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 مسئولیت سلب
این دوره حاوی سناریوهای شبیه سازی شده شرط بندی و معامله متعددی است که نشان دهنده شرط بندی یا 

همراه دارد و ممکن است برای تمام سرمایه گذاران معامله واقعی نیستند. معامله ارز در مارجین، ریسک باالیی را به 

مناسب نباشد. میزان اهرم باال می تواند بر علیه شما یا به نفع شما عمل کند. بر روی پولی که تمام دارایی شماست 

ریسک نکنید. لطفاً قبل از معامله یا سرمایه گذاری بر روی پول واقعی، افشای ریسک موجود در انتهای این سند را 

 .مطالعه فرمایید
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 از مدیریت پول تریدر رولت استفاده کنید تا ضررهای اندک را به سودهای خوبی مانند شکل های زیر تبدیل کنید:

 

 

 

 

 

مدیریت پول من با به کارگیری بر روی معامالت  مقایسه منحنی های دارایی در باال نشان می دهند که سیستم

یکسان، چگونه بر روی سوددهی تأثیر گذار است. نکته کلیدی الزم به یادآوری این است که وقتی سیستم مدیریت 

به کار گرفته شدند، چگونه افت ها )دوره های ضرر( به شکل قابل توجهی کوچکترند، در « بعد»پول من در تصاویر 

 های سود بسیار بزرگترند. حالی که دوره
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 آیتم ها و منابع رایگان
مندی حداکثری از این کتاب الکترونیکی، شما را به ثبت نام در وب سایت خودم و استفاده از کتابهای ه برای بهر 

(، فایل های صفحه گسترده و Renko Barالکترونیکی رایگان، ربات های تریدر، دوره های آموزشی، متن رنکو بار )

 دیگری که به بهبود معامله و سود بالقوه شما کمک می کنند تشویق می نمایم. منابع

 

mwww.RouletteTRADER.co 

 

 Understanding theکه کتاب درک افسانه های روندها و ا لگوهای بازار تحت عنوان انگلیسی  ؛الزم به توضیح است

MYTHS Of market Trends and Patterns 

که از کتابهای رایگان توصیه شده نویسنده می باشد هم اینک توسط نشریه فارکس یار ترجمه شده و در قسمت 

 محصوالت قرار دارد. که می توانید با مراجعه به آن قسمت خریداری و دانلود نمایید.
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 مقدمه
 دوست و معامله گر عزیز

هستم و مایلم از شما برای سرمایه گذاری بر روی تریدر رولت تشکر کنم. در صورت عالقه مندی به  1گای من دون

معامله یا شرط بندی )و من نیز فرض را بر این قرار می دهم(، این کتاب می تواند بهترین سرمایه گذاری شما تا به 

 خواهد داد. حال باشد و به احتمال زیاد، نحوه معامله شما را برای همیشه تغییر

ً مجبور  برای این که یک معامله گر بسیار سودآور باشید، نیازی به گوی جادویی پیشگویی نیستببینید،  و یقینا

نیستید که برای سود باال، دست به ریسک های زیادی بزنید. شما تنها به یک سیستم مدیریت پول عالی نیاز دارید. 

ای هر معامله نیست. این شما را به سرعت به بیراهه خواهد درصد بر  1و منظور من، میانگین ریسک صنعتی 

 کشاند.

اما قبل از اینکه وارد جزئیات نحوه کار سیستم شویم، اجازه دهید داستان نحوه کشف تصادفی نسخه ابتدایی این 

مراجعه  21در صورتی که می خواهید مستقیماً به سراغ سازوکار آن بروید، به صفحه سیستم را برای شما بازگو کنم. 

کار می کند برای شما منطقی تر خواهد  سیستم این« چرا»قصه ما را مطالعه میکنید، سؤال  که اما هنگامی فرمایید.

شد. این سیستم  واقعاً با احساسات انسانی و آنچه که از نظر منطقی صحیح است مخالفت دارد و دقیقاً به همین 

ً بزرگی کسب کنند و در عوض، دلیل است که بسیاری از معامله گران و شرط ب ندها هیچ گاه نمی توانند برد واقعا

 معموالً به باختی بزرگ می رسند.

