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مقدمه مترجم

بیجهت نیست که ون تارپ نویسنده و معاملهگر بزرگ ،کتاب "شییوه الکپشیتهیا" را جیز پینج
کتاب برتر در زمینه معامالت نامیده و خواندن آن را به همه عالقهمندان به معاملهگری توصیه کرده
است.
مدتها بود که بهدنبال این کتاب بودم؛ اما متأسفانه نسیهه فارسیی آن را پییدا نمییکیردم بیه
همین دلیل تصمیم گرفتم نسهه اصلی آن را بهوانم و تیأثیرات مببیت آن را در زنیدگی معیامالتی
خود بهخوبی مشاهده کردم؛ بنابراین ،تصمیم گرفتم این کتاب را ترجمه کنم تیا در اختییار عالقیه-
مندان به معاملهگری قرار گیرد.
"شیوه الکپشتها" که نام اصلی آن " "Way of the Turtleاست ،کتابی فوقالعاده در زمینیه
معاملهگری است که با خواندن آن اطالعات سودمندی در این حیطه کسب خواهید کرد .همانگونیه
که نویسنده این اثر در ابتدای کتاب شرح داده است ،نام کتاب از گروهی به نام الکپشیتهیا آمیده
است که نام آن گروه را نیز معاملهگر بزرگ ریچارد دنیس ،از مزرعه الکپشتها گرفته است؛ زیرا با
دوست صمیمیاش بیل اکهارت بر سر این موضوع که آیا معاملهگران بزرگ موفق به دنیا میآیند یا
تربیت میشوند ،شرطبندی کرده بود .بیل اعتقاد داشت که خصلت معاملیهگیری ااتیی اسیت و نیه
اکتسابی؛ اما ریچارد معتقد بود که میتوان معاملهگر موفیق تربییت کیرد و گفیت همانگونیه کیه در
سنگاپور الکپشت پرورش میدهند ،من هم معاملیهگیر پیرورش مییدهیم .از ایین رو گیروه تحیت
آموزش خود را "الکپشتها" نامید.
در کتاب "شیوه الکپشتها" عالوه بر اینکه استراتژی معامالتی الکپشتهیا شیرح داده شیده
است ،مسائل اهنی و بعد عاطفی و روحی معاملهگران را نیز بهخوبی تشریح میکنید و تعصیباتی را
بیان میدارد که هر معاملهگر بهصورت ناخودآگاه در معامالت خود با آنها دستوپنجه نرم مییکنید؛
زیرا همانطور که میدانیم عالوه بر یادگیری تحلیل بازار که بهش مهمی از معاملیهگیری موفیق را
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تشکیل میدهد ،کنترل اهن و غلبه بر استرسهای ناشیی از معاملیه بهیش جیداییناپیذیری بیرای
ماندن در بازار است.
از طرف دیگر بسیاری از معاملهگران در جستوجوی استراتژیهایی هستند که بتواننید بیا آنهیا
معامالت خود را بهبود بهشیده و سودهای زیادی از بازار کسب کننید .بعضیی دیگیر نییز بیهدنبیال
سیستمهای معامالتی خودکاری هستند که بتوانند ریسیک و سیود را بیه درسیتی کنتیرل کیرده و
معامالت خود را به دور از هر گونه احساسات انسیانی و درگییریهیای اهنیی انجیام دهنید .آنهیا از
ابزارهای گوناگونی از جمله هوش مصنوعی ،شبکههای عصبی مصنوعی و انواع مهتلف الگوریتمهای
فراابتکاری برای بهینهسازی و پیشبینی بهتر بازار استفاده میکنند.
