برنده  نیز  کازینو ،بیفتد 0  روی  توپ اگر زیرا دارد شما

  سکو() امتیازات از  کازینو رو  این از و است(  7،52:  47.3) شانس کازینو  .752برابر در  47.3

  زیرا ، خیر  است؟ نگران نفر میلیون یک  شانس برابر در برد هنگام کازینو آیا. است برخوردارتری باال

  سبتن )سکو( تریباال  امتیاز و  وردآدر می پول خیلی بیشتر کازینو  ، چرخش  هزاران از  پس که داند می

. دارد قماربازان همه  و شما به  

 عددی بازی  یک عنوان به را  معامالت ، گران معامله بهترین ، کازینوها  همین  یا ،خبره بازان قمار  مانند 

  اما ، دهد می نشان را  ایداریناپ وعین  احتمال کلمه. تا نتایج دائمی بگیرند نگاه میکنندمعامله  احتمال و

  برای   سازگار نتایج تواند می ، کازینو مثال مانند دقیقاً  ، مداوم  طور به ، دباش خوب کافی اندازه  به وسک اگر

  ببینیددر تد تالک  را  ایوانز دیلن توسط ای دقیقه 15 فیلم این. کند ایجاد را  معامالت از بزرگ نمونه یک

را شرح میدهد.  قمار وممفه که  

 

 

رگزار . انتخاب یک کا14  

 

  نوع توانید می سپس  و کنید تحلیل   و تجزیه را خود  گذاری ایهسرم سبک باید ، کارگزار  انتخاب از قبل

  را  خودپای  اندازه اگر  ؛ است  کفش انتخاب مانند تقریباً  این. کنید پیدا را  خود نیازهای با  متناسب کارگزار

(. شویدمیاذیت  آینده  در و)  باشید داشته مناسبی  انتخاب توانید نمی  ، دانیدن  

 

  نیازهای ، گذاری سرمایه اهداف با  که است کارگزاری از استفاده  مستلزم سودآور  گذاری سرمایه

  بهترین انتخاب ، جدید گذاران سرمایه برای  خصوص به. باشد همسوشما   یادگیری  سبک و  آموزشی

درآمد  تفاوت بین یک به مثابه   تواندمی شما نیازهای  با متناسب سهامکارگزار  یا فارکس آنالین کارگزار

.  باشدامیدی کالفه کننده نا و نگیز هیجان ا جدید  
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: بسپارید بخاطر   را زیر   نکات ، هستید کارگزار  انتخاب و  معامله شروع آماده  که هنگامی  

 

  برای را  هزینه کمترین که دهید مطابقت  ای کارگزاری شرکت یک  با را  خود گذاری سرمایه  سبک -

. ددر نظر میگیر کنید می استفاده مرتباً  زیاد  احتمال به که خدماتی  

 

  ا ر  بهادار  اوراق سایر و فارکس متقابل های جفتارز  ، سهام نگهداری  و فروش ،خرید های   هزینه تمام -

  های هزینه  ؛ نکنید مقایسه را  ها کمیسیون فقط  یسه کنید.مقا معینی مدت از طریق یک کارگزار برای

 .کنید مقایسهرا نیز   خدمات های هزینه  سایر و ای  حاشیه های سود مانند اضافی

 

  کارهای تازه  از ؛در نظر گرفته شده اند ها مشتری از انواع مختلفی برای   مختلف آنالین کارگزاران -

 .روز مجرب  و  فعال گران معامله تا گرفته مدت  طوالنیانجام  و خرید

 

 .کنید استفاده  آنالین منابع همچنین و مالی نشریات در  موجود کارگزاران مقایسه خدمات زا -

 

 

  بدست  خود پول برای   را سود بیشترین  تا دارد الزم دقت به نیاز صحیح آنالین رگزار کا یک انتخاب 

  ،مثال عنوان به.  کنند می محدود را  خود ، خدماتمشتری  ملیت به بسته کارگزاران از  بسیاری. آورید

 فرم پلت  از که  کسانی برای حداقل) است محدود فارکس  کارگزاران تعداد  متحده ایاالت شهروندان برای

 .صدق میکند FXCm و Oanda برای بیشتر نو ای ، ( کنند می استفاده متاتریدر

 

 TD از  Think or Swim مانند کارگزارانی ، هستند  سهام معامله به  مایل که اروپایی شهروندان 

Ameritrade  کنند باز حساب آنها با دهندنمی اجازه   اروپایی شهروندان به  که دارند وجود  . 