در مورد سیستم های شرط بندی کازینو، به هر طریق ممکن آنها همگی به شما می گویند که پس از باخت )پیشرفت 

ً از نو آن را بدست آورید و  تنها برای مدت کوتاهی بازی کنید، وگرنه »منفی(، شرط خود را افزایش دهید تا سریعا

به طور خالصه، آنها تمام نقدینگی خود را به خطر می اندازند، به این امید که «. احتماالت دامن گیرتان خواهند کرد

این نوع سیستم شرط بندی بر  ،پس از یک سری ضرر، به بردهای منظم دست یابند. حتی بسیاری از معامله گران

ی خودکشی گرایانه را وارد معامالت خود می کنند و تقریباً همیشه به فاجعه ختم می شود. تمام روی پیشرفت منف

 شدن شانس آنها واقعاً به زمان بستگی دارد.

هر چه مدت  .است کسب سود باالما برای شما خبرهای خوبی داریم. سیستم ما بر اساس انجام ریسک کم برای 

ازید، احتمال نمایان شدن راه پیش رو بیشتر خواهد بود. مهمتر از همه اینکه اگر زمان زیادی به بازی یا معامله بپرد

شما نتوانید سود زیادی کسب کنید، چرا از همان ابتدا باید دردسر به خطر انداختن پول خود را بپذیرید؟ اما گاهی 

 ..مان خواهد رساند .اوقات ما باید راه سخت را یاد بگیریم و این راه ما را به قصه

                                                           

1 Don Guy 
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، هنگامی که در اواخر دهه سوم زندگی ام بود، بهترین دوستم در مورد سیستم شرط بندی برایم 2111در سال 

توسعه داده اند. آنها با هر بار بازی، هزاران دالر به دست  1صحبت کرد که خود و برادرش برای بازی رولت در نینتندو

دوستم، از این استراتژی استفاده کردند. آنها  همانی کاریمدر « شب کازینو»می آوردند و حتی برای موفق شدن در 

« جادویی»برای بلیط هایی بازی کردند که برای جوایز در پایان شب بازخرید کرده بودند. آنها با استراتژی شرط بندی 

ماهها  دیگری را بردند.« جایزه بزرگ»خود، قهرمانان آن شب شدند و به دلیل داشتن بیشترین بلیط در پایان شب، 

بیاورند و اینکه به دلیل بردن  بود که آنها در مورد اینکه چگونه قصد دارند سیستم شرط بندی خود را به الس وگاس

 در لیست سیاه قرار می گیرند، داستانهای خنده داری می ساختند. از کازینوها

کازینوها بپوشند. این پسرها  آنها حتی در مورد لباسهای مبدلی صحبت می کردند که باید برای ورود مخفیانه به

مراکز خرید قدم زده و ظاهر خنده داری داشته  ی می پوشیدند تا درتعدادی دلقک بودند و اغلب لباسهای دیوانه وار 

باشند. آنها می گفتند برای دیدن دختران، این راه ساده تر است. و عجیب اینجا بود که واقعاً کارساز بود، اما این یک 

 متفاوت است.داستان کامالً 

این دوستان عجیب و غریبم، مرا به شدت مجذوب سیستم شرط بندی خودشان کردند، طوری که چند نرم افزار 

که موفقیت آمیز است و  کازینو را بر روی کامپیوترم نصب و شروع به تست کردم. در عین شگفتی مشاهده کردم

 میدم چرا هیچ کس از آن اطالعی ندارد.شکست نخوردم، و درعین حال آنقدر ساده بود که نفه هیچ گاه

 «جادویی»سیستم شرط بندی به اصطالح 
دالری بر روی قرمز و سیاه شروع کنید )بله، ما در عمل  12این سیستم رولت شگفت انگیز اینگونه بود: با یک شرط 

نهایت تمام پول خود را بر علیه خودمان شرط بندی می کردیم( و پس از آن، شرط باخت را دو برابر می کردیم تا در 

پس بگیریم. و از آنجایی که ما هم بر روی قرمز و هم بر روی سیاه شرط بندی می کردیم، در هر دور به طور میانگین 

دالر بود. تنها دشمن ما در ظاهر سبز بود که  12دالر سود داشتیم. در صورتی که فردی می باخت، فرد دیگر برنده  12

را می باختیم، اما پس از آن به سادگی شرط روی قرمز و سیاه را دو برابر می کردیم و فوراً در این صورت ما همه چیز 

 تمام باختهایمان را جبران می کردیم. این روش بی نقص بود.