بنابراین ،افرادی که بهدنبال استفاده از استراتژی مطلوب برای کسب سود هستند ،میتوانند این
کتاب را مطالعه کنند .به کسانی که بهدنبال ساخت سیستمهای خود هستند ،پیشنهاد میشود کیه
پیش از هر اقدامی این کتاب را به دقت مطالعه کرده و نکات آن را در سیستمهیای معیامالتی خیود
بهکار ببرند .در کنار تمام این مسائل ،ما از الکپشتها میآموزیم که در زمان حال معامله کنیم؛ بیا
گذشته نجنگیم و سعی بر پیشبینی آینده نیز نداشته باشیم .دیدی بلندمدت داشیته باشییم .بیازار،
کارگزار و دیگران را بهعلت اشتباهات خود و شکستهایمان سیرزنش نکنییم .مسیئولیت اشیتباهات
خود را به عهده گرفته و از آنها درس بگیریم .ثابتقدم باشیم و برنامههای معامالتی خود را بهطیور-
مداوم پیگیری کنیم و همچنین ،سیستمهای معامالتی خود را پیچیده نکنیم.
درنهایت ،نابرده رنج گنج میسر نمیشود .ریسک را دوسیت خیود دانسیته؛ از آن نترسییم .آن را
درک و کنترل کرده و با آن حرکت کنیم .در کنار امیدواری که به سود در معامالت داریم ،همزمیان
منتظر ضرر نیز باشیم.
در نظر داشته باشید پیشنهاد این کتاب به معنای داشتن بازده صددرصدی نیست .اما با مطالعیه
این کتاب دنیایی پیش روی خوانندگان باز خواهد شد و میتوانند تفاوت بین سیستم خوب و بید را
درک کرده؛ برآیند معامالت خود را به نحوی کنترل کنند که درنهایت به سود دست یابند .الزم بیه
اکر است که در پایان کتاب بهشی بیهعنیوان واههنامیه توسیم متیرجم اضیافه شیده اسیت و اکبیر
اصطالحات پرکاربرد توضیح داده شدهاند.
خوانندگان گرامی به این نکته توجه داشته باشند که پیش از اجرای قوانین و سیستم-
های این کتاب ،آنها را تست کرده تا در معامالت واقعی دچاار مشاکل نشاوند و در ایان
جهت هیچ مسئولیتی متوجه مترجم و انتشارات نیست.
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دیباچه

بهتازگی نوشتن ویرایش دوم کتابم را با نام "معامله راهی به سوی آزادی میالی "1تمیام کیرده بیودم
که سردبیرم از من خواست تا یک نویسنده جدید به انتشارات مک گرا-هیل 2معرفی کینم .کیورتیس
فیث3اولین کسی بود که به اهنم رسید .کورتیس موفقترین الکپشت بود.
پس از دوره آموزش اولیه ،کورتیس تنها معاملهگری بود که در طول آن دوره بر روی بزرگترین
روندها معامله کرد .اسیتینلی آنگریسیت4در هورنیال والاسیتریت5گزارشیی نوشیت مبنیی بیر اینکیه
کورتیس بر روی بزرگترین حساب ریچارد دنیس6معامله کرده و در زمانی که یک الکپشیت بیوده
بیش از  31میلیون دالر برای دنیس به دست آورده است.
همچنین ،کورتیس مانند من ،از زمانی که فعالیت خیود را بیهعنیوان ییک الکپشیت بیه پاییان
رساند ،مسیری را در پیش گرفت که کمتر کسی از آن عبور میکرد و این مسیر نشان میدهید کیه
او به جای آنکه با والاستریت هماهنگ باشد ،با خودش هماهنگ بود.
برای نوشتن کتاب برای مک گرا-هیل چه کسی بهتر از شهصی مبیل او اسیت؟ دیگیر بیه ایین
موضوع فکر نکردم تا زمانی که از من خواسته شد تا درمورد یک کتاب جدیید بیه نیام شییوه الک-
پشتها7مطلبی بنویسم .بله ،این کتاب کورتیس بود .حدود هفتاد صفحه از کتاب وییرایش نشیده را
خواندم و بالفاصله با خودم فکر کردم که این کتاب نیاز به دیباچهای دارد و درواقی ،،تماییل داشیتم

1. Trade Your Way to Financial Freedom
2. McGraw-Hill
3. Curtis Faith
4. Stanley Angrist
5. Wall Street
6. Richard Dennis
7. Way of the Turtle
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که آن را من بنویسم .به نظر من ،این کتاب یکی از پنج کتاب برتر در زمینه معاملهگری است و بیه
همه مشتریانم توصیه میکنم که با مطالب آن آشنا شوند.