 

  مقررات ، هستید مند عالقه آمریکا سهام در( تفاوت قرارداد) CFD تجارت به  و هستید  آمریکا اهل اگر

  بسیاری در CFD آمریکایی  سهام تجارت. دهد نمی  متحده ایاالت در را این معامالت  اجازه متحده  ایاالت

 .  است مجاز جهان کشورهای سایر و اروپایی  کشورهای  از
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  سایر و تعاملی کارگزاران. است محدودیت دارای نینهمچ ETF ق قابل معامله(صندو( معامله

 توانیم نمی ما بنابراین ،دهند نمی  را ETF معامله اجازه اروپایی شهروندان به آمریکایی کارگزاران

ETF  آمریکا با اعتبار صد تیکر( بورس سهام)  مانند باال نقدینگی   با #QQQ    ،   صندوق(

  .یمکن معامله را  دیگر بسیاری و   SPY#جاسوس(

 

  و متغیرها. است مناسب کارگزار انتخاب  در کننده تعیین عامل یک  شما تابعیت ،   بینید می که همانطور 

   پلتفرم از خواهید می و هستید فارکسدر   گر معامله  یک شما اگر . دارد وجود  زیادی  های گزینه

.  دارد شما تابعیت به  زیادی  بستگیاین  اما ، دارید زیادی   های گزینه واقعاً  ،   کنید استفاده  5/4متاتریدر 

  و  Oanda  ،  FXCM ، FXPro  ، Pepperstone  ، IC Markets مانند دالالن از  بسیاری

 .  دارند وجود  دیگر بسیاری

  سفارشیاندیکاتورهای  به من تقاضای و عرضه روش از  استفاده با معامالت  انجام برای که آنجا  از

  مختلف های  عامل سیستم امتحان کردن از ،  کنند نمی  پشتیبانی متاتریدر از اگر  حتی ،  ندارید نیازی

  ،  CMC Markets  ، Plus500  ،  IG Markets ، Saxo Bank ها عامل  سیستم این. نترسید

Interactive Brokers  دارد وجود  زیادی  های انتخاب. هستند  دیگر بسیاری و  . 

 

  مورد در که کنید حاصل اطمینان. دکه نظر شما را جلب کردن کنید پیدا  را کارگزاران از  لیستی زیر در

 دالالن این از یک هیچ به وابسته  وجه هیچ به من.  بخوانید را  آنها مشتری پشتیبانی و ها هزینه ، خدمات

 .نیستم

 کارگزاران تعاملی:  

 Charles Schwab   

 Fidelity   

 E*Trade 

 TradeStation   

 TD Ameritrade Think Or Swim 

 Merrill Edge 

 Saxo Bank 

 IG Markets. معامله کنید( دی  افسی سهام با آن توانید)شما می  

 CMC Markets. دی هم قابل معامله است( اف)سهام سی  

 Plus500. Stock ( دی قابل معامله استاف)سهام سی  
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  یفط  این. دارد را  استفاده بیشترین متاتریدر فرمپلت  ،کنند می معامله فارکس در بیشتر  که کسانی برای

 : دارد جهان سراسر  در را  کارگزاران از ای  گسترده

Oanda  (متحده ایاالت شهروندان برای گزینه  تنها  تقریباً   اواندا ) 

IC Markets   

 Pepperstone 

 FXPro 

 XTB.) XTB دهد یخود را دارند که به شما امکان م نیپلت فرم آنال نیآنها همچن  CFD زیسهام را ن  

( دیمعامله کن  

Swiss quote 

 

 

 پیشنهادی   کتابهای .15

  و عرضه زمینه  در کتابی هیچ ، متأسفانه . کنم می  توصیه را  هایی کتاب  چه که شده پرسیده من از بارها

  برای.  ندارد وجود ، کنم  می توصیف خود اختصاصی قوانین مجموعه در من که روشی حداقل ، تقاضا

  گیری شکل و  ماهیت به مربوط اصول جز به ، ندارید احتیاج کتابی هیچ  به معامله نحوه  یادگیری

  که هنگامی باالخره  ، اصوالً . بازار هر های  ویژگی و  مختلف تبادالت کار نحوه ، نمودارهای شمعی 

  که نیست مهم و کنید انتخاب را خاص استراتژی یک معامله باید ، کردید دریافت را  اولیه اصول

.  باشید داشته درستی ذهنیت باید  آن معامله با یبرا ، برسد  نظر  به  یا باشد پیچیده یا  ساده چقدر استراتژی 

  انسان یک  شما ، دهد  می ارائه شما به که  ای سکو یا ، است  خوب استراتژی چقدر که نیست مهم

