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 شامل یکیمکان ای یکیالکترون ،یکیگراف از اعم شکل چیه به کتاب نیا از یبخش چیه

 قابل ناشر، از یکتب اجازه بدون اطالعات، رهیذخ ستمیس هر ای ضبط و ثبت ،یفتوکپ

 ینیبازب و مقاالت در مختصر یها قول نقل صورت به مگر ست،ین ریتکث ای استفاده

 .مهم یها

. ستین یا حرفه مشاوره ارائه یبرا کی چیه کتاب نیا شنهاداتیپ و ها دهیا اطالعات،

 یشخص حسابدار با دیبا کتاب، نیا در موجود شنهاداتیپ از کی هر از استفاده از قبل

 در یتیمسئول گونه چیه کتاب نیا ناشر. دیکن مشورت یمال مشاوران ریسا ای خود

 شنهاداتیپ ای اطالعات هرگونه از استفاده لیدل به آمده جودبو خسارت ای ضرر قبال

 .داشت نخواهند کتاب نیا

کتابهای فارکس یار تنها و تنها از وب سایت فارکس یار به آدرس اینترنتی 

forexyar.com  قابل دریافت می باشند و در هیچ فروشگاهی در سطح کشور ارائه

 نمی شوند.

 کتاب نیا در موجود ینترنتیا یهانکیل ای هاآدرس نترنت،یا یایپو تیماه لیدل به

 شده انیب نظرات. نباشند معتبر گرید و باشند کرده رییتغ انتشار زمان از است ممکن

 ستین ناشر نظرات کننده منعکس لزوما و است سندهینو خود نظرات صرفا اثر نیا در

 .ردیگینم دهبرعه آنها قبال در را یتیمسئول گونه چیه ناشر لیدل نیهم به و

محصوالت فارکس یار با زحمت و هزینه فراوان تهیه و ترجمه و منتشر می شوند؛ 

مجاز  forexyar.comتهیه محصوالت فقط و فقط از وب سایت فارکس یار به آدرس 

 بوده و در غیر اینصورت مورد رضایت نخواهد بود.

 ذارید سپاسگزاریم.از شما که به قوانین و شئونات فرهنگی و اجتماعی احترام می گ
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 نکته
ارش شده است مطالعه مهم است که این کتاب راهنما را به همان ترتیبی که نگ

کنید تا به طور کامل محتوای آن را درک کنید و باالترین سطح آموزش معامالتی را 

 دریافت نمایید.

 سلب مسئولیت
دارای  و معامالت باینری CFD ، 1شرط بندی اسپرد آتی کاال،واضح است که معامالت 

گاه ها آ از ریسکباید ریسک بالقوه بزرگی هم دارد. سودهای بالقوه بزرگی است اما 

گذاری در این بازارها تمایل به پذیرش چنین ریسکهایی داشته باشید و برای سرمایه

-یا نیاز به اطالعات بیشتری دارید لطفا برای دریافت توصیه داشته وباشید. اگر تردید 

 مراجعه نمایید.  یای دیگر های بیشتر به یک مشاور مالی مستقل یا افراد حرفه

نید و هرگز از توانید از دست بدهید معامله نکن احتیاج دارید و نمیه آب با پولی که

یک اید برای معامله استفاده ننمایید. این نه یک درخواست نه پولی که قرض گرفته

. هیچ نیستیا سهام  باینریمعامالت  ،پیشنهاد برای معامالت آتی خرید / فروش

هایی که در این یان مشابه نمونهبه سود یا ز هاحساب همهتضمینی وجود ندارد که 

د نارائه شده دست خواه marketsmastered.comکتاب یا هر وب سایتی از جمله 

ی هر سیستم معامالتی یا هر روشی عملکرد گذشته د.نیافت یا ممکن است دست یاب

بینی هستند. من ن نیست چون بازارها غیرقابل پیشآتی آدهنده نتایج ضرورتا نشان

گری با استراتژی توصیف شده در این راهنما را با یک کنم که معاملهیه میاکیدا توص

ای دوره معامله دمو )حداقل دو ماهه( شروع کنید به این ترتیب هیچ ریسک اولیه

را که به این موضوع  6های شما وجود نخواهد داشت. لطفا فصل برای بودجه

 اختصاص داده شده است به طور کامل مطالعه کنید.

                                                             
1  Spread Betting 
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 یام مهمپ
 

 ، سپاسگزارم.ی در کنار حفظ شغل اصلیگر  خرید کتاب سیستم معاملهشما برای از 

 21تا  17ها بین ساعت بعدازظهر در  U.S S&P500این سیستم برای معامله شاخص 

 طراحی شده است. ( EST)به وقت نیویورک  16)به وقت انگلستان( و از ظهر تا 

کمک به یک  بمنظوران یک سیستم اولیه به عنو 2000این سیستم در اصل در سال 

ورود به دنیای مالی طراحی شد و به همین دلیل کاربرد این استراتژی  برایدوست 

سان است. برای اجرای استراتژی شما فقط به دو اتفاق در چارت معامله آبسیار  عملی

اهید نها با هم رخ دهند در این صورت یک فرصت معامالتی خوتی آخود نیاز دارید و وق

تر نی سفر آموزشی در طول چند هفته آینده آسانبه همین سادگی. این یع –داشت 

 ن چیزی است که فکرش را بکنید پس لطفا از مطالعه این راهنما لذت ببرید. از آ

کنم روی هیچ ابزار یا شاخصی تست ن معامله میاز زمانی که من با آ این استراتژی

استفاده  S&P500 ن روی چارت دیگری غیر از آکنم که از مینشده است پس توصیه 

نکنید. عالوه بر این همانطور که قبال ذکر شد این سیستم به طور خاص برای کار بین 

به وقت نیویورک( طراحی  بعدازظهر 16به وقت انگلستان )ظهر تا  21تا  17ساعات 

یگر استفاده های دکنم که از این استراتژی در زمانشده است و بنابراین توصیه نمی

 کنید. 

خواهید یاد بگیرید که در زمانهای دیگر از روز یا شب معامله کنید لطفا با من اگر می

ن ر/ معامالت دیگری دارم که مناسب آتماس بگیرید چون من استراتژیهای دیگ

 ساعات خواهد بود. 