من یکی از اولین مصاحبهشوندگان برای شغل الکپشت بودم و بنابراین ،همیشه موفقیت الک-
پشتها را با عالقه خاصی دنبال میکردم .سپتامبر  ،1983آغاز شغل من بهعنوان مربی معاملهگری
بود .از آنجا که هنوز بهعنوان روانشناس پژوهشی کار میکردم ،مربیگری کاری نیمهوقت بیرای مین
به حساب میآمد .در همان زمان بود که تستی برای سنجش هوش تجاری افیراد فیراهم کیردم کیه
پیشبینی خوبی از موفقیت بود و آن را تست «فهرست روانشناسی سرمایهگذاری» نامیدم .بسییاری
از معاملهگران این تست را انجام داده و با ارزیابی من از نقاط قوت و ضعف خود موافق بودند.
در آن زمان ،یک آگهی تمام صفحه از ریچارد دنیس در یک روزنامه معتبر دیدم .او قصد داشیت
تعدادی معاملهگر را انتهاب کند؛ آنها را با روشهای خود آموزش دهد و سپس ،به هیر ییک از آنهیا
یک حساب معامالتی یک میلیون دالری از سرمایه خود بدهید .پیشینهاد خیوبی بیود و مین انتظیار
داشتم که هزاران نفر درخواست بدهند .در نتیجه ،فکر کردم که این یک فرصت عیالی اسیت تیا بیا
«فهرست روانشناسی سرمایهگذاری» ،در این انتهاب به آنها کمک کنم .با دفتر بورس کاالی C&D
در شیکاگو تماس گرفتم و یک کپی از آن تست را برای آنها ارسال کردم .هم دییل دلیوتری(1میدیر
بازرگانی  )C&Dو هم ریچارد دنیس تا آنجا که توانستند تستها را انجام دادند .بااین حال ،آنها نیز
یک نسهه از تست غربالگری خود را برای من ارسال کردند که شیامل شصیتوسیه سیاال درسیت/
نادرست و یازده ساال با پاسخ کوتاه بود .ساالها به نحوی شبیه به موارد زیر بودند:
( درست /نادرست) بیشتر معاملهگران همیشه اشتباه میکنند( .کلمه همیشه باعث میشود که
پاسخ دشوار شود).
 یک کار پر مهاطره را که انجام دادهاید ،نام برده و دلیل آن را بنویسید.
به خاطر کنجکاوی خودم تست را پاسخ دادم و برای آنها فرستادم .در کمال تعجب ،دعوتنامیه-
ای دریافت کردم که در آن از من درخواست شده بود به منظور مصاحبه برای شیغل الکپشیت بیه
شیکاگو بروم .هنگامی که به آنجا رفتم ساالهای زیادی از من پرسییدند .سیاالهیایی ماننید "اگیر
بازارها تصادفی باشند چگونه میتوان در آنها معامله کرد و پول به دست آورد؟" مطمئن نیستم کیه
چگونه به این پرسش پاسخ دادم ،اما به احتمال زیاد پاسهی نبود که اکنون به این ساال مییدهیم.
به من گفته بودند که ده نفر از چهل متقاضی انتهاب شده و ریچارد دنیس و بیل اکهیارت2بیه آنهیا
1. Dale Dellutri
2. Bill Eckhardt
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آموزش میدهند .در صورت موفقیت در دوره آموزشی ،قرارداد پنجسالهای امضا میشد کیه در هیر
زمان با عدم عملکرد میتوانست منقضی شود.