 . ربات  یک نه  و رید و انجام میدهیدیتصمیم میگ که هستید شما این. هستید  احساساتی

 

، همرا با یک  روزمره   کارهای و خوب های تعاد ایجاد نحوه  یادگیری  مورد در  نگرانی بیشتر   باید شما

  ترس  ، احساسات که بیاموزید. است  فرمولنود درصد  این ، من برای   زیرا. باشید داشته طرز فکر مناسب

  تاحتماال به و  کنید متوقف را  دنبال کردن معامله چگونه بگیرید یاد ، کنید کنترل را  خود طمع و حرص و

 .  دارند تمرکز معامله روانشناسی  بر که  است کتابهایی من های  توصیه  بیشتر. کنید فکر زیاد

 : دمیشو ارجاع دادهبه سایت امازون  کتاب نوانع. کنید پیدا را  ها  کتاب این از  لیستی زیر در

 

  به که گیرید می یاد شما ، ترین کتاب استاز نظر من مهم. داگالس مارک  نوشته  منطقه در تجارت_ 

 !  شبخوانید  ماحت باید. کنید فکر زیاد  تاحتماال
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حتما باید  که  نمودارشمعی الگوهای  همه مورد در نیسون  استیو  نوشته ژاپنی  نمودارشمعی  رسم تکنیک_ 

  و عرضه به ی شمعیهاودار نم این  از ای دسته فقط . ندارید کتاب کامل خواندن به نیازی .بکنید عهمطال

 . شوند می مربوط تقاضا

 

 . ببینید را  میلیونر یک فکر طرز  تا کند می کمک شما به  که جذاب کتاب یک.  میلیونر ذهن اسرار_

 

  چالش آنها اجراکردن  اما مهم العاده فوق که شود می  مواردی وارد نویسنده .  دالیو ری نوشته  اصول_ 

  می  زندگی  در آنچه هر  به  دستیابی برای ابزار و  راه  نقشه  یک او  ، خالصه طور به. است برانگیز

 ! اصال ؟ا معامله استبط بنامرت. کند می فراهم خواهید

 

 ایانی پ سخن 

  تجاری برنامه یک ایجاد و  معامالت در گیری تصمیم برای   نیز دیگر متغیرهای و مفاهیم از برخی

  کتاب  این ، که امیدوارم. گیرند قرار توجه مورد باید تقاضا و عرضه لتعادعدم از استفاده با مطمئن

، مهم  شده  ایجاد تازه  تعادلعدم قدرت و روند اب معامله که کنید درک تا  کند کمک شما به  یاصول مقدماتی

  آنچه تمام  ، دهد می آموزش  شما  به را  شفافیت تمام با با روش بخر بگذر تقاضا و عرضه کامل دوره. است

  این توسط  شده ایجاد زمینه و  ساختار و داشته تسلط استراتژی برتا   دهید انجام باید کار این انجام برای

 دهد. را به شما یاد می کنید درک  را  تعادلعدم 

 .  کنید پیدا عضویت و  معامله دوره  در  را  ما خدمات و دوره به مربوط  اطالعات  تمام توانید می ماش 

 

  خواندن که باشید داشته خاطر به و  کنید مشاهده  زیر لینک در  آموخت خواهید دوره این در  که را آنچه

  ، خود راکنید نتمری زیاد باید شما. دهد نمی  موفقیت قدرت  شما به  جادویی طور به دوره یک یا  کتاب

  اما ، دهید  می انجام درستی به را  کارها که کنید  فکر است  ممکن. تان را دنبال کنیدو راه  ، کنید اصالح

  ژاپنی  به چگونه که دهد نمی  یاد  شما به ژاپنی   زبان  به زبان دستور کتاب یک  خواندن. نیست   اینطور

  استراتژی یک مورد در امر همین.  کنید صحبتشود با تسلط کمتری میباعث  حتی ، کنید صحبت

  که شود می گفته زیرا)  ، معروف است  شیطان زبان  به که ، ژاپنی  زبان یادگیری  .کند می صدق معامالتی

  مالی بازارهای در  معامالت در موفقیت  از تر  ساده ، ( کند صحبت آن با  درستی به تواند می شیطان فقط

 . است
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  بانک  مانند ای  حرفه معامله گران که را  کانیم کند  می کمک  شما به تقاضا و عرضه معامالت استراتژی

  یا  معامله برای ریزی  برنامه  دنبال به جهان سراسر در گذاری سرمایه های صندوق  و سساتوم ، ها

ه شده است. همه ی دانش  ی اطالعات داد همه. پیدا کنید  ، هستند خود موقعیت در خود بازارهای مقیاس