رد ای در این راهنمای سیستم معامالتی وجود نداهیچ محتوای اضافی یا غیر ضروری

 نها مهم هستند. آای برای دلیلی نوشته شده است چون همه هر کلمه

همانطور که قبال گفتم لطفا از هیچ پاراگراف و هیچ فصلی نخوانده عبور نکنید چون 

مده مطالعه کنید تا بتوانید استراتژی یز را به ترتیبی که در این کتاب آشما باید همه چ
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در دنیای کاران سودهایی که بسیاری از تازهکسب مرا به خوبی بیاموزید و سپس از 

 وردند لذت ببرید. آگری به دست نمیمعامله

 انگیز است که از بخشی که استراتژی توضیح داده شده عبور کنید و فقطوسوسه

کنند که این کار را می، دانشجویانی را مطالعه کنید 2009وری شده از آمارهای جمع آ

که این راهنما را به ترتیب صحیح آن د تا کسانی در معامله مشکل بیشتری دارن

 کنند. مطالعه می

-های پس از دانلود راهنما از من مینها همچنین سواالت بیشتری در روزها و هفتهآ

شوم که به پرسشهای شما در هر زمانی پاسخ دهم پرسند و گرچه من خوشحال می

صفحات وجود  همیند در درصد سواالتی که مطرح میشو 99ام پاسخ اما متوجه شده

قبل از باز کردن اکانت معامالتی  آیندهساعت  24دارد پس لطفا راهنما را در طول 

 کار را شروع کنید. حداقل سه بار بخوانید و با چارتهای معامالتی خود،  جدید خود

همانطور که ممکن است فهمیده باشید معامالت در بازار یک طرح سریع برای پولدار 

س لطفا به دنبال یادگیری معامله باشید انگار که در حال یادگیری هر شدن نیست پ

مثال اگر شما قبال در رشته حسابداری یا دندانپزشکی درس  حرفه دیگری هستید.

-کارآموزی سپری کردهاید میدانید که سالهای زیادی را در دانشگاه و سپس در خوانده

ن را به خوبی بیاموزید وقتی آ نیست و نقدر زمان بردر حالی که یادگیری معامله آ اید؛

 ورد. برایتان به همراه می آهای بیشتری نسبت به مشاغل دیگر بازده

یک این استراتژی معامالتی به شما یک مسیر کوتاه ارائه میدهد و در زمان کوتاهی 

سان را یاد خواهید گرفت که به شما توانایی معامله در استراتژی معامالتی با کاربرد آ

کنید دهد و زمانی که شما چارت خود را هر هفته نگاه میبازار خاص را می یک

موخت و بنابراین دانش کلی خود در مورد خواهید آچیزهای بیشتری در مورد ویژگیها 

 این موضوع جالب را افزایش خواهید داد. 

شما پس از حدود شش ماه معامله با این استراتژی متوجه میشوید که درک بهتری 

اید و به این ترتیب خود به خود وردهبه دست آ S&P500ویژگیهای کلی شاخص از 

 ن خواهید داشت. های بیشتری در مورد حرکت آحدس
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هسته در شما ایجاد میشود اما بسیار مفید و خوشایند خواهد این مهارت آهسته آ

 ند. های دیگر هم کمک کتواند به شما در معامله با استفاده از سیستمبود چون می

توانید معامله پاره وقت را در حالی که شغل کنونی شما می ،تربرخالف مشاغل سنتی

ی خود را داشته باشید توانید حقوق ثابت ماهانهیاد بگیرید یعنی می ،خود را هم دارید

ببینید. اما این بدان معنا نیست که  آموزشو درعین حال در مورد معامله و بازار هم 

شما باید یک برنامه  –ن بپردازید م و هر وقت دوست داشتید به آنامنظشما به طور 

ی من به شما ارائه یک سری داشته باشید و بخشی از خدمات آموزشقطعی 

ها در مورد این برنامه است. لطفا این کتاب را به ترتیبی که نوشته شده راهنمایی

 مطالعه نمایید.  است بخوانید و هر فصل را قبل از رفتن به فصل بعد به طور کامل

شما اکنون باید اولین جلسه )همین جلسه( را با دقت حداقل  ،به عنوان یک راهنما

بار مطالعه کنید به طوری که بتوانید مبانی استراتژی را کامال یاد بگیرید. الزم است  3

مطالعه  ته باشید شما باید هر فصل را به مرورای در تمام کردن کتاب نداشکه عجله

شما  آموزش تااید ن نوشته شده را فهمیدهمطمئن شوید که هر چیزی که در آ تاکنید 

 ورد. به دست آیک پایه خوب و جامع 

تا  30توانید بسته به سن شما در این لحظه، بطور بالقوه می به یاد داشته باشید که

سال دیگر معامله کنید پس چند روز بیشتر وقت گذاشتن برای مطالعه این راهنما  40

 گذاری عالی است. یک سرمایه،ه همان روشی که گفته شد ب

ریزی شده ندارید من دو یچ نیازی به یک بازنشستگی برنامهگری همعامله با یادگیری

سالگی مشغول تجارت هستند و دانشجویان بسیاری  80دوست خوب دارم که در سن 

 اند. کردهسالگی به خوبی شروع  70ر سن گری خود را ددارم که حرفه معامله

این باعث میشود مغز شما زنده بماند و هر روز به چالش کشیده شود و تا وقتی که 

بخش توانید زندگی رضایتیک رژیم غذایی مناسب و ورزش منظم داشته باشید می

گری تمام وقت تری را نسبت به اکثر مردم داشته باشید. وقتی من کار معاملهو طوالنی

ام همیشه سبک فهمیدم که در طول ساعات معامالتی شروع کردم 90را در دهه 

حداقل ده مایل ، ام که یک روز در هفتهتحرکی دارم بنابراین تالش کردهزندگی بی



 یار | دانش جهانی برای معامله گران ایرانی فارکس

 
11 

برید حرفه جدیدتان لذت می یاکنم که همانطور که از کار بدوم و شما را هم تشویق می

 به فکر تناسب اندام خود هم باشید. 