من جز ده نفر نهایی نبودم و دلیل آن را میدانستم .این موقعیت کاری بیا زنیدگی و کیار مین
تناقضات زیادی داشت .از ابتدا فقم میخواستم با تست «فهرست روانشناسیی سیرمایهگیذاری» بیه
بورس کاالی  C&Dکمک کنم .در جنوب کالیفرنیا زندگی مییکیردم و آخیرین چییزی کیه میی-
خواستم این بود که برای پنج سال به شیکاگو نقل مکان کنم .مطمئن بودم کیه بیا انجیام ایین کیار
مجبور به ترک همسر و پسرم میشوم .من به شغل خودم بهعنوان مربی معاملیهگیری عشیق میی-
ورزیدم .تبدیل شدن به یک الکپشت میتوانست در پیشبرد این حرفه بسییار ارزشیمند باشید؛ امیا
نمیخواستم مربیگری را کنار بگذارم .دلیل آخر ،تمایلی نداشتم بیرای دو هفتیه آخیر سیال ،یعنیی
کریسمس و سال نو ،در شیکاگو باشم .فکر میکنم ایین کشیمکشهیا را بسییار واضیح در مصیاحبه
نشان داده بودم که انتهاب نشدم.
بااینوجود ،از انتهاب نشدنم کمی پشیمان بودم؛ بهخصوص وقتی که از موفقییت الکپشیتهیا
مطل ،شدم .همیشه ،عالقهمند به دانستن آموختههای آنها بودم .در طول سالها ،بهطور گسترده بیا
چند نفر از آنها صحبت کردم و ماهیت چگونگی معامله کردن آنها را یاد گرفتم .من فرم کلیتری از
الگوریتم محاسبه حجم معامله آنها را در کالس سیستمها و در کتاب خود با عنوان "راهنمای جام،
محاسبه حجم معامله "1تدریس میکنم .هرگز فکر نمیکردم سیستمهیایی کیه آنهیا اسیتفاده میی-
کردند ،چیز خاصی باشد .به نظر من ،موفقیت آنها بهطورکامل ناشی از عوامل روانشناسی و محاسبه
درست حجم معامالتشان بوده است .الکپشتها مطالب خود را به مدت ده سال مهفی نگه داشتند
و این مهفیکاری رازهای آنها را بیشتر به شکل توطئه نشان میداد .بیشتر افراد بر این بیاور بودنید
که باید رازهایی جادویی وجود داشته باشد که هیچکس هرگز آنها را افشا نمیکند.
چرا اعتقاد دارم که کتاب شیوه الکپشتها یکی از پنج کتاب برتری اسیت کیه تیاکنون نوشیته
شده است؟
اول اینکه ،تصویری بسیار واضح از عواملی را که برای انجام معامله موفق الزم است ،ترسیم می-
کند .کورتیس بهصورتخالصه میگوید که این کتاب درمیورد سیسیتم معیامالتی نیسیت؛ درمیورد
توانایی معاملهگر برای اجرای سیستم معامالتی است .با آنکه همه الکپشتها آموزش یکسانی دیده
بودند ،کورتیس در دوره آموزش اولیه  78.000دالر کسب کرد که بهطیورتقریبیی سیه برابیر سیود
سایرین بود .چرا ده نفر که همگی مجموعه قوانین معینی (که شامل قیوانین ثابیت محاسیبه حجیم
معامالت نیز بود) را آموزش دیده بودند ،نتایج متفاوتی به دست آوردند؟ کورتیس گفت که برخی از
1. The Definitive Guide to Position Sizing
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الکپشتها تصور میکردند که ریچارد به او اطالعات خاصی داده بود؛ اما کورتیس و من مییدانییم
که روانشناسی بازار باعث ایجاد تفاوت در نتایج شد.