                                                           

2 Nintendo 

های شد. در آن زمان نینتندو کارت تأسیس ژاپن ،کیوتو در شهر ۹۸۸۱است، که در سال  ایهای رایانهبازی تولیدکننده شرکت چندملیتی

بیل و اجاره منزل روی آورد اما در نهایت فعالیت خود را روی ن شرکت مدتی به سرویس کرایه اتومکرد. ایتولید می هانافودا بازی موسوم به

 .ینتندو هستندهای شرکت نترین بازیاز معروف افسانه زلدا و پوکمون ،ماریو هایهای کامپیوتری منحصر کرد. بازیبازی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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ما این سیستم را حدود یک سال بر روی نینتندو و کامپیوتر خودم آزمایش کردیم و هیچ گاه قبل از پس گرفتن پول 

بسیار نادر  پی در پیقرمز یا سیاه پی در پی نداشتیم. و این قرمز و سیاه آمدن های  2یا  3بیش از خود )با سود(، 

بود، در نتیجه ما تصور کردیم که همین قاعده در کازینوی واقعی نیز برقرار است. ما قصد داشتیم ثروتمند شویم و در 

 ساعت رانندگی بود. 3رنیای جنوبی، تنها به اندازه تدارک سفری به وگاس بودیم که فاصله آن از منازلمان در کالیف

دالر از پول شغل نیمه وقت سخت خودم را پس انداز کنم، در نتیجه برای سفر و شروع  1222موفق شدم  باالخره

 زندگی جدیدم به عنوان شرط بند حرفه ای آماده بودم. پس به وگاس رفتیم.

 

 1222سال   –الس وگاس 
رزرو کردم و به محض ورودمان و با نگاه به میزهای رولت حس  ،ق در هتل و کازینوی ریومن برای خودمان یک اتا

کردم قلبم از هیجان و اضطراب به شدت می تپد. هر میز یک نمایشگر دیجیتالی در باالی خود داشت که نتایج ده 

ازینو پولی بدست آورم. با راه رفتن دور آخر را نمایش می داد. در یک نگاه دیدم که می توانم تقریباً از هر میز رولت ک

در کازینو و سینه ای باد کرده و جیبی پر از پول اعتماد به نفسم افزایش می یافت. هنگامی که از هر میز رولت عبور 

. من با «سیستم جواب میده! سیستم جواب میده!»می کردیم، دوستم با صدایی آهنگین و مملو از هیجان می گفت 

 می تازید، می دانستم که توقف ناپذیرم.قلبی که از هیجان 

ناهار خود را با تأخیر خوردیم. تمام این مدت در فکر پولهایی بودم که  ،ما به سرعت به اتاق هایمان رفتیم و پس از آن

دالر پول نقد را  1222خره زمان موعود فرا رسید. من و به همین دلیل دلهره داشتم. باالقرار بود آن شب بدست آوریم 

دقیقه راه رفتن، میز  12دست گرفتم و با دوستانم راه را برای رسیدن به میزهای رولت باز می کردم. پس از حدود  در

بود )یا حداقل بوده است( و پس از آن « موفقیت آمیز»قطعاً نتیجه با این سیستم در آن مورد عالقه خودم را یافتم که 

 آماده و مشتاق تشویقم بودند دور تا دور مرا گرفته بودند. نشستم و بهترین دوستانم که به خاطر حرفه جدید،

دالری بر روی قرمز و سیاه شروع کردم. همه چیز مطابق با وضعیتی که روی نینتندو  12طبق برنامه، من با شرط 

جه دالر برنده شدم. اما فردی که ورقها را پخش می کرد متو 122دور )طبق معمول(،  12داشتم پیش می رفت. بعد از 

اگر علیه خودت شرط بندی کنی نمی توانی ببری. به هیچ »شد من بر علیه خودم شرط بندی می کنم و او با گفتن 

سعی داشت به من بگوید این کار را نکنم. داشتم از دست او دستپاچه و عصبی می شدم،  «وجه منطقی نیست.