ام که برای یادگیری ام و فهمیدهی داشتهیهامشتریانم تماس من با برخی از موفقترین

یک مطالعه / تمرین حدود سه ساعته در هر  ،این سیستم شما باید در ماه اول

ها را برای خود در نظر بگیرید. خر هفتهساعت در آ 6تا  5بعدازظهر به عالوه حدود 

از  های بعدی سریعتربرد و ماهاین شما را به سمت ایجاد یک عادت معامالتی می

 که بتوانید تصور کنید پیشرفت خواهید کرد. آن

برای یک  2000بیان شد این سیستم توسط من در سال  بطورمختصرهمانطور که 

معامله کند طراحی و  ،اشخواست پس از بازگشت از محل کار اصلیدوست که می

ن خیلی لذت ز آشغل اصلی خود را رها کند چون انوشته شده است. او قصد نداشت 

ورد شغلش بندی اسپرد به دست آطاما در طول سالها با مقدار پولی که با شر  ،میبرد

به یک چیز اضافی تبدیل شد و او در نهایت شغلش را رها کرد گرچه تا امروز او هنوز 

به طور ثابت کند. سیستم تا کنون بار در هفته معامله می 3یا  2ها بعدازظهر در 

ام یک ماه ضرر ن معامله کردهآو هرگز در همه سالهایی که من با  ور بوده استسودآ

 تواند تضمینی برای شما برای یادگیری این استراتژی باشد. نداشته است این می

واقعا برای شما  آینده همه شما باید صد در صد از قوانین پیروی کنید به این ترتیب

رای وظایف یادگیری ارائه تضمین شده است. در بخشهای بعدی یک جدول زمانی ب

 های خود را روی این صفحات کتاب بنویسید. توانید یادداشتشده به عالوه شما می

 

های توانید یادداشتاگر قصد دارید از سند پی دی اف این راهنما پرینت بگیرید می

وجود دارد و شما  های صفحات بنویسید یا اگر نکات بیشتریمهم خود را در حاشیه

ن روی کامپیوتر خود هستید نکات مدنظر خود را با استفاده از توابع مطالعه آدر حال 

Adobe Reader  با کلیک روی دکمه" Comment "مت باال و راست این سند یا در قس

 روی صفحه ثبت کنید.  ،1افزودن متن یا روش چسباندن یادداشت

                                                             
1 sticky-notes 
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وتری ارائه شده در های کامپیقبل از اینکه جلوتر برویم می خواهم به اسکرین شات

 این راهنما اشاره ای داشته باشم. 

نها را مشاهده کنید بهتر است که متن را با ه بتوانید همه اطالعات مهم در آبرای اینک

د در یاین کار را می توان ،درصد بزرگنمایی کنید 150استفاده از نوار باالی سند تا 

در شکل زیر مشاهده  قسمت باالی صفحه در سمت چپ انجام دهید همانطور که

 :کنیدمی
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 مقدمه
سازد مقادیر کم و منظم پول از بازار سهام به طور خالصه سیستم من شما را قادر می

ورید. دلیل اینکه من از به دست آ S&P500الت متحده و با استفاده از شاخص ایا

کنم این است که استفاده می 301این ابزار به جای ابزار شناخته شده داو جونز 

S&P500  با نوسانات کمتری نسبت بهDJ 30 کند بدون اینکه اسپایک حرکت می

همچنین از سطوح مقاومت و حمایت  S&P500)پرش شدید( غیرمعمولی ایجاد کند. 

 معامله بسیار مفید خواهند بود.  یهکند که بعدا در زمان آوردهم پشتیبانی می

اما برای شروع برای کمک  ،ر بعدازظهر خواهد بودپیپ )نقطه( در ه 20هدف شما فقط 

معامله اول خود تعیین  20پیپی برای  15ی به اطمینان معامالتی خود یک هدف روزانه

سازد که این استراتژی را بدون کنید. اهداف کوچک قابل حصول شما را قادر می

رین دشمنان یک استرس اهداف بزرگ پولی یاد بگیرید و به این ترتیب با دو تا از بدت

یعنی ترس و حرص )بعدا در مورد این  –گر تازه کار مشکلی نخواهید داشت معامله

 دو ویژگی بیشتر توضیح خواهم داد(.

خواهد بود بنابریان وقتی شما در بازار به سوئینگ  1:1نسبت سود به زیان شما در ابتدا 

پیپ نخواهید  20 برمیخورید هرگز در طول معامله نرمال خود حد ضرر بزرگتر از

 داشت. 

درصد معامله برنده است  80تا  75حدود  2000عملکرد کلی این استراتژی از سال 

توانید یک انتظار مثبت در زمان معامله داشته باشید. این از نظر روانشناسی پس می

در  2014من در کتابم در مورد این موضوع که در ماه مارس  ،معامالتی مهم است

 گیرد توضیحاتی خواهم داد. ار میر دسترس عموم ق

معامله در بازارها باید دقیقا مانند شروع هر کسب و کار کوچک دیگری در نظر گرفته 

خواهید رئیس خودتان باشید و بنابراین کامال مسئول همه اقدامات شما می –شود 

 های خود هستید.و تصمیم

                                                             
1 Dow Jones 30 
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کردند( اما شما ار را میکشروع کسب و کار ساده نیست )در غیر این صورت همه این 

چون طرح کسب و کار خانگی جدید شما  دیک برتری نسبت به بیشتر مردم داری

الزم که قبال برای من جواب داده است را داراست )البته این شبیه خرید  همه چیزهای

ن قرار دارید ی آآستانهچون من دقیقا مسیر مشابهی را که شما در  –نیست( 1فرانشیز

تر پس مسیرم کمی طوالنی اممن هیچ راهنمایی نداشته –ام با یک استثنا را طی کرده

درسهای مهم را در مسیر  با این حال من یک سری –چیزی که شد باید باشد ناز آ

ساله  5تا  4توانم به شما انتقال دهم. من در طول یک دوره موختم که میاین راه آ

توانم به ساله معامله در بازار می 25قه اما اکنون با یک ساب ،موختمگری را آمعامله

مسیر کوتاهتری را طی کنید به طوری که در چند ماه بعد بتوانید  تا شما کمک کنم

 عملکرد بسیار خوبی داشته باشید.

