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 مقدمه
 اسرار معامله گران موفق

بینش ین  با ارزشتر برخی از  یناهاش!  در این  ا شما  برای  شوار امروزی،  بازارهای د در  برای موفقیت  گران  های معامله 

شما  این فرصت برای  ست.  شده ا جادکتاب فراهم  ی شید تا ا با ده  آما ین  برا بنا نید.  اده ک یا استف ین مزا  شده تا از ا

حرفه ات مهمی که معامله گران  نکات و موضوع و  تراتژیها  س ین ا شما قرار میدهندآخر خاب  ای در اختیار  را انت

نید  .ک

یل برت د ا را بتد شی از قانون سرمایه گذاری شناسی 01" 6در ا نا شما معرفی خواهد کرد. که  2" خویش را به  سال  2

وی می ربه معامله گری  ج یجت بل را شما در مقا ست( از  )چک لی این فهرست بررسی  شباشد.  ین ا تباهاتی که تر

گران مرتکب می ند، محافظتمعامله   می کند.شو

الی سط پرایس هد وی، 2تو آموزش ارائه شده  یت  و  در مدیر د خواهید گرفت که چگونه   های Lowو  ها Highیا

نیدتبسیار مشکل در معامال حر کسب ک سی، از ، تب نا نش اد که چگونه فاکتورهای روا شما نشان خواهد د و به  . ا

شما می  و چگونه  بزند،  ما رقم  برای ش باری را  یج فاجعه  اند نتا نفس می تو اد به  و عدم اعتم ی، ترس  بیل کمالگرای ق

نید. ر آنها غلبه ک انید ب  تو

ستوک یک نگاه اجمالی می3مارتا ا و افکند به الگوهای نم،  الزم  بزارهای  از ا ده  استفا وداری مدرن، و چگونگی 

ر قیمتها.  بررسی هرچه بهت  قدرتمند جهت 

نیسون ستیو  شان خو 4ا نمودارهای شمعی میبه شما ن داد چگونه  سرعت اهد  ما کمک کند تا به  ند به ش توا

یاد خواهی شما  بود بخشید.  به د را  الت خو و قدرت معام خیص دهید  بازگشتی را تش گرفت که سیگنالهای  د 

اده از چگونه بزار  با استف ین ا یقدرتمند، یک ا درهای جد از کردن  ب و  و منحصر به جهش در رقابت، حفظ سرمایه  د 

ید. بیاور بوجود  حلیلهایتان   فرد در ت

و  5باربارا استار یکاتوردر مورد د ند بت خواهد کرد قدرتمند  ا شما کمک می کند نه تنها جهت روند را صح که به 

اد بگیرید که  ی نید.  ناسایی ک نیز ش لکه قدرت آن را  سیگنالینگ چگونه ب سط  دام روندها تو جهت دوری جستن از 

یرات در حرکت قیمت ( تغی ده کنید، )عالمت دهی آنها استفا  از 

                                                        
1 ROBERT DEEL 
2 PRICE HEADLY 
3 MARTHA STOKS 
4 STEVE NISON 
5 BARBARA STAR 
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00 

بازار  6شان لوکاس نات  سا نو یرات در  اد چگونه تغی نشان خواهد د دهیم؟ رابه ما   را تشخیص 

پی یل گو التی 7دار سئوالهای سخت معام م کرده مقداری  ند فراه یک رو یا  بیل عالمت ازدحام خرید یا فروش  ، از ق

شما کمک خواهد کرد که به  ی به  حرک گوپ ینهای مت ط میانگ اد که چگونه خطو شان خواهد د و به شما ن چیست؟ ا

پاسخ دهید؟ شده  الت مطرح  سئوا  این 

ثال ان م برا بعنو یل در بخش مر گربرت د له  لیونها معام شاره میکند که، می دش ا ط به خو سال  و در سه  حرفه ای 

شته  این خاطر گذ اند به  بازار  کهساخته شده  نی که  بی زما ط می کند به خو بازار سقو اند زمانی که  آنها آموخته 