بود. در نهایت با صدایی درمانده گفتم چون نمی خواستم متوجه بشود، اما فرد پخش کننده ورق دست بردار ن

کمی عقب رفت، با این  واین حرفم حواس او را پرت کرد  «.دالر بردم. می دونم دارم چه کار می کنم 222ببین، من »

وجود حواسش را کامالً جمع کرده بود تا ببیند که چکار می کنم. مطمئنم او هر روز با افرادی مواجه نمی شود که بر 

ن شرط بندی می کنند و سود به دست می آورند. پس از یک یا دو دور دیگر، او رفت و رئیس کازینو را با علیه خودشا
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ً شوخیت گرفته! »خود آورد تا مرا ببیند. در این فکر بودم که  دقیقه آنجا نبودم و دارم وارد لیست سیاه  02حتما

من قرار نگرفت و فوراً رفت. بخت با من یار بود و دالری  12. خوشبختانه، رئیس کازینو تحت تأثیر شرط های «میشم!

دالر از دست  112دالر باشد و در آن دور  112چهار دور بعدی قرمز آمد. این یعنی شرط بعدی من روی سیاه باید 

داده بودم. مهره هایم تمام شد و مجبور شدم از فرد پخش کننده ورق چند مهره دیگر بخرم. هنگامی که مانند 

 ود کردم که بر علیه خودش شرط بندی می کند، رضایت را در چهره او می دیدم.احمقی وانم

اما غرورم را کنار گذاشتم و می دانستم که به زودی نوبت خنده من هم می رسد. بنابراین صد دالر را از جیبم بیرون 

و خرید را مشاهده کند و  کشیدم تا مهره های بیشتری بخرم. سپس او رفت تا رئیس کازینو را مجدداً با خود بیاورد

هنگامی که رئیس کازینو آنجا ایستاده بود چیزی را در گوش او گفت. سپس رئیس کازینو از محل خود خارج شد و 

شروع به دور شدن از میز کردند، طوری « دوستان خوبم»پشت سر من ایستاد. من مثل برگ به خودم می لرزیدم و 

با خودم تنها بودم، اما باید پولم را دوباره بدست می آوردم و به گونه ای وانمود که انگار مرا نمی شناسند. حاال دیگر 

 12دالری خود را بر روی سیاه گذاشتم )به عالوه  112کردم که گویی هیچ چیز مشکوکی رخ نداده است. من شرط 

 لعنتی آمد! قرمزباز هم دالر بر روی قرمز( و فرد دهنده ورق چرخ را چرخاند. البته 

از اینکه حتی بتوانم به مشکل بزرگی که درست شده است فکر کنم، رئیس کازینو به سمت شانه ام خم شد و  قبل

. من نمی دانستم راجع به «سرزنش شدی؟». سپس پرسید «بله، چرا؟»جواب دادم «. اینجا می مانی؟»از من پرسید 

من را ببیند. فکر کردم خب، االن واقعاً  سپس خواست گواهینامه رانندگی «.نه»چه موضوعی صحبت می کند و گفتم 

سرم کاله رفته است که پول زیادی از دست دادم، بنابراین چه چیزی می تواند بر علیه من باشد؟ من به دنبال تأیید 

او نبودم، گواهینامه ام را دادم و آن را برداشت و به سراغ تلفن در محل اصلی خودش رفت. دوستانم می گفتند 

اون داره به اوباش زنگ می زنه تا تو رو به »و « اره شماره شناسایی تو رو با لیست سیاه چک می کنهرفیق، اون د»

 و دلداری هایی از این قبیل را می شنیدم. «کوچه پشتی بکشونند

وقت شرط بعدی ام فرا رسید و به نظر شما چه اتفاقی افتاد؟ باید مهره بیشتری می خریدم، چون شرط بعدی من بر 

دالر نیاز داشت و تعداد مهره های من کم بود. در نتیجه مچاله پولم را بیرون کشیدم )که باقی  212سیاه به روی 

مانده بود( و همان رئیس کازینو آمد تا شاهد خرید باشد )در حالی که گواهینامه رانندگی ام در دستش بود(. در این 

باید سیستم را ادامه دهم. اگر این نینتندو بود، هیچ  موقع دل آشوب شدیدی داشتم اما می دانستم که برای بردن

راهی نبود که االن متوقف شوم، درسته؟ اگر می توانستم، فقط جلوی ضررم را می گرفتم. بنابراین با اکراه این سختی 

 دالری را بستم. 212را تحمل کردم و شرط 

ً صبر کنید ... خب، می توانید حدس بزنید که بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟ یه حدس رو ب ه شما می گویم ... لطفا

واقعاً باور کردنی نبود. حس !! باز هم قرمز لعنتی بودانتظار کافیست. به نظر من شما می دانید که چه اتفاقی افتاد. 