خرید اما بدون سرمایه گذاری خیلی زیاد که معموال پس شما در واقع یک فرانشیز می

دوستانم مالک دو مک دونالد محلی است و یکی از  –برای فرانشیز مورد نیاز است 

میلیون پوند برایش هزینه داشته است. و او هنوز هر ماه  1.5 ،1998نها در آ راه اندازی

و این پرداخت تا وقتی تجارتش را  –برای گردش مالی خود باید حق فرانشیز بپردازد 

د همه سودهای ایوردهفرصتی که شما به دست آادامه دهد وجود خواهد داشت؛ اما با 

یزی اید همه چشما مال خودتان است و پولی که قبال برای خرید کتاب پرداخت کرده

ن هستید حتی اگر من تا هر زمانی که الزم باشد به شما است که متعهد به پرداخت آ

 ایمیل کمک برسانم. انجام معامالتتان از طریقدر 

نرخهای ،ی مکان )کارخانه / دفتر( ای در مورد اجاره باالعالوه بر این شما هیچ نگرانی

و دردسر کار با پرسنل نخواهید داشت و همانطور که قبال اشاره شد اگر شما  ،تجارتی

هر  کار کنید VATتوانید بدون مالیات یا تعهدات کنید میدر انگلستان زندگی می

 اش مال خودتان خواهد بود. ورید همهآچیزی که در بازار به دست می

توانید کسب و کارتان را که هر زمان که شما بخواهید به تعطیالت بروید میمهمتر این

چون شما هیچ  ،متوقف کنید و هر وقت تصمیم داشتید به سرکار خود برگردید

 مشتری ندارید که شما را محدود کند.

                                                             
 حق امتیازی که به یک فرد برای فروش محصول یک برند موفق داده میشود    1
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که تا زمانی که همه  باشیدتان تعهد به برنامه یادگیریم بایددر عوض شما فقط 

 کند.ی این راهنما را دنبال کنید موفقیت شما را تضمین میهادستورالعمل

بعدازظهر را به ساعت در هر  3غاز در صورت امکان حداقل در آکنم که توصیه می 

های زنده را بررسی کنید و  یاد بگیرید که چارت ،دهید مطالعه این راهنما اختصاص

کند که به شما اعالم میدو اتفاق مهم روی چارت خود را تحت نظر داشته باشید که 

 ای پیش رو باشد. ممکن است معامله بالقوه

رام کت و آاسسه ساعت  بعدازظهرال شما باید مطمئن شوید که در هر به طور ایده

)بدون حواس پرتی( در اختیار داشته باشید که بتوانید برای برنامه یادگیری خود 

ها در نظر بگیرید. سعی هفته خرساعت در آ 5تا  4و همینطور حدود  تصمیم بگیرید

و، تلویزیون کنید یک مکان را در منزل برای خود فراهم کنید که بتوانید بدون هیچ رادی

 شود. ن کار کنید این باعث افزایش سرعت یادگیری شما میو تلفنی در آ

برای شما به ارمغان خواهد  سودتان را در آینده ،غازن این زمان برای یادگیری در آداشت

توانید با باال ورد و میبه دست خواهید آ رد چون شما در معامله خود مهارت کافیوآ

وردن چارت روی کامپیوتر و معامله به مدت حدود یک ساعت در یک روز مقادیر آ

 ورید.به دست آ دهدپولی که زندگی شما را تغییر می
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 وظایف دوره

 1روز 

ت برداری کنید. حساب این راهنما را سه بار بخوانید و یادداش

معامالتی دمو را باز کنید و پلتفرم معامالتی را بررسی کنید و 

 .ایدشنا شدهآمطمئن شوید با ویژگیهای مهم 

 2روز 
های خود را پیکربندی کنید و کل این کتاب را دو بار دیگر چارت

 بخوانید

 5-4-3روز 
در  اقی کهساعت در روز چارتها را بررسی کنید تا با دو اتف 4تا  3

 .شنا شویدزمان معامله واقعی به دنبال آنها خواهید بود آ

 20تا  6روز 

)روزهای هفته( معامله دمو/کاغذی را شروع کنید. یک معامله در 

ساعت مرور سابقه چارتها برای  3تا  2به عالوه  بعدازظهرهر 

 بررسی سیگنالهای معامله

 60تا  21روز 

با تعداد زیادی معامله دمو/  شب 9تا  بعدازظهر 5معامله از 

ای که می توانید ببنید. همچنین حداقل چند ساعت در کاغذی

 روز برای مطالعه و مشاهده سابقه چارتها

 

 .ی شما چگونه خواهد بوددهد که این چند ماه آوردهبه شما نشان میجدول باال 

 شدن لیتبد از نانیماط یبرا دیبا من ،دیکن معامله من یاستراتژ  با که دیریگیم ادی و

 یاداور ی را گرید مهم موضوع چند کاملتر و یحرفها پرسود گر معامله کی به شما

 .کنم

 مورد اول موضوع اهداف است.
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 اهداف معامله
تا وقتی " –به عنوان یک سخنران انگیزشی عالی چنین گفته است  تریسین آیابر 

ید کنم که بنشینا را تشویق میتوانید به هدف بزنید" پس من شمهدف را نبینید نمی

 اید. خواهید البته اگر قبال اینکار را نکردهچه می و تصمیم بگیرید که دقیقا در آینده

گری در بازارها و خرید راهنمای سیستم معامالتی بدیهی است که با عالقه به معامله

ها وری بیشتری در بازار دآمی خواهید سو ،ایدشما حداقل یک تصمیم گرفته ،من

 ای مشغول کار شوید.گر مالی خانگی حرفهداشته باشید و به عنوان یک معامله

قانع  ام هر زمان که هدفی راهی که در زندگی طی کردهام که در همهمن متوجه شده

 ن نگاهی اهداف را مینوشتم و هر روز به آن کار کنم وقتام که روی آای داشتهکننده

یز تر و سفرم بسیار سریعتر بوده است پس شما را مآکردم کارم همیشه موفقیتمی

کنم که مانند من عمل کنید. راه دیگری هم وجود دارد: وقتی شما در یک تشویق می

-اما یک مسیر مشخص و مقصد نهایی را برنامه کنیدقایق هستید و بندر را ترک می

رف خواهید ن طدر آب این طرف و آهدف ها بیها و هفتهاید برای مدتریزی نکرده

خواهد میبرد. هرچند در نهایت ب و هوا شما را به هر کجا که میجزر و مد و آ و ،رفت

 ن لذت ببرید؟جایی هست که از آ نجاآ به جایی خواهید رسید اما

رزوهای آهایی برای د برنامهیتواناگر یک هدف مشخص در ذهن داشته باشید می

 تر خواهد بود. ر روشنخود تهیه کنید به این ترتیب مسیر شما بسیا

سال بعد خود در  5یا ترجیحا یک دفتر اهداف بردارید و اهداف  A4لطفا یک کاغذ 

را گری خانواده و در نهایت شغل/حرفه/ معامله ،سالمتی ، پول،مورد مسائل شخصی

اید هر کاری که باید در ن یادداشت کنید و برای هر کدام از این اهدافی که نوشتهدر آ

یادداشت کنید.  ،ساله خود را قابل حصول نمایید 5عد انجام دهید تا اهداف ماه ب 12

سپس هر کاری که باید در ماه بعد انجام دهید تا بتوانید ، وقتی این کار را انجام دادید

