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مقدمه 
روزافزون جوامع بشري، تحـوالت فزاینـده   علم مبادالت ارز در بازارهاي جهانی محصولی توسعه

. باشدعلمی، جهانی شدن اقتصاد و توسعه علم ارتباطات می
ها و مؤسسـات مـالی فـراهم نمـوده اسـت،      وسیع براي حضور بانکاي بسیاراین تحوالت عرصه

اي بـراي آحـاد   گسترش اینترنت سهولت دسترسی به این بازار مالی و سـرمایه مددطوري که بهبه
. مردم جهان فراهم گردیده است

هاي تئوریـک  طوري که جنبهافزارهاي بسیاري در این حوزه ابداع گردیده است، بهها و نرمروش
. یدا کرده استپها ارجحیت ها نسبت به نتایج اجرایی این روشین روشا

هـاي ناکارآمـد، سـرمایه خـود را در بـازار از دسـت       گران بـا اسـتفاده از ایـن روش   عمده معامله
. باشداي آن میایهپعلت این امر، عدم شناخت از بازار و مفاهیم . دهندمی

تبلیغـات کـاذبی کـه برخـی از مؤسسـات آموزشـی ارائـه        گران غالباً با امیدهاي واهـی و  معامله
. انددهند جذب این بازار گردیدهمی

دسـت آوردن  گران در بازارهاي معامالتی توانـایی بـه  درصد از معامله10در صورتی که کمتر از 
، اصوًال بازار مبادالت ارز و سهام، بازار مؤسسـات مـالی  . سود را دارند و مابقی متضرر خواهند گردید

گـران عمـدتاً یـا    معاملـه . اي جـایی در آن ندارنـد  باشد و افراد غیرحرفـه اي میها و افراد حرفهبانک
گـران در  ردازند همچنـین کـه تحلیـل   پصورت تکنیکال یا فاندامنتال به ارزیابی و تحلیل بازار میبه

ی در هـاي آتـ  بینـی حرکـت  یشپـ مؤسسات مالی و نشریات تخصصی با این دو روش بـه تحلیـل و   
هـاي  هایی که با واقعیت بازار تطبیق نداشته و موجب ضررردازند، تحلیلپبازارهاي مالی و سهام می

. گرددگران میفراوان مالی براي معامله
آنچه این اثر را از سایر آثار، ممتاز نموده است نوع نگاه جدید آن به موضوع اصلی ادراك و روش 

. دست آمده استهاوردهاي علمی بهباشد، که براساس آخرین رتحلیل می
هاي هستی موجب تغییر آگـاهی  دیدهپتغییر و تحول در شیوه ادراك انسان در دریافت وقایع و 

. شودبینی هر فرد میو جهان
نماید که این بخش مرکز انسان در دریافت وقایع و حقایق هستی، به بخشی از ذهن مراجعه می

اي براي ادراك ابتدا باید با مجموع سوابق موجود در این بخش مغز دیدهپهر . باشدادراکات مغز می
. مورد سنجش قرار گیرد، تا انسان بتواند از آن موضوع ادراك داشته باشد

. عهده داردصورت ناخودآگاه بهعمالً این بخش از مغز عمل فیلتر کردن موضوعات را به



ذیرش قـرار گرفتـه   پـ عنوان اصلی مسلم مـورد  تاکنون به) ارسطو(آنچه از فالسفه یونان باستان 
طوري که درك انسان از هر معلولی به. ها استدیدهپاست، روابط علت و معلولی و روابط خطی بین 

گردد و هر موضوعی که خارج از این روابط خطی باشد عمالً توسـط ذهـن   به علتی خاص منتج می
. گرددصورت ناخودآگاه فیلتر میبه

ردیده بسیاري از موضوعاتی که خارج از این رابطه علـت و معلـولی باشـد مـورد     این امر باعث گ
. غفلت ذهن و ادراك قرار گیرد

لحاظ ذهن انسان بسیاري از وقایع و حقایق که با نوع بینش و تفکرش همخـوانی نـدارد را   بدین
فیزیک کوانتم و علوم جدید مانند. فیلتر نموده، و عمالً ذهن ادراکی از آن موضوعات نخواهد داشت

ها را مورد مناقشه قرار داده دیدهپبرد و روابط خطی این ها را زیر سؤال میفرضیشپنظمی این بی
ها، غفلت از بسیاري از اتفاقاتی است کـه  دیدهپس اولین معضل انسان در تحلیل و ادراك از پ. است

و عمالً انسان ادراکی از آن وقایع صورت ناخوددآگاه توسط ذهن مورد فیلتر قرار گرفته استقبالً به
. و حقایق ندارد

. آیـد لحاظ بسیاري از تحلیل وقایع، عمالً نارسا و نتـایج حاصـل از آن غلـط از کـار درمـی     بدین
و عـادت ذهـن بـه فیلتـر     ترین چالش انسان در ادراك وقایع و حقایق، ذهـن انسـان  بنابراین بزرگ