 میگیرد. مورد بحث قرار روزانه در انجمن آنالین تراتژی  ه همچنین اس من در این دوره گنجانده شد

 

  چهل درس دارد که شاملاستفاده شود و بیشتر از  ایمعاملهدوره معامالتی میتواند برای معامله در هر 

  همه  از ویدئویی توضیحات و صفحه تصاویر جمله ازبرای هر قاعده، دستورالعمل های قدم به قدم 

  را  ای حرفه معامله مختلف های جنبه همچنین  تقاضا  و عرضه معامله دوره. است ظریف های تفاوت

  برنامه یک تهیه  نحوه  و معاملهی روانشناس  ، ذهنیت تغییر   نحوه ، پول   مدیریت جمله از ، شود می  شامل

 .(است شده گنجانده نیز یت معامال طرحروند   یک)  معامالتی

 

  دنبال  کارآمد بیشتر  هرچه  معامله برای شما که  است شده ارائه گام به گام ساده قالب در دروس همه

  طول  ها ماه موفقیت با آنها کردن عملی و  اصول یادگیری ، باشید  نداشته  معجزه انتظار اما. کرد خواهید

  همه چگونه  که دید خواهید ،ویدئو  این در. کنید مشاهده  را زیر فیلم. ندارد وجود میانبری هیچ  کشد می

  معامالت و  یکدیگر با  اعضا تعامل  نحوه  ، ما سهام  و  فارکس مختلف  ایکاناله  ، انجمن معامله در چیز

  و کنیم می کار  چه ما  که بدانید تا  کنید تماشا را ای دقیقه هفت فیلم. شود می ارائه هفتگی و  روزانه بالقوه

 .باشد شما معامله سود به تواند می چگونه

 

 :گرفت خواهید یاد  شما ،   دیگر موارد میان در

 .قوانین از مکانیکی و  متداز  ای مجموعه•

 .دکنی تعیین را  بازار عطف نقاط  و تعادلعدم - 

 .نکنید معامله را  تعادلعدم زمانی  چه و معامله کنیم زمانی چه -

 .تعادلعدم از  استفاده  با روند تعریف نحوه  -

 .است گران بسیار آن خرید یا است ارزان بسیار  فروش برای پایه دارایی که فهمید توان می  چگونه -

 .کنید کمک  گر معامله نوع تعیین در شما به -

 .دهید تغییر  را خود ذهنیت  و کنید کنترل  را  خود احساسات چگونه که بیاموزید-

 .کنید فکر باالت احتماال به -

 .بسازید تقاضا و عرضه در تعادل عدم اساس بر را  خود معامالتی برنامه -

 کرد؟  بندی درجه و معامله قابل عنوان به را  آنها توان می هچگون و دارد وجود تعادلعدم نوع چه -
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 .ریسک  مدیریت و  پول مدیریت -

 سخت نگیریم.  که داریم دوست ما . گرفت خواهید یاد)ساده بگیریدش(   KISS روش یک شما -

 

 قوانین و استراتژی همان  با آن  اعضای هک معامله انجمن  یک در  عضویت از ، فوق موارد همه از جدا

  تر  معامالتی تصمیم یک با تا کنند می کمک  شما به  بیشتر افراد. برد خواهید سود ، کنند می تجارت

 . شد خواهید مند بهره   ی دیگریها   ویژگی از ، فوق موارد بر عالوه. کنید صمیم گیریت

  وبینار ساعته صدها  گسترده  منابع  به نامحدودی دسترسی. ویدیویی تجارت تحلیل و تجزیه ساعت  صدها

  انجمن  اندازی  راه  زمان  از ویدئوها این. داشت خواهید هفتگی  فیلم تحلیل و تجزیه و  دروس ، شده  بایگانی

  ، شوند استفاده شما یادگیری فرایند از بخشی عنوان به توانند می و  اند شده آوری  جمع بار اولین برای

 . دارند  اشاره حال و شتهگذ فعال سناریوهای به  آنها زیرا 

 

  ،شود می پست  تقاضا  و عرضه ازی ویدئوی دقیق تحلیل و تجزیه هفته هر .فیلم  ماهانه و هفتگی آنالیز

  مختلف  بازار  50  از  بیش هفتگی تفسیر  و نمودار  تحلیل و تجزیه ، آنها  وقوع  از قبل  هاریزیمهبرنا همیشه

  تخصصی تحلیل و  تجزیه  شما شود.پست می سهام های   شاخص و کاالها  ،اصلی ارزهای جفت جمله از