ن اهداف هفتگی و روزانه را د برسید را یادداشت کنید. پس از آماهه خو 3به اهداف 

 تعیین نمایید. 
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 روانشناسی معامالتی
گری, ذهن شماست. مهمترین موضوع برای کسب مهارت در زمان یادگیری معامله

معامله با استفاده از استراتژی  –یک بخش مهم روانشناسی معامالتی نظم است 

که قوانین  دقیقا باید مطابق با مقررات باشد. برای شروع کار به شما خواهم گفت

ماده است اما در واقع که با این قوانین همه چیز آچیست ممکن است تصور کنید 

 این طور نیست. 

دو احساس متداولی که در حال  ،شما هنوز متاسفانه مستعد حرص و ترس هستید

ن رو به رو هستند. وقتی شما به جای اینکه یک معامله را در گران با آمعامله ضراح

کنید سود یمانید چون فکر من ببرید در بازار میایاین شده به پسطح از پیش تعی

مستعد حرص هستید. این عمل گاهی با ضرر کردن  ،وردزیادی به دست خواهید آ

رسد چون بازار درست پس از اینکه شما به هدف اولیه خود دست یافتید ن میایابه پ

هم ضرر سر پشت شود که چند معامله شود. و ترس زمانی ایجاد میمعکوس می

-اید و مطمئن نیستید که به موقعیت دیگری در بازار وارد شوید یا نه چون میکرده

 د. یترسید ضرر دیگری متحمل شو

توان یک شبه درمان کرد اما من استراتژیهای خاصی دارم که این احساسات را نمی

یجاد به شما کمک خواهد کرد و این احساسات را تقریبا به محض اینکه در ذهن ا

های بعدی این ها را در بخشاین استراتژی ،کندبرد و خنثی میشوند از بین میمی

های کنم که هر کلمه را بخوانید و همه توصیهتان می، پس تشویقکنمکتاب ارائه می

 مرا به ذهن بسپارید.

توانم است پس نمی موضوع کلی روانشناسی معامالتی یک موضوع بسیار گسترده

ا توضیحات کامل در این کتاب سیستم معامالتی پوشش دهم اما شما ن را بهمه آ

 5با عنوان " کیتوانید برای مطالعه در مورد روانشناسی معامالتی کتاب الکترونیمی

در دسترسی همگان قرار  2014گام به سوی اطمینان در معامالت" که از ماه مارس 

 گرفته را مطالعه کنید.
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 مدیریت پول
 