در ایـن اثـر در فصـل اول و دوم    . از روابط خطی قرار داردنمودن بسیاري از اتفاقاتی است که خارج 
هاي اصـالح  رداخته شده است و روشپ) عادت ذهن در فیلتر نمودن(طور مبسوط به این موضوع به

. آن بیان گردیده است
ویلیامز به رشته تحریر درآمده اسـت کـه براسـاس    میالدي توسط بیل1998این کتاب در سال 

بـوده  اي اش در امر مطالعه و بررسی بازارهاي مالی و سرمایهژوهشیپو تیم ي ويسالهتجارب چهل
. است

نظمی و فیزیک کـوانتم  وي با استفاده از کاربردهاي علوم مختلف مانند ریاضیات، احتماالت، بی
. باشدبدیل میاي بازار بیایهپروشی را ابداع نموده است که در شناخت مفاهیم 

هاي ترجمه آن را غامض نموده است استفاده از اصطالحات مرسوم و فرمولآنچه درك این اثر و 
.باشدي علوم مذکور میمربوطه در حوزه

فلذا این موضوع، مؤلفین را بر آن داشت که براي روانسازي مطالب که قابـل ارایـه بـراي عمـوم     
ن امـر بـا رعایـت    ذیرد کـه ایـ  پـ عالقمندان به مبادالت ارز و سهام باشد تغییراتی در مـتن صـورت   

در ترجمه و تألیف سعی بر آن شد که . وفاداري به متن اصلی، در ترجمه این اثر لحاظ گردیده است



رغم اهتمام بکـار رفتـه   علیییمنماالبته باز تأکید می. رداخته شودپهاي کاربردي آن جنبهبه بیشتر 
ژوهـان  پ، امر را بـراي دانـش  سازي متن، حجم مطالب و درك معانی بدیع و بعضاً غامض آندر ساده

هاي مختلفی توسط مؤلفین براي روشن نمودن مطالب، در متن لحاظ دشوار نموده است؛ فلذا مثال
. گردیده تا سهولت درك مطالب را تسهیل نماید

ژوهان عزیز، ابتدا مفاهیم بـدیعی کـه در فصـل اول و دوم بـه آن     پتوصیه ما این است که دانش
س از تسلط در مفـاهیم بکـار رفتـه، نسـبت بـه      پطور جامع مطالعه کرده و بهاشاره گردیده است را

ي هاي مرسـوم در تحلیـل اقـدام نماینـد، تـا بـا درك جدیـدي از شـیوه        بازنگري در بینش و روش
. ردازندپبامالت در بازار، نسبت به یادگیري مطالب در فصول بعديعم

بایست قبل از ورود به فصول بعدي ده و میدر هفت فصل بعدي کامالً کاربردي بوبعمده مطال
. یدا نمایندپحتمًا احاطه به مطالب و کاربرد آن در معامالت 

ابتـدا چگـونگی   :ویلیامز اشاره گردیده استکردن به روش بیلي معاملهفصل به نحوه7در این 
فروش حاصـل از  هاي خریـدو س از آن سیگنالپ. بیان گردیده استمالتاعانتخاب بازار و ورود به م

ایـان  پکردن با آن بیان گردیـده اسـت در   ي معاملهنج بعد مختلف در بازار گفته شده است و نحوهپ
. طور کامل بیان شده استرسود بهپگیري و خروج از معامالت روش سود

ها متمایز گردانیده است، ایـن اسـت کـه در ایـن روش نیـاز بـه       آنچه این روش را از سایر روش
چه صعودي (حرکت آتی بازار براي ورود به معامالت نیست بلکه شما با روند حرکت بازار بینی یشپ

.گیریددهید و سود خود را از بازار میمعامالت خود را انجام می) یا نزولی
باشند و درك هر فصـل مقـدم بـر فهـم     وار به هم مرتبط میخاطر نظم مطالب، فصول سلسلهبه

درك مفـاهیم  ،اطه بر مطالب یـک فصـل وارد مباحـث جدیـد شـدن     بدون اح. باشدفصل بعدي می
.بعدي را غامض خواهد نمود

در ایـن  . رداخته شده اسـت پهاي آن ایه معامالت و کاربردپبندي مفاهیم در فصل دهم به جمع
د همراه با حرکـت بـازار، بـا هـر     نتوانبینی حرکات آتی بازار مییشپگران بدون نیاز به روش معامله

. دندر هر تایم زمانی و هر نوع بازاري وارد معامله شده و سود خود را از بازار دریافت نمایروند،
ایـن روش  . گـران بـازار، بـاز نمـوده اسـت     هاي جدیدي را بـر روي معاملـه  این روش به واقع در

از انجـام  توان با  جرأت و امید وارد معامله گردید وکند که با استفاده از آن میراهکاري را ارائه می
بـه  ایـن اثـر را   . باشـد هام و تردید خودداري کرد، معامالتی که با سود فراوان همراه مـی بمعامله با ا

اي کـه معـامالت سـودآور    مؤسسات مالی و بانکی، افراد حرفـه درگرانژوهان، معاملهپدانشيکلیه


