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اکشنپرایسهنماي جامع معامالت را
در بازارهاي مالی

مقدمه
نیشـتر یبر آن شده کـه ب یکتاب سعنیاست در امتیقیماليفاکتور در بازارهاترین مهم

هـر آنچـه کـه در    دیـ توانمـی کتابنیبا مطالعه ا.باشدمتیقيو نمودارهامتیبر خود قهیتک
یشـمع ينمودارهـا شرفتهیشناخت پبا. دیدهد را درك کنمیرخمتیو حرکات قمتیرفتار ق

.دیموفـق باشـ  گـر  معاملـه کیـ یماليبود در تمام بازارهادیقادر خواه،دیریگیکه فرا میژاپن
و اطالعـات حجـم معـامالت را آشـنا     مـت یدرك حرکـات ق يمهـم بـرا  يکاتورهایاندنیهمچن
شـناخت  نیـ تـوان بـا ا  می.ندکمیمتیقيبه مطالعات نمودارهایانیکه کمک شا،شددیخواه

.انجام دادیماليرا در بازارهايمعامالت سودآور،و حرکات آنمتیمناسب از ق

آشنایی با گردآورنده این کتاب
يایـ منـدان بـه دن  مانند تمام عالقـه ،هستمیتیسيآنهیفعال در زمياریمحسن بختمن
هـایی  دورهتی کـه در از اطالعـا ،که با رمز ارزها و بازار معامالت رمز ارزها شدمیزمان،يتکنولوژ
بهـره گـرفتم تـا در    کـال یتکنلیـ تحلنیبودم و مطالعات خودم در زمدهیبازار بورس ديکه برا

،المللـی بـین معامالت يایاما با ورود به دن،کسب کنمینسبتیموفقکیتالیجیمعامالت ارز د
بـر که چگونگی انجام معامالت در بازارهاي مـالی را، ،شدمبه زبان فارسییک منبعخالمتوجه 

انـد، امـا   منابع معتبر بسیار خوبی ترجمه شـده . به زبان ساده بیان کندرااساس تحلیل تکنیکال
در ابتداي مسیر ورود به شناخت قیمت و نمودارهاي قیمت، براي انجام همچنان براي فردي که

جاي یک کتـاب، بـراي   همچنین. آیدمیمعامالت در بازارهاي مالی است، بسیار پیچیده به نظر
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قیمـت بیان کردن مفاهیم پایه معامالت در بازارهاي مالی، که بر اساس تحلیل تکنیکال به خود 
منـدان بـه   ایـن کتـاب بـراي عالقـه    .متري برخوردار باشد، خالی بـود و از پیچدگی کپردازد، می

بـه ایـن صـورت کـه     .تواند عمل کندمیضررويراهنمايمعامالت در بازارهاي مالی، مانند یک 
الزم، براي شناخت درست هاي مفاهیم ضرروي براي معامالت در بازاهاي مالی، به همراه تکنیک

کند، تا بتوانیـد همـراه   میدر بازارهاي مالی را به شما منتقلنبرد بین خریداران و فروشندگان، 
همچنـین  .جریان غالب بازار شوید، و از معـامالت خـود در بازارهـاي مختلـف، سـودمند شـوید      

بـا رونـد بازارهـاي    کند، تا بتوانید از همـراه شـدن   میرا به شما معرفیسودآوريهاي استراتژي
. مالی سودهاي چشمگیر بدست بیاورید

و مـت یقيرفتارهـا يدرك مناسـب بـرا  کیـ بـه  یالمللنیبا گذشت زمان و مطالعه منابع ب
در یاز مـن در مـورد منـابع مطالعـات    کـان ینزدایچند تن از دوستان ،دمیعوامل موثر بر آن رس

یبـا معرفـ  اغلـب مـوارد   .کـنم یرا معرفـ دیکه مطالب مف،دندیپرسیماليبازارهالیمورد تحل
یـک  جاينیهم چن.نددادمیمطالعه از دستيرغبت خود را برای، سینگلاهاي زبانهاي کتاب

مطالعـات  نـه یدارنـد دانـش خـود را در زم   لیـ کـه تما يافراديبرامنبع منسجم با بیان ساده،
به يگرمعاملهریفرد در مسکیکه ینکات. خالی بودانتقال بدهند،گرانیبه دمتیقينمودارها

زیـ بـه خـود فـرد آموزگـار ن    ،انتقال داده شـود گرانیکه به دیکند در صورتمیدایآنها تسلط پ
، در گـران یبـه د آموزش. که تاکنون فرا گرفته باشدیبر دانش و اطالعاتيتا مرورکندیکمک م

ساخته شده شیاز پدیدتیبه تقویماليو معامالت در بازارهامتیقينمودارهالیتحليایدن
)Mindset (انجامدیممتیقينموداريشناخت رفتار و الگوهايبرا.