  گرایش روند  و اصلی  نمودار  تعادلعدم ،تقاضا و  عرضه به مربوط اندازی و تنظیمراه مورد در را من

  و  تجزیه کنند می فکر آنها که گفتند من به  ایمیل طریق از من دانشجویان از بسیاری  .کنید می دریافت

 .دارد را  عضویت ارزش تنهایی  به اعضا هفتگی فیلم تحلیل

  آتی معامالت ، کاالها  ،شاخص ،سهام ، فارکس  ما.  شود  میو پست  روز به زنده تحلیل و یهتجزهر روز 

  هر معامالتی خاص متنظی تعیین در شما  به ابزارها  از ای گسترده طیف. کنیم می معامله را CFD و

  راه مورد در و  بگذرانیم  گفتگو اتاق یک  در روز  در ساعت  چند که نداریم اعتقاد ما. کنندکمک می روز

  ای معامله هیچدر نهایت هم   و ، کنیم  صحبت زندگی  درباره اساسی  چیزهای و  معامله احتمالی های  حل

  یک  معامله. است کننده خسته قوانین از ای مجموعه از  استفاده. است  کننده خسته معامله. نشود انجام

  یک این. است معاش امرار  برای راهی این. همانطور که هست رفتار کنیم  آنبا   باید ما . نیست بازی 

 .شود رفتار آن با  شکل همین به باید و  است معامله

 .  شود می  داده پاسخ شما شبهات و سواالت تمام به آن  در که ماهانه وبینارهای 
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 :عضویت مزایای 

   رنگارنگ یا اندیکاتورهای تاخیری بدون ، کند  می کار  چگونه  بازار کهگیرید یادمی_ 

  بازار پویایی از را شما  درک چشمگیری طرز به که ،سهام و فارکس تقاضا و  عرضه معامالتدوره  _

 .کند می باز ای حرفه  تجارت واقعی دنیای به را  شما چشم و بخشد می بهبود

  همچنین و ببرید بین  از را  انسانی ههای بالقوخطا دهد  می امکان شما به"  خرید و گذر" تجارت  رویکرد_

  استراحت ،هستید خود کار محل در که حالی در  اینها همه. دهید انجام بازار در را  بزرگی  های حرکت

 ید. مسافرتدر  یا هستید  خواب ، کنید می

  را امکان این شما به. کنید بینی پیش را  تیآ قیمت عطف نقاط زیادی دقت با که گرفت خواهید یاد شما_

 .شوید معامالت وارد  خاطر اطمینان با  گران معامله اکثر از قبل که دهد می

 .است نشده  گرفته نظر در درآمد اعالن  و ، حجم ، اخبار  _هیچ

 .کنید مدیریت را  خود پول ای  حرفه یک مانند چگونه که بیاموزید و کنید ایجاد برنده ذهنیت  یک_

  روز تمام زامبی   یک مانند که ستنی نیازی  ،   کنند می کار وقت تمام که کسانی برای آل ایده روش_

 .باشید خود کامپیوتر  جلوی

  و  عرضه گران معامله از جهان سراسر در رشد  حال در جامعه یک عضو ، شده تعیین قوانین همان  با_

 .شوید تقاضا

  قیمت اقدام تحلیل و  تجزیه  برای را خود پتانسیل و  کاسته خود بودن ذهنی  از نهایت  در توانیده مینچگو_

 .اری که قبالً قادر به انجام آن نبودید؛ کافزایش دهی

  جهان مهم شهرهای در، خارج از خانه  هایکار و  نوپا روزانه  معامله های نجمنا ساالنه اجتماعات در_

 . ببینید  را ی قبل اجتماعات از عکس گالری چند. کنید شرکت

  کلیدی نکته این. دکنی آزمایش تانخودرا  آندهم هم؛ به کاری که انجام می ،به حرف من اعتماد نکنید_

  داشته خود سکو مدیریت و اجرای در خود توانایی  به اعتقاد توانیم  نمی هرگز  صورت  این غیر در: است

 .باشیم

  بر لبه غ برای را  نکاتی. کرد خواهیم کمک خودتان  با متناسب معامالتی  طرح یک ساختن در شما به ما_

 یم.ده  می ارائه شما  به سودآوری افزایش و خود مشکالت

  مورد در  را  هایی مهارت. کنید رشد  نیز انسان یک عنوان به بلکه گرمعامله یک عنوان به تنها هن _

 .دهد می  قرار درست مسیر در را  شما که بگیرید  یاد روزانهکارهای   و احساسات مدیریت چگونگی

 

 پایان 
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