معامالت یک تکنیک استراتژیک است که برای حفاظت از حساب  مدیریت پول در

بسیار باال  حجمرود چون ضررهای متوالی در زمان معامله با معامالتی شما به کار می

در کتاب جادوگران بازار  1گردد. لری هیتهای شما میمنجر به تخلیه شدید بودجه

 کند:ته بود اشاره میموخ( به دو درس مهمی که از یک دوست آ1989) 2جک شواگر

هرگز یک بخش بزرگ  –هرگز روی سبک زندگی تان شرط بندی نکنید  .1

 .گذاری نکنیداز سرمایه خود را روی یک معامله سرمایه

 همیشه بدانید که بدترین نتیجه احتمالی چیست. .2

درصد است که به این معناست  2گری محاسبه یک قانون شناخته شده در معامله

درصد سرمایه خود را روی یک سهام در معرض ریسک قرار ندهید.  2که هرگز بیش از 

 درصد کل سرمایه شما را مصرف خواهد کرد. 20تنها  ،ضرر متوالی 10این یعنی 

در زمان معامله با این استراتژی حتی اگر نرخ احتمال باالیی برای برنده شدن معامله  

یک ایجاد  ،ر داشته باشیدوجود داشته باشد شما باید این درجه امنیت را در نظ

متوالی مدیریت  سه یا چهار باخت معامالتیو تان، تمام سرمایهبا  یحساب معامالت

 د.یگردسرمایه می کل باعث از بین رفتن نشده

گری در کنار شغل اینها محاسباتی هستند که در زمان استفاده از استراتژی "معامله

ید به کار ببرید. برای سهولت محاسبات با، های معامالتی دیگراصلی" و همه سیستم

پوند به ازای  1توانید با هر پوندی که در حساب معامالتی خود دارید می 1000برای هر 

پوند در حساب خود داشته باشید قادرید در  3500هر پیپ معامله کنید.  پس اگر 

 پوند معامله کنید. 3.50سطح 

                                                             
1 Larry Hite 
2 Jack Schwager 
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 پلتفرمهای معامالتی
 

 S&P500ی معامالتی شاخص دانید استراتژی من یک روش سادههمانطور که می

بندی اسپرد انجام دهید و در دیگر توانید این را از طریق شرطاست. در انگلستان می

)قراردادهایی مابه التفاوت( را مورد استفاده قرار دهید  DCF1توانید بخشهای جهان می

معامله  e-miniتوانید با قراردادهای میالت متحده و کانادا سکونت دارید ایایا اگر در 

های و در همه پلتفرم داردبه طور گسترده در دسترس قرار  S&P500کنید. چارت 

 .اندداشتهد ام وجونها مواجه شدهبا آمعامالتی که من تا کنون 

سازد که بتوانید در بندی اسپرد شما را قادر میشرط اگر در انگلستان سکونت دارید

ورید که این به دست آ پول ،مد روی سودهای خودآبازارها بدون پرداخت مالیات بر در 

کند پس توصیه یک شغل معامالتی موفق را به یک گزینه حتی بهتری تبدیل می

 کنید.التی استفاده کنم از این راه معاممی

گری هستید حتما تا کنون یک مدتی است مشغول کار معاملهاگر در حال حاضر 

توانید پلتفرم معامالتی مطلوب دارید و چون تنظیمات چارت من بسیار ساده است می

 ن استفاده کنید. ، روی آاز هر چارتی که تا این لحظه در دسترس عموم قرار گرفته

لندن مستقر در  GKFX بروکر MT4کنم از پلتفرم توصیه می اگر تازه وارد هستید

های نها برای مبتدیان مناسب است و دقیقا از چارتاستفاده کنید. پلتفرم دموی آ

د. کناکانت حساب واقعی استفاه می مشابه با چارتهای مورد استفاده در معامله با

نها استفاده نخواهید ه آهمنقدر گسترده است که شما احتماال هرگز از آن ی آویژگیها

نها آ ام و فکر میکنمسال استفاده کرده 10کرد من از این نوع چارت به مدت حداقل 

 .بهتر از بقیه هستند

از طریق این  GKFXتوانید به برنامه اکانت دموی کنید میاگر در انگلستان زندگی می

 دسترسی داشته باشید:  ادرس

                                                             
 قراردادی که بین یک خریدار و فروشنده است  1
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 معامالت دمو
 

غاز کنید. دالیل این استراتژی را با معامالت دمو آگری با  ضروری است که معامله

با روانشناسی معامالتی ارتباط دارند.  آنها همهمهمی برای این کار وجود دارد و ی خیل

در حال معامله دهند و وقتی شما می ها به از دست دادن پول اهمیت زیادیانسان

های باخت اجتناب ناپذیر است بنابراین یک دوره معامله رویارویی با موقعیتهستید 

 ها عادت کنید.این موقعیت به خواهد کرد تادمو به شما کمک 

دوره معامله گری دمو از فردی به فرد دیگر اندکی متفاوت است اما برای شروع باید 

نظر قرار دهید. پیشنهاد معامله دمو را قبل از ارزیابی پیشرفت خود مد 60حداقل 

توانیم باهم به می ،زمانی که به این تعداد رسیدید با من تماس بگیرید کنممی

ماده باز کردن یک اکانت پولی واقعی و آیا آشما نگاهی بیندازیم و ببینیم  معامالت

ماده باشید ا نه. هر چند در اغلب موارد اگر آگری با پول خود هستید یشروع معامله

 خودتان متوجه خواهید شد. 

معادله با این استراتژی طراحی شده انجام به کردن برای عادت  این تعداد معامالت

به سراغتان گری در بازار احساساتی که در زمان معامله به شوداعث میاست اما ب

 ید هم عادت کنید. آمی

شما را در معرض ، گریاستفاده خیلی زودهنگام از پول واقعی در زمان یادگیری معامله

ن اشاره که قبال در این کتاب راهنما به آ احساسات دوقلوی ترس و حرص قرار میدهد

کنید ترسید و زمانی که باید از بازار خارج شوید تالش میپولی می کردم. شما از ضرر

ورید و وقتی شکست را آخواهید سود بیشتری به دست در معامالت بمانید چون می

شوید و در کل قادر ثبات میبیشوند و شما شدید میتجربه کردید احساسات شما ت

 رامش نیستید. معامله با آ به انجام

ا باختن، توانید به طور کلی از این احساسات که بردن یپول واقعی میبا معامله بدون 

دور بمانید. به طور خالصه این یعنی اینکه  شود،باعث زیاد یا کم شدن پول شما می

)برای مثال( اگر شما دارای سه باخت پشت سر هم هستید )در حالی که معامله شما 
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 پیکربندی چارت
 

های خود هستید. من دانلود نرم افزار رسم چارت حاال آماده پیکربندی چارتپس از 

 دهم. ها توضیح میچارت تصویرهمیشه این را روی 

چارت خود را پیکربندی کنید بنابراین دهم چگونه ان میزیر به شما نش تصاویردر 

( به فرمی خواهند بود که شما برای معامله 2د بود و نهای من خواه( شبیه چارت1نها آ

 با این استراتژی نیاز دارید. 

زمینه سیاه است که های سبز روی یک پسبینید دارای کندلچارت اول که می

خواهید چارت خود را از این ت پس اگر مین شخصا برای من سخت اسخواندن آ

های زیر های من تنظیم کنید از دستورالعملتنظیمات خارج کنید و به شکل چارت

 تبعیت کنید. 
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های نشان داده شده در زیر را دنبال ویژگی، های منبرای ایجاد ظاهری شبیه چارت

زمان بیشتری در این توانید می اماتری خواهید داشت کنید. با اینکار چارت واضح

 .های مناسب خودتان را تنظیم نماییدمرحله صرف کنید و چارت
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 (1استراتژی )بخش 
 

گری درکنار حفظ شغل اصلی" از الگوهای کندل استفاده بخش اول استراتژی "معامله

از چند اول فقط  کند. گرچه تعداد زیادی از این الگوها وجود دارد شما در چند ماهمی

توانید به نها استفاده خواهید کرد و وقتی در استراتژی مهارت پیدا کردید میمورد آ

 ورید. موارد دیگر هم روی آ استفاده از

مجموعه اول که استفاده خواهید کرد کندلهای فتیله بلند )خط عمودی باال یا پایین 

. چون شما هم معامالت فروش بینیدکندل( یا سایه بلند است همانطور که در زیر می

های کندل برای هر های مختلف نمودار و هم خرید خواهید داشت )باال و پایین( شکل

 جهت وجود دارد.

 

ام کندلهایی هستند که یک موقعیت برگشت کندلهای مختلفی که در باال نشان داده

ت باال کنند. همانطور که خواهید دید کندلهایی که برای معامالقیمت را مشخص می

 ،کنم همه دارای فتیله )سایه( در قسمت زیر بدنه کندل هستند)خرید( استفاده می

این برای معامالت پایین )فروش( برعکس است. موارد گنجانده شده در مجموعه باال 
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 (2استراتژی )بخش 
 

اندیکاتور نوسانی واگرایی است که باید خر( این استراتژی استفاده از بخش بعدی )آ

همراه با بخش کندل /  MACDبه الگوهای کندل اضافه شود. شما برای این کار از 

یعنی واگرایی  واگرایی قیمت چارت استفاده خواهید کرد. این استراتژی روی یک نوع

 پنهان متمرکز خواهد بود. 