ی دالر )یعنی نیمی از پس انداز زندگ 1122در شکمم شلیک کرده اند. من بیش از  11فردی را داشتم که با گلوله کالیبر 
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رفیق، با این پول می تونی یه »ام( را از دست دادم. و البته، دوستان بی نظیرم قهقه شدیدی می زدند و جمالتی مثل 

 و از این دست را می گفتند. «هفته بری جزایر هاوایی

ا حدود دالر روی قرمز نیاز داشت پول کافی نداشتم، ام 12دالر به اضافه  1112تمام شد. برای شرط بندی بعدی که به 

دالر از پس اندازهایم باقی مانده بود. در نتیجه مجبور شدم دیگر شرکت نکنم )احساس درد شدیدی در شکمم  922

داشتم(، اما چند دور بعدی را تماشا کردم تا ببینم چقدر طول می کشد تا در نهایت سیاه بیاید و در واقع دو دور 

دالر نیاز داشتم تا بتوانم پولم را پس بگیرم که همگی برای  13122 دیگر هم قرمز آمد. این یعنی من به پولی در حدود

کدام احمقی »دالر سود در هر دور است. در این لحظه برگشتم و به دوستانم نگاه کردم و پرسیدم  12کسب میانگین 

 به خانه برگردم.. هر سه نفر آنها از خنده مردند اما من مصمم بودم تا برنده «این سیستم احمقانه را ساخته است؟؟؟

چه کار کردم؟ بعد از آن شب )بعد از یک شب زجر آور در شهر با به اصطالح دوستانم(، )این بار تنها( به کازینو رفتم 

این کار را نکن! جلوی ضرر را بگیر و از آن »تا پولم را دوباره بدست آورم. دوستانم که به رختخواب می رفتند گفتند 

ی در سر داشتم و مصمم بودم که آن را محقق کنم )به عالوه من نمی خواستم در تمام این اما من رویای«. درس بگیر!

دالر باقی  922ساعت رانندگی تا خانه مرا مسخره کنند(. باید خودم را به وضعیت اول برمی گرداندم. در نتیجه با  3

دور چرخ رولت دوام می  112رگردانم، باید در دالرم را ب 1122مانده ام وارد کازینو شدم و آن را خرد کردم. برای این که 

 آوردم و در نتیجه با دعا کردن، خودم را برای شبی طوالنی آماده کردم.

به سرعت یک میز خالی پیدا کردم و منتظر ماندم تا شروع شود. در آنجا تنها من و فرد دهنده ورق حضور داشتیم. 

ه من چیزی نمی گفت )اگرچه از شنیدن تفکراتش متنفر بودم(. او مرد خوبی بود و به خاطر شرط بندی علیه خودم ب

اوضاع به خوبی پیش می رفت، حداقل تا زمانی که این مرد ایتالیایی مست شکم بزرگ با نام وینی در کنارم نشسته 

بود. می دانم که به نظر مثل چیزی شبیه یک فیلم و کمی بی ربط است، اما این حقیقت محض است و نمی توانم 

 را رها کنم. فکر می کردم در حال دست انداختن من هستند یا در یک برنامه دوربین مخفی قرار دارم. آن
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 وینی نحس
این مرد گانگستر تقلیدکار با لهجه غلیظ ایالت نیوجرسی که نامش وینی بود، نزدیک میز و در کنارم نشست. دار و 

با بیشترین صدای ممکن او را تشویق می کردند تا بیشترین  دسته الت های ایتالیایی او در اطرافش ایستاده بودند و

میزان توجه را به خود جلب کنند. دار و دسته الت او حتی از من هم نفرت انگیزتر بودند! حاال اجازه دهید این را از 

او  پرموی ه در انتهای آن و در زیر سینهدیدگاه بهتری توصیف کنم. وینی زنجیر طالی ضخیمی به گردن داشت ک

آویزان بود و یک پیراهن که نیمی از دکمه های آن بسته شده بود به تن داشت، در نتیجه همه می توانستند مدال 

 بزرگ او را ببینند. این مرد درست مانند طنز مافیای جو پشی بود.