د میکند د کنند صعو  .سو

بول ینکه، جان  ین مطلب ا واقع نه آخر در  ین مورد، اما  در مورد آخر نگر  ندهای بولی با سازنده  ر  6ینگ ولیه این  1 نون ا قا

افزایش دهید. الت خود را  و معام جارت  سیل ت ن پتا بل توجهی  کرد. تا به طور قا بت خواهد  صح شما  با  ندها   با

سرار موفقیت است آن ا نون زمان کشف   بسیار خب، اک

 

 از خواندن این کتاب لذت ببرید و معامالت لذت بخشی داشته باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Shawn Lucas 

Daryl Guppy 3 
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شماست، کنترل آن را  پولاین 

 بدست بگیرید!
 

 

 

 

 

ست بین المللی ا شناخته شده در عرصه تجارت  یکی از متخصصین  یل  برت د سر . را سرا در  بسیاری را  و گروهای 

ست داده ا ا آموزش  ناد و کا سیا  و آ پا  آمریکا، ارو ستراتژی . ایاالت متحده  و ا سنده پلن ها  ی نو و  التی ا های معام

ست  .ا
ست بازارهای مالی ا یرعامل مدرسه معامله گری  وی. معامله گر روزانه  و مد ئیس  همچنین ر

tradingschool.com  در سرتاسر جهان  در  ادی  ی حرفه ای ز گران فردی و  دانش آموخته گان و معامله  ست که  ا

تند در مدرسه او هس آموزش   .حال 

در دنیای سرمایه  پول و  یت  و مدیر ست.  کنترل  ت مالی پیش روی همه ما ا یکی از مهمترین الزاما ال  امروز احتما

و  بی  خو ب ید  ین چک لیست با شما بکار برود و با ا سط  ا دقت تو العات لذ و اط بازار  در  شدن  نی  با در مقابل قر

حافظت خواهد کرد. ادرست بصری به طور بالقوه ای از شما م  ن

ن قوانین را پیدا کردم که راه های فوق العاده گرانبهایی هستند سال تجربه معامله گریم، من ای 12در بیشتر از 

 جهت محافظت من برای تمرکز به معامالتم.

 

 

 

ROBERT DEEL 
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 قانون سرمایه گذاری شناسی رابرت دیل 01
 

 معامله با یک پالن .6

نید... یف ک بل تعر از ق الت را  احتما نجام دهید. تمام  یدی ا نکه خر آ بل از  خص کنید ق اف را مش  اهد

شما  وقایعی که از نظر  نه فقط  شامل  و  حقیقتاین  شما منطقی  نظر  وقایعی که از  هستند، بلکه 

یگر  بارت د یا به ع بدهید و  ست  ادر هستید ازد یزان سرمایه ای که ق د. م نیز می شو تند  یرحقیقی هس غ

و بالعکس تعیین کن شد را تعیین کنید  خواهد  وارد ن شما لطمه ای  بدهید به زندگی  ست  ر از د چه  یداگ

کرد؟ سود خواهید   زمانی 

ادن به  شدهاجازه د سودهای کسب  ینکه  واسطه نگه  تانبازار برای ا ورد به  بیا بیرون  شما  را از چنگ 

ی نیست. سب تراتژی منا شست اس ن سود خواهد  ینکه روزی به  با امید ا ده  یان  یک معامله ز  داشتن 

آن را نین  و قوا یسید  بنو ترچه  یک دف د را در  التی خو اجازه  پلن معام د  ز به خو جرا کنید. هرگ مو به مو ا

نید. پلن معامله ک یک  ط  ط توس اسی انجام دهید. فق شهای احس  ندهید که خرید و فرو

 

 خود را غربالگری کنید. معامالت .2

پایه شید. یک روش  با اشته  شده د ف  پیش تعری ید یک روش از  با التی  نتخاب یک ماشین معام ای برای ا

و  س اندازه حرکت قیمت  سا ر ا بزنید که ب نید حدس  نک سعی  خاب کنید. هرگز  نت ندها ا ینده چه رو در آ

نید در جهت روند جاریاتفاقی رخ خواهد داد. همیشه  یمی که معامله ک شامل تایم فر ید  با شما  . روش 