-دهند اما همچنین مینشان می ها یک برگشت روند بالقوه رابه طور طبیعی واگرایی

توانند یک نشانه احتمالی برای ادامه روند هم باشند. همیشه به یاد داشته باشید 

توانید یک سیگنال دیگر هم داشته باشید که می روند دوست شماست پس همیشه

 این خوب است. ،نشان دهد روند ادامه خواهد یافت یا نه

یعنی صعودی و نزولی  ،کنندو پایین حرکت می همانطور که می دانید روندها به باال

 هستند.

کند ( ایجاد میHLیک فرود باالتر ) ،دهد که قیمتواگرایی صعودی پنهان زمانی رخ می

دهد. کندلها به سمت باال حرکت ( را نشان میLLتر )اما نوسانگر یک فرود پایین

جود خواهد داشت منتوم خرید ووخواهند کرد اما به صورت متناوب یک شکست در م

منجر به کاهش  ،ای قبل از ادامه روند صعودیو این برای مدتی کوتاه درست لحظه

 شود.  اندکی در قیمت می

 ،کندرا در یک روند صعودی ایجاد می (HL) زمانی که قیمت )کندلها( یک فرود باالتر

ر این طور دهد یا خیر. اگاندیکاتور نوسانی هم این را نشان می آیابررسی کنید که 

تر ایجاد کرده بود یعنی یک موقعیت واگرایی پنهان داریم. در نبود و یک فرود پایین

 کند. ( ایجاد میHLفرودهای باالتری ) ،اینجا در ابتدا قیمت
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 قوانین مهم
 

باید همیشه مطمئن شوید  چارت، در MACDدر زمان رسم خط واگرایی روی بخش 

شود همانطور که من در از یک نقطه مشخص روی خط شروع میواگرایی  که خط 

 ام.چارت زیر نشان داده

 

را از بین نقاط شروع کنید مثال از نقطه  MACDتوانید یک خط واگرایی روی ما نمیش

A  ام:که روی چارت زیر نشان داده 
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 اهداف و حد ضرر
 

هدف کلی در هر ، از سیستمپس از یک دوره اولیه استفاده  ،همانطور که قبال گفتم

، یک حرکت یک پیپی S&P500پیپ است. روی  20معامله واقعی برای این استراتژی 

توانید ن را روی چارت ببینید میخواهد بود و برای اینکه آ 1842.1 تا 1842.0مثال از 

ن وجود دارد. برای ساده کردن پیپی در آ 8اهده کنید که یک حرکت تصویر زیر را مش

به 1843.0دیده بگیرید بنابراین عدد را به جای اا باید فقط نقطه اعشاری را نکار شم

 ید.در نظر بگیر 18430صورت 

 

 

پیپی برای هر معامله یا یک حرکت معادل  15باید به دنبال یک هدف  ،برای شروع

شود از یک هدف کوچکتر استفاده کنید روی چارت باشید. انجام اینکار باعث می 1.5

به خود هر گونه استرسی که ممکن است در زمان ورود به یک معامله داشته که به نو

برد. من این نکته را با جزئیات بیشتر در کتاب روانشناسی باشید را از بین می

 ام. معامالتی خود قبال شرح داده
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 روندها
 

همانطور که یاد گرفتید معامله با استفاده از واگرایی پنهان به شما شانس ملحق شدن 

ی یک روند را هم تشخیص دهد اما شما باید زمان خاتمهبه روندهای ایجاد شده را می

 شوید. این ترتیب در جهت اشتباه درگیر بازار نمیدهید به 

ها )کندلها( فرودهای شود که قیمتیک تعریف ساده در مورد روند زمانی دیده می

( را در یک روند صعودی تشکیل HHهای باالتر )( را در یک روند نزولی و اوجLLپایینتر )

 توانید در چارت زیر ببینید.دهند و این را میمی

 

فرودهای پایینتر به همراه اوجهای پایینتر  ،بینید کندلها در روند نزولیر که میهمانطو

کند ام. وقتی روند تغییر مینها را در شکل مشخص کردهآدهند که من را تشکیل می

دهد و زمانی که شما ( تشکیل میHH( و اوج های باالتر )HLفرودهای باالتر ) ،کندلها

ن کامال به سادگی قابل تشخیص است. وقتی روند مقداری تمرین داشته باشید ای

ای که من روی چارت باال شود و نقطهاندکی دشوارتر می آن واقعا تغییر کند تشخیص

( نشان دهنده جایی است که ممکن است شک شما شروع شود. Aام )مشخص کرده

قیمت کنید که روند نزولی هنوز تغییر نکرده است اما در این نقطه شما استدالل می

ن دیدید که ز آاین روند معموال برگشت دارد. اگر بعد ا ،رودمی Aباالتر از اوج کندل 
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 ورود به معامله
 

ی موقعیت فروش ماده ورود به بازار براکنید آبرای معامله پیدا می وقتی شما فرصتی

 شوید. یا خرید می

شود. اما قبل با چند کلیک خیلی ساده انجام می Metatrader MT4این روی پلتفرم 

به این ترتیب ، پلتفرم خود را باز کنید Terminal از انجام اینکار شما باید پنجره 

 توانید جزئیات دقیق معامله خود را وقتی در بازار هستید مشاهده کنید. می

 کلیک کنید.  ”Terminal“و سپس  ”View“نقطه چپ صفحه روی  در

 

کند. شما جزئیات کامل همه را در پایین صفحه شما باز می Terminalسپس پنجره 

معامالتی که باز هستند و همچنین معامالت قبلی را خواهید دید. واضح است شما 

 نیاز دارید.  هاکنید به اینگری را شروع میزمانی که کسب پول از معامله

-وارد کردن یک معامله فقط با چند کلیک به طور مستقیم روی چارتهایی که باز کرده

د و یک پنل معامله باز شود. در باال و چپ چارت روی فلش کلیک کنیاید انجام می

 خواهد شد.
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 جمع بندی
 

همانطور که در صفحات قبل دیدید اساسا دو بخش در این استراتژی وجود دارد 

 . MACDالگوهای کندل و واگرایی پنهان نوسانی با استفاده از اندیکاتور 

گران برای معامله با این سال گذشته از زمانی که من به کمک به معامله 6در طول 

ام اغلب مواقع این سوال از من پرسیده شده "در ابتدا در زمان سیستم مشغول بوده

 معامله با این استراتژی باید به دنبال چه چیزی باشم".