حاال اگر این توصیف ها کامل نیست باید بگویم که هر وقت این احمق می باخت، بر سر فرد دهنده ورق فریاد می 

مزخرفه! می دونی من کی هستم؟ می دونی من کی هستم؟ می دونی؟ می »زد، گویی که او مقصر است و می گفت 

بهش گفتی وینی، هیچ کس نمی تونه بهت  آره وینی،»و همراهانش که پشت سر او قرار داشتند می گفتند  «دونی؟

 .«توهین کنه وینی!

خب باید ». و سپس وینی جواب داد «خیر قربان، متأسفانه نمی دونم کی هستید»فرد دهنده ورق آرام پاسخ داد 

بدونی! می دونی چقدر پول اینجا خرج کردم؟ می دونی؟ می دونی؟ رئیست کجاست؟ منو ببر پیش این رئیس 

، طوری که هیچ کس نمی توانست بگوید او اهل «ست! من وینی ام از شهر چنین و چنان نیوجرسیهلعنتیت! مسخر 

 کجاست.

چیزی را که می دیدم باور نمی کردم و من هم درست در بین آن قرار داشتم و این گروه الت تقلیدکار نفرت انگیز پر 

 12تنها می خواستم ضررهایم را به اندازه حداقل سر و صدا در وگاس دور تا دور مرا گرفته بودند، در حالی که من 

دور بعدی( جبران کنم. خالصه اینکه آشفتگی در میز به سرعت شدید شد و از آنجایی که  112دالر در هر دور )برای 

دالر پس انداز زندگیم  1222شروع شد. من تمام « نحس»بخت با من یار نبود، با باختم که به محض نشستن وینی 

دادم. حاال دیگر بی پول بودم و دل درد شدیدی به سراغم آمده بود. این من بودم که باید بر سر فرد  رو از دست

دهنده ورق فریاد می کشیدم، اما با سرافکندگی و بی صدا از آنجا رفتم. حتی هیچ کس متوجه غم من نشد که البته 

د به محض نشستن وینی می رفتم. نمی دانم اگر با آن ایتالیایی های نفرت انگیز پر سر و صدا منطقی بود. بهتر بو

 وینی نشانه هشدار نبود، پس چه چیزی بود؟

ساعت  3و اما در مورد بازگشت من از وگاس ... حتی بدتر از آن بود که تصورش را هم می کردم. دوستانم تمام این 

ی توان چه کارهای عالی انجام داد دالر م 1222دست از سرم برنمی داشتند! تا به حال هیچ وقت در مورد این که با 

نشنیده بودم، اما تمام آنها در راه برگشت به خانه برایم مشخص شد. تمام چیزی که در برگشت از وگاس داشتم، 

 بود! شگفت انگیزجیب های خالی، داستانی خوب برای تعریف کردن و یک سیستم شرط بندی 
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. می دانم بعد از این بالیی که بر سرم آمد عجیب به نظر می شگفت انگیزبله، من در واقع گفتم سیستم شرط بندی 

اگر این »رسد، اما در راه برگشت از وگاس به خانه )و تمام روزهای بعد از این سفر وحشتناک( با خودم فکر کردم که 

ً برعکس انجام داده بودم، در یک شب می توانستم دو بار بیش از  ر بدترین دالر برنده شوم و د 2222کار را دقیقا

 .«دالر ضرر می کردم 222حالت ممکن، تنها 

ً راز و رمز نیست. نام آن  بعدها متوجه شدم که سیستم شرط بندی مورد استفاده من یک نام دارد. این نام ابدا

 بود و بسیار وحشتناک و سریع است، همانگونه که در ابتدا در یک شب دوبار آن را تجربه کردم. 1سیستم مارتینگل

 من بر معامله فارکسمقدمه 
بالفاصله پس از سفر دردناک به وگاس، با معامله فارکس آشنا شدم. پس از چند سال شرکت در دوره های آموزشی 

معامله و مطالعه تحلیل تکنیکال، تصمیم گرفتم سیستم قدیمی شرط بندی مارتینگیل را در بازار فارکس امتحان 