مشخص در نمودار تمام يالگوهايسرکیکه دیشومیمتوجهمتیقيمطالعه نمودارهادر
در مـت یرفتار قییبا مطالعه و تکرار شناساشوندیبه دفعات تکرار میماليها در بازارهاییدارا

یمـال يدر بازارهـا مـت یمطالعات رفتار و حرکـات ق يبرا،جامعدیدکیبه توانیالگوها منیا
.دیرس

را، گـرفتم یفـرا مـ  مـت یقيرا که در راه مطالعات نمودارهایو تکرار مطالبنیتمريبرامن
انتقـال  ،بودنـد یمـال يبه معـامالت در بازارهـا  مندکه عالقهیو دوستانانیکردم به اطرافیسع

، و همچنین بـه تقویـت دیـد از پـیش     که فرا گرفته بودمییهادانستهدهم، تا مروري باشد براي
.کمک کند،خودم) Mindset(ساخته براي مطالعات نمودارهاي قیمت

کتـاب منسـجم  کیـ که انتشار آن به شکل ،شکل گرفتیمجموعه مقاالتکیریمسنیادر
با معـامالت در  ییآشنايبرا، را ندارندیماليبا بازارهایقبلییکه آشنايفرديازهایتواند نمی
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مـت یبـر اسـاس مطالعـات ق   یفارکس و هر بازار معامالت،رمز ارزها،اعم از بورسیماليبازارها
.ي تسهیل کندگرمعاملهبرآورده، و مسیر ورودش را به دنیاي کرد رايگربتوان در آن معامله

اسـت کـه توسـط    يگـر مطالب کتاب منتشر شده از منـابع معتبـر و بزرگـان معاملـه    یتمام
و در متن کتاب منابع مطالب به اشـتراك گذاشـته شـده    شده استيترجمه و گردآورنجانبیا

بـه  ،میدرك بهتـر مفـاه  يرا بـرا هاي قیمتنموداريو الگوهامتیقيهانمودارنیهمچن.است
ادیـ پرایشده درك مناسبانیبتواند از مطالب بیتا خواننده به راحت،کردمنیشکل مصور تدو

.کند
تـا  دیـ ندارازیـ نیخاصـ التیاست که شـما بـه تحصـ   نیايگرمعاملهدر مورد یله مهمامس
معامالت در بازار بورس ممکن است از شما يبرای،داخلهاي ياز کارگزاریبرخ.دیگر شومعامله

بـازار رمـز   اییجهانياست که در بازارهانیامر اتیاما واقعکنند،درخواست اریحداقل مدرک
و نیـاز بـه داشـتن    . سـت ی اکـاف يگرمعاملهانجام يبراهیپامیمفاهيکسریاز یافارزها درك ک

معامالت در بازارهاي مالی این اسـت کـه، شـما    هاي یکی از برتري.مدرك خاصی الزامی نیست
قواعـد  با رعایـت نظـم و یـک سـري     . نیاز ندارید به یک باالدستی یا فرد خاصی پاسخ گو باشید

توانید نمودارهاي قیمت را مطالعه کنید، و بـا معاملـه در بازارهـاي مختلـف، سـود      میمشخص،
.کسب کنید
نظـم در  نیاصـول خـاص همچنـ   يکسـر یاز يرویـ انجام معـامالت پ يفاکتور برانیمهمتر

و یلیسـابقه تحصـ  ،دینباشـ بنـد یپايگرمعاملهاگر شما به اصول .خود استیمعامالتيهاهیرو
.دهدینمشما را نجات یشغلتیموقع

را یمناسـب گـاه یخود جایفعلیشغلتیاست که اگر شما در موقعنیمطالب انیاز امنظور
هسـتید، تاجر موفـق کی،موفقریمدکیشما نکهیبه واسطه ا،است کهنیو تصور شما ادیدار

