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ممدمم

مقدمه 
کتاب حاضر به مبحث انجام معامالت سودآور بر اساس الگوهای جدید بیل 
ویلیامز اشاره گردیده است. با این متد دقیقًا به زمان ورود به معامالت سودآور 

و زمان هایی که باید از ورود به معامالت پرهیز نمود، اشاره شده است.
اساساً این کتاب مستقل از دو کتاب معامله گری به روش بیل ویلیامز و کی 
آوس تدوین گردیده، البته مطالب مطرح شده مکمل دو کتاب گذشته می باشد.

بررسی های به عمل آمده در معامالت ضررده حاکی از عملکرد غلط ذهن 
در مواجه با واقعیات بازار است و اینکه ذهن با پیش داوری های خود معمواًل 
 در مسیر خطا حرکت می کند. اصالح این روند نیاز به دانایی و تمرین در جهت
 کاهش خطاهای ذهن دارد که این کتاب طی فصول مختلف بر اساس آخرین

دستاوردهای علوم نوروساینس و فیزیولوژی امکان آشنایی با ساختار عملکرد 
ذهن را فراهم آورده است.

نکته ای که بسیار حائز اهمیت می باشد این است که هر روزه کتاب های 
این حجم  می شود.  چاپ  اوسیالتورها  از  استفاده  نحوه  در خصوص  زیادی 
اطالعات باعث سرگشتگی معامله گران تازه وارد گردیده است، در صورتی که 
رفتارهای بازار در معامالت فارکس مبتنی بر اصول بنیادین و ثابتی می باشد 

که به راحتی به شما قدرت تشخیص روند بازار را می دهد.
در خصوص  بنیادین  و  جامع  اطالع رسانی  کتاب  این  تدوین  از  هدف   
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عملکرد ذهن موفق و بازار می باشد که با آموزش و یادگیری دقیق به شما، 
امکان حضور در هر بازاری را و سودگیری از روندهای صعودی و نزولی را 

فراهم می آورد.
معامله گران باید قبل از ورود به معامالت واقعی، به اصطالح روند فکری 
این  تفاوت  شود.  جلوگیری  زیان ده  معامالت  انجام  از  تا  نمایند  اقدام  خود 
یا  و  موفق  افراد  معرفی  به  عمدتًا  که  ذهن  مدیریت  کتب  سایر  با  کتاب 
روش های غیر علمی پرداخته اند، این است که در این کتاب بر اساس آخرین 
دستاوردهای علمی و تحقیقات آکادمیک به بخشی از ظرفیت های ذهن و 
نحوه ارتقا و به کارگیری از آن در تصمیم گیری ها و علی الخصوص در ورود 
به معامالت پرداخته ایم و این امکان را برای معامله گران فراهم آوردیم که 

چگونه همانند افراد حرفه ای عمل نمایند.
آخرین  جزو  که  اوسیالتور  به  کتاب  این  در  که  است  ذکر  به  الزم 
دستاودهای بیل ویلیامز می باشد که یکی به تغییر روند بازار )گیتور( و دیگری 
به تمایل بازار برای حرکت قیمت )MFI( اشاره شده است تا در کنار سایر 
اوسیالتورهایی که بیان گردیده بتوان حرکت های آتی بازار را دقیقًا رصد کرد 

تا از ورود به معامالت زبان ده جلوگیری شود. 
و  کتاب  این  مطالعه  به  جدیت  با  که  دانش پژوهان  کلیه  برای  آخر  در 

کتاب های قبلی پرداخته اند آرزوی موفقیت روزافزون در معامالت را داریم.

دکتر محمد پورانی
دکتر محمدرضاپورانی
آبان ماه 1399   