صادفی نیست و در عمل می توانم تا حدی بر نسبت بردها به کنم. به هر حال این سیستم مثل چرخ رولت ت

باختهایم کنترل داشته باشم. عالوه بر این، می توانستم برای افزایش شرط هایم نیز از اهرم استفاده کنم. چگونه 

 ممکن است حاال ببازم؟

ردم. من هر شب قبل از رفتن به دالر را در حساب معامله ام سپرده گذاری کردم و تالش خودم را آغاز ک 1222بنابراین 

رختخواب نمودارها را مطالعه می کردم و بر اساس آنچه تحلیل تکنیکال من نشان می داد یک معامله انجام می 

دادم. درست مانند این بود که باز هم وینی در میز من نشسته باشد. در هفت معامله اول دچار ضرر شدم و پولم به 

دالر به خاطر سیستم احمقانه  1222حس می کردم که طلسم شده ام! االن بیش از  سرعت از بین رفت. رفته رفته

مارتینگل دچار ضرر شده ام. چگونه ممکن است سیستمی که از نظر ریاضی تمام احتماالت را به نفع من تمام می 

اقعی به کار گرفتم، فوراً کند و در نینتندو به خوبی عمل می کند تا این حد بد شانس باشد؟ هر باری که آن را با پول و

ضربه خوردم! اما مصمم بودم که یک سیستم شرط بندی برنده داشته باشم، به همین دلیل با جدیت تمام دست به 

 طراحی یک سیستم جدید کردم!

ً مرور کردم.  این بار، تفکرات قدیمی ام راجع به انجام برعکس کارهایی که از سیستم مارتینگل آموختم مجددا

یک صفحه گسترده باز کردم و شروع به مهندسی معکوس سیستم مارتینگل نمودم. باید چیزی در آن وجود  بنابراین

دالری در هر دور،  12داشته باشد! وقتی واقعاً به آن فکر می کنید، در واقع کاری بسیار دیوانه وار است که برای سود 
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دالر شرط بندی کنم تا هزاران  12ه بر روی هر دور همه چیز را به خطر بیاندازید، اما من خیلی خوشحال می شوم ک

 دالر بدست آورم. این نکته نقطه شروع بزرگی برای تحقیقات من بود.

نها می توانستم به سرعت از آرا توسعه دادم که در  1پس از چند سال، تعدادی سیستم معامله خودکار فارکس

بک تست بگیرم تا از آنها چند سناریوی معامله واقعی سیگنال های معامله خودم بر روی داده های بازار واقعی 

بگیرم. با این وجود همچنان نتوانستم مدیریت پول را به صورت خودکار درآورم و سیستم مدیریت پولم توسعه 

 نیافت. من همچنان در حال کار بر روی آن هستم.

ال های معامله خودکارم در صفحه من برای تست صدها استراتژی شرط بندی مختلف، نتایج معامالت را از سیگن

گسترده های اکسل تایپ کردم تا متوجه شوم که چه نوع سیستم مدیریت پولی، بیشترین سود را با کمترین افت به 

 همراه دارد.

برای اثبات آن « کامل»در واقع من تست های دستی این چنینی را چندین سال انجام دادم و هزاران صفحه گسترده 

من داده های زیادی را در این صفحه گسترده وارد کردم که از حد داده های فایل ها فراتر رفت. من دارم. در واقع 

هزاران تست فرضی را با استفاده از سیستم های معامالتی و سناریوهای مختلف انجام دادم که اعداد تصادفی تولید 

ز صفحه گسترده های من را مشاهده می کنید شده توسط کامپیوتر را نیز شامل می شود. در اینجا تنها چند تصویر ا

و می بینید که دروغ نمی گویم! این تصاویر تا حد ممکن کوچک شده اند تا به اندازه ممکن متناسب با صفحه 

صفحه  2سمت چپ باالی گردند. من می توانم تمام این کتاب را با تصاویری مانند این پر کنم و اینها تنها گوشه 

 ر کنم که مسئله را درک کرده باشید.گسترده اند، اما فک
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من سیگنال های معامله خودکار را بر روی داده های چند ساله فارکس بک تست کردم و پس از آن، بدترین بخش 

دسازی ضررها و چون تمرکز اولیه من محدوهای نتایج معامله را استخراج نمودم تا وارد صفحه گسترده هایم کنم، 

بردم که اگر بتوانم بدون کاهش شدید از بدترین دوره ها موفق بیرون بیایم، کسب سود از . پی حفظ سرمایه ام بود

 مابقی دوره ها آسان خواهد بود!