يگـر معاملـه که در ستیبر آن نلیدل، دیکنیاداره متیرا با موفقيگریدیشغلتیهر موقعای
يگـر معاملـه در ن،یشـ یپهـاي  از تجارب خود در حرفهدیو بتواندیهم به همان اندازه موفق باش

حـد و  یکسـب سـود بـ   يبـرا طیمحـ کییماليمعامالت بازارهايایدندر. دیاستفاده کنزین
نیبهتـر . دیـ رو دارشیپـ خـود را، هیاز دست دادن کل سـرما يبراطیمحکینیهمچن،اندازه
بـراي از دسـت   حـد و حصـر  یو خطرات بـ سودآوريشماریبهاي با فرصتیطیاز محفیتوص

.هستندیماليبازارهادادن سرمایه،
زیمتمـا ...و یک، ده، صفربا اعداد دیدهمیکه در دستور معامالت خود قراریمعامالتحجم

حجـم  یی هر یک از این اعداد،با جابجا.استادیزاریارقام بسنیاما تفاوت هر کدام از ا،شودیم
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را يشـما داد و سـتد  یکـ یزیبـه صـورت ف  چـون . شـود یبرابر مهزارا، ی10،100معامالت شما 
یمـال يکـم خطـر بـودن معـامالت در بازارهـا     ایـ بودن تیاهمیبر بلیدل،دیکنیمشاهده نم

از دیـ بتوانتا، دیریدر نظر بگیاز هر حرکتترشیرا پهیو سرماسکیرتیریمددیشما با.نیست
.دیدر امان بمانیماليبازارهادیشدهاي نوسان

کـه  هـایی  کـدام از مهـارت  چیبا هیکه شباهت،استدیحرفه و مهارت جدکیيگرمعامله
ازیـ شـما ن ي،گـر یدههر حرفمانند. خودآموخته نداردیلیتحصایيفرد در طول دوران کارکی

يایـ در دن.یدرا به دانش خود اضافه کنیبا آزمون و خطا نکاتي،ریادگیریتا در طول مسدیدار
هیبدون به خطر انداختن سـرما دیتوانمیکه،فراهم شده استيادیزاریبسيابزارهاي گرمعامله

بـه صـورت   (،دیـ کنمـی مطالعـه يگـر حرفه معاملهيریادگیریرا که در طول مسینکاتی،واقع
را ،)اسـت یمعامالت واقعـ هیکه کامال شب،شدهسازي هیشبيگرمعاملهمحیطکیدر یشیآزما

بـه  .دیـ قرار بدهاز دست دادنخود را در معرض خطریواقعهیسرمانکهیابدونآزمایش کنید، 
.شـود یگفته مزین)Demo account(حساب آزمایشی اییشیآزمايگرمعاملهطیمحبستر،نیا

و پـس  دهیسـنج یشیآزماطیرا ابتدا در محيگرمعاملهيمختلف برايکردهایرودیتوانیشما م
در یواقعـ هیرا بـا سـرما  نهـا آ،خـود یمعامالتيکردهایرويحاصل کردن از سودآورنانیاز اطم
.دیریبه کار بگیماليبازارها

معـامالت  يریادگیکه در راه یهر قدم.از بازارها وجود دارديریادگیيبرايشماریبمطالب
کیـ قدم به کیشما را ید،ریگمییماليخود در بازارهاهاي انیکه از زیو هر درسدیداریبرم

ـ .کندیمکینزدن،موفق شدگر معامله دیـ نبایمـال يورود بـه بازارهـا  يهـدف شـما بـرا   نیاول
نیـ ايریادگیـ در طـول  ،انجام دادن کار درستيتمرکز شما بر رودیبلکه با،شدساختن پول با

.حرفه باشد
پـس  .دیـ آیپول همراه معامالت موفق شما به دست مـ ،درست در بازارهیگرفتن روشیپبا

سـاله  12دوره کیـ یاغلب افـراد پـس از طـ   .تمرکز کرديگردرست معاملهریمسيبر رودیبا
ـ 3و پس از ند،کنیمدایپی رارشته تخصصکیورود به يبرایآمادگیلیتحص سـال بـر   4یال