در اواخر دهه  ،1960هنگامی که در رشته روانشناسی مشغول تحصیل بودم ،رفتارگرایی بسییار
موردتوجه و تأکید بود .در آن زمان ،یک کالس درسی به منظور ایجاد قوانینی برای پاسیخ بیه ایین
ساال طراحی شده بود :واکنش هر فرد در برابر انگیزشهای مهتلف چگونه است؟ به نظیر مین ایین
ساال و این دوره آموزشی بهطورکامل بیفایده بود تا اینکه محققان به مطالعیه روانشناسیی ریسیک
پرداختند .یکی از نتایج احتمالی این تحقیق این است که انسانها در تصمیمگیری خیود از راههیای
میانبر پیروی میکنند و این باعث میشیود کیه تصیمیمات بسییار ناکارآمیدی بگیرنید .از آن زمیان
تاکنون ،کل زمینه اقتصاد رفتاری با این تحقیق توسعه یافته است.
دومین جنبه شگفتانگیز شیوه الکپشتها نسبت به مطالبی که تاکنون خواندهام ،این است که
توضیحات واضحتری درمورد چگونگی بهکار گرفتن برخی از اصول مالی رفتاری دارند و بر معیامالت
تأثیر میگذارند .کورتیس حتی به بحبی مفصل درمورد حمایت و مقاومت 1و اینکیه آنهیا چگونیه بیا
تصمیمات اشتباه افراد حاضر در بازار به وجود میآیند ،میپردازد که این موضوع مهمتیرین بهشیی
است که باید مطالعه شود.
جنبه سوم شیوه الکپشتها که واقعاً آن را دوست دارم ،بر تئوری بازی2و نحیوه اسیتفاده از آن
برای تشریح چگونه اندیشیدن یک معاملهگر تأکید میکند .بهعنوانمبال ،یک نظریه این است که بر
معامالت فعلی تمرکز کرده و گذشته و آینده را فراموش کنید؛ زیرا از تست دادههای گذشیته میی-
توان متوجه شد که با وجود اشتباه در بیشتر لحظات ،ممکن است سود از ضرر بسیار بیشتر شیده و
منجر به انتظار مببت (امید مببت)3شود .کورتیس به خوانندگان میگوید که چرا باید سیستم خیود
را بشناسند و به آن اطمینان داشته باشند .همین اطمینان است که در بلندمدت آنها را پیروز میی-
کند.
دیگر موضوعات عالی عبارتند از:
 الکپشتها چگونه آموزش داده شدند و چه چیزهایی یاد گرفتند.
 اسرار واقعی الکپشتها (پیشتر در این مورد سرنخهای زیادی دادهام).

1. Support & Resistance
2. Game Theory
3. Positive Expectation

دیباچه 13 

 بحبی عالی درمورد مشکالت مربوط به توسعه سیستمها انجام شده اسیت .افیراد در ایجیاد
سیستم اشتباه میکنند؛ زیرا اصول آماری اساسی که در تئوری نمونهگیری دخیل هسیتند
را درک نمیکنند.
 بحبی فوقالعاده درمورد اینکه چرا بیشتر سیستمها کارکرد مناسبی ندارند .با وجیود اینکیه
بیشتر سیستمهای خوب به دالیل روانشناختی سقوط میکنند ،سیسیتمهیای بیدی وجیود
دارند که در نگاه اول خوب به نظر میرسند .اگر میخواهید بدانیید کیه چیرا آنهیا در نظیر
خوب هستند و چگونه میتوان آنها را شناسایی کرد ،باید این کتاب را بهوانید.
 درنهایت ،بحث جالبی از معیارهای پایدار سیستمها مطرح میشود .اگر این موضوع را درک
کنید ،مسیری پیش رویتان باز خواهد شد که قادر به طراحیی ییک سیسیتم بلنیدمیدت و
سودمند برای خود خواهید شد که بهخوبی کار میکند.