و  امل چرخش قیمتی،  ینگی، عو یزان نقد شد. همیشه م با شما  یان  حمل ز تانه ت آس و  با آن راحت هستید 

نیکالی ر  شید.فاکتورهای تک با نظر داشته  در  و جفت ارزها  سهام  ربالگری   ا هنگام غ

 

 نگاه کنید چارتهمیشه به  .3

بازه یکساله قیمت نگاهی  دارهای قیمتی آن خرید نکنید. به  ه کردن به نمو ون نگا بد سهامی را  ز  هرگ

ند چه وضعیتی دارد. و رو ید  دار ند قرار  نید که در حال حاضر در کجای رو اگر  بیاندازید. مشخص ک

ستش شده ا ده  نمایش دا در چارت  یید کاف قیمتی  نما و عالمت گذاری  ا  نیز پید . هرگز در خالف آن را 

تند ش اقدامی فنی در طبیعت هس و فرو خرید  نید.  نک ند معامله  خواهند  ؛جهت رو ز ن نیادی هرگ ب حلیل  ت

د  ست. همیشه به چارت نگاه کنید تا زمان ورو م ا سه یک  یا فروش  و  ید  وقت خر نی  و خروج گفت چه زما
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نید. بازار را تصمیم گیری ک  از 

 

 باقی بمانید رونددر  .4

ش ر دراحتمال موفقیت  بود اگ ر خواهد  بسیار بیشت شده ما  ار تعریف  بازار روند د نید یک  نظر بما از   .

نده این رو با آماری  بهتری  سودهای بالقوه  نون ا  شما فراهم می کند. یک قا برای  ر را  سیار کمت ریسک ب

ار خوب ا بسی اده و  یی س حرک نما ط میانگین مت این  12ین هست که به خ ندازیم.  بیا نگاهی  روزه 

س دهنده روند میان مدت  حرک نشان  ی میانگین مت حرک نمای ست. میانگین مت روزه منعکس 62هام ا

شما در روند و میانگین متحرک در نگه داشتن  ین د بردن ا ست. بکار  اه مدت ا  بازده ،کننده روند کوت

دا خواهند  س می  شت. اگربسیار عالی  سا ست لذا بر همین ا ر کردن ا ل تغیی در حا ند  شوید که رو متوجه 

کرده سودی که کسب  با توجه به  انید  ید.تو شو د قفل  سو در  و  نید  جا ک ب د را جا  اید استاپ خو

 

 مدیریت سرمایه استفاده کنید تکنیکهایاز  .1

پایه سبک  یا  نید،  ان را تعیین ک التی خودت سیستم معام یان  یزان دالری ز سرمایه گذاری در معامالتتان  م

نید. ثبت ک سال جاری  برای  ا کنید: را  پید بع منفعل  نا از م یشید تا یک راه درآمدی  ند بیا  سپس 

شید.  .6 با ست که می توانید داشته  سرمایه ا ریت  ل مدی صو رین ا یکی از بهت گرفتن  ان را  ی جلوی ز

سهامی  شق  شو کهدر بیشتر مواقع معامله گران عا شود در اختیار دارند می  ین باعث می  ند، و ا

برای  ز  د. هرگ شو یل  یان تبد سود آنها به ز و  برگشته  بازار  دارند تا  آنقدر نگه  آن سهام را  تا 

آپشن،  بازارهای  خصوصا در  سازی م صون  ستراتژی مو از ا یا جفت ارز  سهم  یک  نگهداری 

نکنید. ستفاده   ا

برا درآمدهای .2 سهام،  سود  پول، قرضه،  بازارهای  یانها در سبد حاصل از بکارگیری  بران ز ی ج

ست. نیک بسیار عالی ا تان تک الت  معام

دار .3 بانه روز نگه  ش در طول  د را  از خو ب دارید تا معامله  شما قصد  گر  بیشتر از ا درصد  3ید، هرگز 

نتاسرمایه لهن رو ریسک  ید که معام دار گر قصد  ین حاکنید. ا تر به شید،  با ر روزانه  لت این گ