در تمام این تست ها، دو استراتژی مدیریت پول مشابه وجود داشت که برندگان منسجمی بودند )باالترین سود را با 

مارتینگل شباهت داشتند، درست همانگونه که پس از تجربیات سیستم  معکوسکمترین افت داشتند( و به اجرای 

وحشتناکم تصور می کردم. با این وجود استراتژی های شرط بندی دقیقاً همان سیستم معکوس مارتینگل نبودند، در 

نتیجه اگر فکر می کنید که این سیستم قرار است استراتژی معکوس مارتینگل باشد در اشتباهید. این تنها یک 

 ه شروع برای کار محسوب می شود.نقط

برای این که درک کاملی از منطق پشت استراتژی های مدیریت پولم را به شما بدهم، قصد دارم شما را با تجربه 

خودم در مهندسی معکوس سیستم مارتینگل آشنا کنم. ابتدا قصد دارم تعدادی نمونه سیستم مارتینگل سنتی را 

متوالی به شما نمایش دهم و آنها را مقایسه کنم تا ببینیم اگر سیستم مارتینگل را  در یک دنباله برد متوالی و ضرر

به صورت معکوس اجرا می کردید چه اتفاقی می افتد. پس از آن، شما را با دو استراتژی تریدر رولت خودم آشنا می 

 کنم که شامل حبس سود و یکنواخت کردن منحنی دارایی می شود.

 

 

 

 تینگلسیستم مرگبار مار 
در سیستم مارتینگل، فرض بر این است که شما پس از هر باخت، شرط خود را دو برابر می کنید تا برنده شوید. این 

بدان معناست که با یک برد، کل ضررهایتان را )به عالوه شرط اصلی( باز می گردانید. در صورت برد، شرط شما به 

 1دالر باقی می مانید. پس در  12وقتی که به باخت نرسید، روی  دالر( و تا 12شرط اولیه باز می گردد )فرض کنیم 

باخت متوالی که در هشتمین شرط به برد می رسد، شرط های شما مانند مثال زیر خواهد بود که بر روی قرمز یا 

مشکی شرط بندی کرده است )یا هر شرط دارای ریسک/پاداش معادل(. برای اشاره ساده تر، مثال های مارتینگل 

 صلی را با رنگ قرمز و مثال های مارتینگل معکوس را با رنگ آبی نمایش داده ام:ا
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 سیستم مارتینگل در یک رشته باخت

 شرط دو برابری پس از هر باخت

 دالری پس از هر برد 22برگشت به شرط 

 سود تجمعی )دالر( مقدار برد )دالر( شرط )دالر( نتیجه شرط

 -12 -12 12 باخت 2

 -12 -12 12 باخت 1

 -12 -12 12 باخت 0

 -132 -12 12 باخت 4

 -112 -122 122 باخت 5

 -212 -112 112 باخت 6

 -1112 -212 212 باخت 7

 12 1112 1112 برد 8

 

دالر سود کردید و در این فرآیند تا مرز ایست قلبی کامل پیش رفتید! آیا  12شما در پایان این سری از باخت ها، 

بدیهی است دالری را بپذیرید؟  1332دالری یا در صورت باخت در دور هشتم، افت  1112ارزش داشت دردسر افت 

و تا چه زمانی می خواهید این وضع را تحمل کنید تا در نهایت ضررهای خود را جبران کنید؟ به احتمال زیاد  که نه!

دالری هیچ راهی برای برگرداندن آن  1222تا  1222پس از باخت ششم یا هفتم تسلیم خواهید شد و بدون ریسک 

دالر است. این  1222ب میزهای رولت برابر با نخواهید داشت. و به یاد داشته باشید که حداکثر شرط مجاز در اغل

محدودیت میز به نفع کازینو عمل می کند، چون مانع از برگرداندن تمام ضررهای شما در سناریوهای این چنینی می 

 و کازینو برنده پول زیادی خواهد شد. زیان های تجمعی شما محبوس خواهند شدگردد. پس از باخت هشتم، اصوالً 

 

 

 

 

 

 