دت یک ماه یا خواهم بگویم که پس از معامله با این استراتژی به ماول از همه می

نقدر به تشخیص سیدن این سوال نخواهید داشت چون آشما نیازی به پر  ،بیشتر

ها را یکجا خواهید دید اما اید که همه مولفهفرصتهای معامالتی معتبر عادت کرده

 برای شروع باید با این استراتژی کار کنید.

کنید در نال میماده کرده و شروع به تماشای یک سیگخود را آ S&P500وقتی چارت 

یک روند خوب با یک تلفیق/ برگشت قیمت کوچک در  آیاکنید که ابتدا بررسی می

حال وقوع هست یا خیر. سپس باید به دنبال یک الگوی کندل معتبر باشید بنابراین 

د استفاده از استراتژی من برای به یا ،الزم است که این الگوها را به حافظه بسپارید

بخشد. لطفا اینکار را انجام یند را سرعت میاین فرا  ،10در فصل  وردن این الگوهاآ

 ن فصل نخواهید داشت. یازی به مراجعه مکرر به آدهید چون دیگر ن

ببینید پس  وقتی شما بتوانید یک الگوی کندل معتبر را که در حال ظاهر شدن است

 رد یا خیر. های پنهان هم وجود داواگرایی آیاتوانید بررسی کنید که ن میاز آ

ام با استفاده از های واقعیهایی از معاملهبه عنوان بخشی از این سیستم من نمونه

بار در هر هفته اگر در  3یا  2کنم معموال برای شما ارسال می ،این استراتژی را

ام مراجعه کنید( در زیر چنین چارتی که من در تعطیالت نباشم )به دفتر معامالتی

ام نشان داده شده است )چارتهای بیشتری را تریانم ارسال کردهسال اخیر برای مش

من از این معامله به عنوان مثالی استفاده  ،های بعدی ارائه خواهم داد(در فصل

 کنم تا به شما نشان دهم که روی چارت خود باید دنبال چه چیزی باشید. می



  دیکن معامله دینبا که یزمان

 زمانی که نباید معامله کنید
 

 شود. زمانهایی وجود دارد که معامله با این استراتژی توصیه نمی

 22 تا 18)یا  GMT 21تا  17همانطور که قبال بیان شد شما فقط باید این سیستم را بین ساعات 

CETتوانم قبال آزمایش نشده است پس نمی ( از روز دوشنبه تا جمعه استفاده کنید. این ستاپ

 نتیجه را تضمین کنم. 

زمانی که بازار شود و معامله می S&P500وقتی استراتژی به طور کلی روی شاخص امریکایی 

ی از روزهایی که الت متحده بسته است تعطیالت بانکی هم وجود دارد. در زیر لیستایاسهام 

S&P500 :بسته است ارائه شده 

 19روز مارتین لوترکینگ .1

 روز تولد واشنگتن .2

 روز جمعه نیک .3

 روز یادبود .4

 روز استقالل .5

 روز کار و کارگر .6

 روز عید شکرگذاری  .7

 روز کریسمس .8

 

کنند بنابراین به نها سال به سال تغییر میکنم چون اغلب آاقعی را توصیه نمیهای ومن تاریخ

نها مراجعه کنید. لطفا توجه کنید که گاهی در یک روز تاریخ دقیق آ برای مشاهده این وبسایت

در هر جایی معامله کنید از قبل در  –هنگام وجود دارد  قبل از تعطیالت بانک یک اتمام زود

 هایی خواهد شد. موردش به شما توصیه

                                                             
19 Martin Luther King 
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 دیباش داشته ادی به دیبا که یمهم نکات
 

 .شودیم ارائه یاستراتژ  نیا مهم نکات یادآور ی یبرا عیسر تکرار کی قسمت نیا در

 شاخص یرو انگلستان وقت به 21 تا 17 ساعات نیب یستراتژ ا S&P500 کندیم کار. 

 دیریبگ ادی را یاستراتژ  تا دیکن استفاده شروع یبرا دمو یمعامالت اکانت کی از. 

 دیده ادامه معامله 60 حداقل یبرا دمو اکانت یرو را معامله. 

 به فقط و یگر ید یزمان میفر چیه نه کرد دیخواه معامله یاقهیدق 5 چارت یرو شما 

 .داشت دیخواه ازین خود چارت یرو MACD و کندلها

 یالگو کی دنبال به ابتدا. منظم ییواگرا از نه دیکن استفاده پنهان ییواگرا از فقط 

 .ریخ ای دارد وجود ییواگرا ایآ که دینیبب سپس و دیباش معتبر کندل

 بر که یاخبار  یابر  را یفکتور  فارکس یاقتصاد یهاهیاعالم میتقو حتما S&P500 در 

 . دیکن یبررس دارد ریتاث بعدازظهر معامله جلسه طول

 چارت دیکن یسع دیکنینم معامله یوقت یحت S&P500 دیتوانیم که قدر هر را 

 نوبه به و دیکن درک را شاخص یهایژگیو که کندیم کمک شما به نیا دیکن تماشا

 .کرد خواهد کمک ندهیآ در شما یگر معامله به خود
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 مثالهای معامالتی
 

 تصویرمعامالت خودم را به صورت به عنوان بخشی از خدماتم،  همانطور که قبال گفتم من

که من چگونه در این سیستم  توانید به طور دقیق ببنیدکنم به طوری که میبرای شما ارسال می

کنم. برای دریافت این خدمات لطفا مطمئن شوید که در زمان دانلود این کتاب برای معامله می

 های روزانه ثبت نام کرده باشید. دریافت ایمیل

های واقعی را نشان خواهم داد که به دانشجویانم در طول در صفحات زیر من به شما نمونه

چارت را چند ثانیه پس از ظاهر شدن معامله  تصاویرمن به طور کلی  ام.ارسال کرده 2013

گرفتم و سپس الگوی کندل مورد استفاده به همراه جزئیات خط واگرایی پنهان را مشخص 

 ام. نموده

 در زیر یک سری مثال ارائه شده است:

 

شروع  چارت باال نشان دهنده یک تنظیمات ساده در طول ایجاد روند صعودی است که با

پیپ داشته  20خواستم هدف باالتر از غاز شده است. من میآالت متحده ایاجلسه معامله 