سرمایه 6هست که فقط  ان ر درصد  نید ات یسک ک  .در هر معامله ر

 

 با اعتماد به نفس بخرید و بفروشید .1

برای تصمیم بی  سب خو ط منا شرای وقتها شما در  نیستید. بیشتر  یا فروش سهام  ید  در خصوص خر یری  گ

گر بعد ا حقیقات خودتان را ا نکه تمامی ت آ سهم ز  یک  حث رادر خصوص  نین این مب و قوا جام دادید  مو  ان

ید ا کرد یت  ز معامله به مو رعا الت هستید، هرگ در معام دچار حس عدم اعتماد به نفس  ما همچنان 

نند تصمیما افراد سعی می ک وقتها  بیشتر  بنکنید.  برای یک تصمیم  یرند.  نید  د سعیت منطقی بگ نک
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شد. با نفس کامل  اد به  با اعتم ید  با شما  ا کنید. تصمیم  پید  یک دلیل خوب 

 

 ن هستند خرید کنیدها سیال و روازمانی که بازارها و سهام .7

در  نید  نان حاصل ک بمانید. هر روز اطمی ناور باقی  سهم ش لیونها  مراه می سهام به ه لی و  بازارهای اص با 

یشن پوز با صورتی که تمامی  اشد.  شما کافی ب برای  الت  جم معام سط ح خورد متو ب شما استاپ  های 

شما مطمئن خواه از این قانون  و پیروی کردن  بود که معامالت خوب  نید. سهامی اجرا می منطقی راید  ک

یین پا در  ید.را که  نتهای رنج قیمتی خود هست نخر رین ا بی  ت ید که روند خو سهامی را نخر لی  به طور ک

حرفه شد. معامله گران  با یر ن پذ ینی  ب یا پیش  وری میندارد  آن د باید همین ای از  م  شما ه براین  نا و ب نند  ک

نید بک ار را   .ک

 

 رید و فروش نکنیدهای حساس بازار خدر نقطه .8

پول معامله ر  بازار از دبیشت ط حساس  در نقا ست اغراقگران  ست. ممکن ا شده ا ده  نظر ست دا آمیز به 

ر کسی برسد اما یک  ست. اگ شن ا سرمایهواقعیت رو پیشنهادی در مورد  امله کردن به شما  یا مع گذاری 

شمدبده بدهید،  آن  ان را به  پول خودت ینکه  بل از ا ین مورد تحقیق  ا ق نید.میدر ا بسیاری از معامله  ک

یه سرما و  طگران  بانی نقا ر روز قر بازار می گذاران تازه کار ه ند. لطفا خواهشحساس  در می شو نم که  ک

ب به  م که جذا ین دام نیافتید هرچقدر ه نیکال راا لیل تک ح برسد. همیشه ت ببرید تا تصمیم نظر  ات بکار 

ید  د را بگیر ش خو و فرو ید  نا دهید.خر ب پایه همین اصل  بر  د را  شهای خو و فرو ید  خر  و 

 

 انجام ندهید 8هزینه دالری متوسط .9

آن  بدتر از  ین  نیست، ا لی  ید، مشک شد تباه  ش یک سهام تهاجمی صعودی مرتکب ا ید  در خصوص خر گر  ا

ین هست که فقط  دارد ا وجود  ید. احتمالی که  خر ط هست را ب سهامی که در حال سقو یک  نیست که 

ین یک ضرر  شوید. من ا ی مرتکب می  ینه میترکیب سهامی را تکنیک را فاجعه میانگین هز ز  نامم. هرگ

ست، اما  سیار خوب ا شما ب برای کارگزار  ینه دالری  د. متوسط هز د شو ال مشهو ینکه روند کام ید مگر ا خر ن

کرد. بازخواست خواهد  شما را  ش را ادامه دهید کارگزاری  این رو شما  گر   ا

 

 

6  برنده نیستدرصد  611هیچکس  .2

نند.  ن ها را درک ک یا نمی توانند ز و  نند  ر میک سود فک و فقط به  ند  شو بازار سهام می  ر مردم وارد  بیشت
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