يبه صـورت جـد  نکهیايبرازینيگرمعامله.ندکنیمدایپافاشریحرفه به صورت تخصصکی
اسـت کـه   نیـ مجموعه مقـاالت ا نیبه زمان دارد و هدف اازیشود نلیاول شما تبديبه حرفه ا

بتوانـد  یجـانب اي هدانـش و حرفـ  کیـ به صورت یماليکه عالقه دارند در بازارهايافراديبرا
با نیهمچن، منابع منسجمی را ارائه دهد، رندیبگستخود را در دهاي ییو داراهیسرماتیریمد

معـامالت  بـراي آنچـه کـه   يبرایدرك مناسبدیتوانمیشده شمايمطالعه کل مطالب گردآور
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.دیآمـاده شـو  زیـ نياحرفـه يگـر معاملـه ورود به ي، و برادیریاست را فرا بگازینیماليبازارها
يگـذار هیسرمایماليبازارهايهافرصتنیپس انداز خود را در بهتردیواهاست شما بخممکن

چـه  ایـ یـی چـه دارا که در حال حاضـر دیشومیمتوجهی،ماليبا درك درست از بازارهاید،کن
يبـرا یکـه وابسـته بـه فـرد خاصـ     نیـ بـدون ا .استگذاري هیسرمايبرانهیگزنیبهترییکاال

دیـ ریخود را در دست بگيهاییکنترل دارادیتوانمیکتابنیاعهشما با مطال.دیباشییراهنما
.نیاز از هر گروه یا موسسه اي، به معامالت در بازارهاي مالی بپردازیدبیو

اســت و بــا شــناخت تــر بــزرگریدرك تصــویمــاليدرك بازارهــايراه حــل بــرانیبهتــر
کمـک  از. دیخود موفـق باشـ  يهايگذارهیسرماایدر معامالت دیمناسب شما بتوانهاي تیموقع

یمـال يکه در بازارهايهمکارایدوست ازاما ،دینکنيگرفتن و مشورت کردن با افراد آگاه دور
نیـ امیگـو مـی که مـن بـه شـما   یشنهاداتیپرفتنیاز پذهمچنین.، مشورت بگیریدفعال است

!دیکنيدوراست، یفرصت معامالتنیبهتر
هیسـرما ایـ انجـام معـامالت   ،اسـت کـه  نیـ ادیرا بشناسـ یماليبازارهادیکه شما بایلیدل
پـس از انجـام هرگونـه    .باشدیماليخود به بازارهایشخصدگاهیو دازیبر اساس ني، باید گذار

بـه شـما   ریمسنیدر ا.دیکنيخوددارگرانیدشنهادیبر پهیفقط با تکیماليمعامله در بازارها
تا به صـورت مسـتقل   میکنمییرا معرفیمناسب معامالتيهاها و شناخت فرصتییانواع دارا

.دیموفق ظاهر شویماليدر بازارهاگذاري هیانجام معامالت و سرمايبرادیبتوان
مـت یبا مفهوم قییآشناتسلط پیدا کنید،ها بر آندیتوانمیکتابنیکه با مطالعه ایمطالب
در بـازار مـت یو کاهش قشیکه باعث افزاعواملیو ،متیا نمودار قبییآشنای،ماليدر بازارها

معـامالت خـود   يو برادیمختلف را درك کنهاي ییو فروش دارادیفشار خردیتوانمی.شوندمی
يعلت بـه حرکـت درآمـدن بازارهـا    ، ودیرا درك کنمتیحرکات قنیهمچن.دیبهره ببرنهااز آ
. دیـ سـود کسـب کن  متیحرکات قنیو از ابشناسید،متیقينمودارهادر هایی را با نشانهیمال

یکاهشاییشیافزاهاي که بازارها در دوره،گرفتدیرا فرا خواهیمالهاي بازارمختلفهاي دوره
و یـی بـود هـر نـوع دارا   دیـ قـادر خواه تیشناخت و در نهادیرا خواهمتیانواع روند ق.هستند

کـه قـادر   دیـ ریگمـی را فـرا هیو سرماسکیرتیریمد.دیکنلیو تحلیرا ساختار شناسيبازار
ممکـن در معـامالت   زانیمنیشتریو سود خود را به بدیخود را حداقل کنهاي بود ضرردیخواه
.دیبرسان