همه اینها را به همراه تجربیات کورتیس بهعنوان یک الکپشت کنیار هیم بگذاریید؛ همچنیین،
توانایی شگفتانگیز او را در ترکیب تجربیاتش بهعنوان یک معاملهگر و فهمیدن ماهیت آنچیه مهیم
است ،نیز در نظر بگیرید .همچنین ،کتابی در اختیار دارید که خواندن آن برای همه معاملهگران ییا
هر کسی که پولی را در بازار سرمایهگذاری میکند ،ضروری است.
برنامه الکپشتی از یک شرط بین ریچارد دنیس و بیل اکهارت درمورد اینکیه آییا معاملیهگیری
قابلآموزش است ،آغاز شد .ریچارد مایل بود بر این ایده سرمایهگذاری کند که معاملهگیری را میی-
توان آموزش داد .در شیوه الکپشتها ،کورتیس نظر خود را درمورد نتیجه ایین شیرط میینویسید
(ممکن است آن چیزی نباشد که فکر میکنید) ،اما وقتی نظر او را میخوانید ،درمورد یک چیز فکر
کنید :چهل نفر از بین هزاران نفری که درخواست داده بودند ،برای مصاحبه انتهیاب شیدند و فقیم
تعدادی از این چهل نفر پذیرفته شدند .این موضوع را با آنچه کورتیس درمیورد نمونیهگییری میی-
گوید ،ترکیب کنید؛ فکر میکنم پاسخ واقعی به این ساال را به دست آورید که آیا هرکسی میتواند
معامله کردن را یاد بگیرد.

دکتر ون.کی تارپ
مربی معاملهگری
رئیس مؤسسه ون تارپ

پیشگفتار

حدود  20سال پیش ،بهشی از تجربه بزرگی به نیام الکپشیت بیودم کیه در مییان معاملیهگیران و
سرمایهگذاران به افسانهای تبدیل شده بود .این تجربه از یک شرطبندی بین دو معاملیهگیر معیروف
ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت که با هم دوست بودند ،آغاز شد.
این کتاب داستان زندگی من از آن زمان و مسائلی است که پس از آن یاد گرفتهام .ایین کتیاب
شرحی جام ،از آن دوره نیست؛ ولی امیدوارم یکی دیگر از الکپشتها این کار را انجام دهد .در آن
زمان و در سن  19سالگی ،مانند امروز نمیتوانستم درمورد تجربه جمعیمان بحث کنم .همچنیین،
برای درک تعامالت اجتماعی موجود در گروهی که با هم برای بقا بهعنوان الکپشتها تالش میی-
کردیم ،بسیار جوان بودم.
در ادامه این کتاب ،تصویری از چیزی را آوردهام که من بهعنوان یک الکپشیت تجربیه کیرده و
یاد گرفتهام .کتاب شیوه الکپشتها نمایانگر تمام تجربیات ما است؛ توضیح دقیق چیزهایی که بیه
ما آموزش داده شد و چگونگی انجام معامالت را شامل میشود .این کتاب جزئیات برخی از بیزرگ-
ترین معامالت ما ،قوانین زمانبندی آنها و بینشی را نشان میدهد که به کسیب میلییونهیا دالر در
بازار منجر شد .برای من کتاب شیوه الکپشتها یک داستان از معاملهگری و زندگی است ،بیهوییژه
اگر از دید یک معاملهگر بزرگ به زندگی نگاه کنید ،شادی بیشتر ،تجریبیات وسیی،تیر و پشییمانی
بسیار کمتری را برایتان به ارمغان میآورد.
در فصلهای بعدی ،نگرش بیان شده را به همراه مطالب زیر بررسی میکنیم:
 چگونه الکپشتها سود به دست میآوردند :چیه چییزی در عمیق روش معیامالتی
الکپشتها وجود داشت که به من امکان داد درمدت چهار سال پس از برنامه الکپشتی،
سودی با بازده بیش از صددرصد کسب کنم.

