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و ویراستار علمی کتابمترجمپیشگفتار
3Mگري به براي موفقیت در بازارهاي مالی به سه عنصر اصلی نیاز است که این عناصر در دنیاي معامله

.گرددها اشاره میدر قسمت ذیل مختصراً به هرکدام از آن. باشندمشهور می
1 (ethodM:گیردهاي تحلیلی و معامالتی را در برمیهاي مربوط به استراتژيبحث.
2(oneyM :پردازدبه موضوعات مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه می .
3(indM :شودگري را شامل میمعاملهشناسی مفاهیم مربوط به روان.

3Mگران براي بقا و کسب سود در بازار بایـد از آن  دهد و معاملهرفته یک سیستم را تشکیل میهمروي
هـایی  گر بـا چـالش  درستی عمل نکند، معاملههاي سیستم مذکور بهMبدون شک اگر هرکدام از . بهره ببرند

.ها نیز تباه خواهد گردیدMهاي او در سایر شود و تالشجدي مواجه می

موفـق و  گـران معاملـه آنچه هاي تحلیلی و مدیریت سرمایه،هاي مربوط به مهارتفارغ از بحثدر واقع
.استذهنشانتوانایی آنان در کنترل احساسات و مدیریت سازد، میناموفق را از یکدیگر متمایز 

گرانـی کثیـر بـه    شدن معاملهو اضافه1399توجه شاخص بورس تهران در سال بعد از رشد و سقوط قابل
هاي مربوط به ها به سمت بازارهاي فارکس و  ارز دیجیتال، اهمیت بحثبازار بورس تهران و سپس کوچ آن

به دلیل اهمیت باالي این مبحث، کمبود منابع مطالعاتی و . ازپیش عیان گردیدگري، بیششناسی معاملهروان
گران ایرانی، تصمیم گرفتم تا با ترجمه و ویراستاري کتابی وع در بین معاملههمچنین مغفول ماندن این موض

.نوبۀ خود گامی در پوشش این ضعف برداشته باشمروز، جامع و کاربردي بهبه
.پور عزیز صمیمانه تشکر و قدردانی نمایمدر نهایت جاي دارد از الطاف مهندس مهدي ملک

لبمطنصرت شما را ِز خداوند جهان می
محمد اسدبگی

1400بهار 

ara
db

oo
k.c

om



معرفی نویسنده

آمریکـاي درFX Trader’s EDGE گري معاملهگروهمؤسسومطرحمدرسینازساموئلزجودي
همچنـین وهـاي حرکتـی را بـه افـراد آمـوزش داده     او دوست دارد معامله کردن در سـیکل . باشدمیشمالی
شـامل جوديتحصیلیسوابق. ها پرورش دهددر آنرامعامالتجهت مدیریتمفید،هايعادتوهامهارت

دانشـکده درMBAمـدرك یـک آندنبالبهوPAدانشگاه،Whartonمدرسهازاقتصاديعلوملیسانس
و1فارکسبازاردرمعاملهاقتصادي،حوزهدرساموئلزجودياصلیتخصص. باشدمیاسترالیاNYUبازرگانی

ایـاالت JP MORGANالمللـی بینبانکنیز بااو درگذشته.استايحرفهگرمعاملهیکعنوانبهکامودیتی
انرژيحوزهدرفعالشرکتیکبرايفروشوي در سمت متخصصهمچنین. استداشتههمکاريمتحده

باشـد،  میالیوتامواجبرمبتنیآموزشیِشرکتیککهTrader’s EDGEFXانجمنمدیرعاملعنوانو به
هـا  و آنداشتبرخواهدپردهخودتجربیاتاززوديبهساموئلزجودي.حال حاضر مشغول به فعالیت استدر 
ايحرفهگرانیمعاملهبهمبتديگرانمعاملهتبدیلبرايايزمینهتواندمیکهگذاردمیمیاندرسایرینرا با

مربیگـري وگريسالۀ خود در حوزة معاملهسیتجربۀاساسبراین کتابکهاستمدعیاو.شودکارآفرینو
.کننداي مدیریتصورت حرفهبهراخودهايحسابتاخواهد کردکمکگرانمعاملهبهکهنوشته شده است

1	Foreign	Exchange
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هـاي متعـدد   مصـاحبه آنالیـن، گـري معاملـه اتاقیککردنمدیریتبهتوانمیاوهايفعالیتجملهاز
بسـیاري مقاالتهمچنیناو. گوناگون اشاره کردسمینارهايدرسخنرانیوBloombergشبکۀباتلویزیونی

.استکردهمنتشرو ارز نیزسهامبازارمورددر
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کتابسندةینوپیشگفتار 
تـر مهـم آموزشـی و از همـه   ،یک کتـاب صـادقانه  _معامله گران موفق عادته د_يگرمعاملهآونگ 

باعـث  ) نویسـنده کتـاب  (جودي سـاموئلز  فردمنحصربهوةیشسبک و .و جذاب براي خواندن استبخشلذت
سدینویمروشن و واضحصورتبهنیز کردنصحبتاو در هنگام . ارائه شوندترفهمقابلخواهد شد تا مفاهیم 

ي متماديِ تبدیل معامله گران مشتاق به متخصصانی هاسالي گوناگون وي در هاتجربهاین قضیه حاصل که 
.استمتمول 

همگـی داراي فصـل   انـد،  گذاشـته یی که تأثیري پایدار بـر مـن   هاکتاب.من عاشق خواندن کتاب هستم
آونـگ  . اندکردهبا خود همراه و تا آخرین لغت مرا کردهدر فصل اول مرا مجذوب هاآن. اندبودهیی هامشترك

به همین دلیل این کتـاب را .استنیز چنین کاري را انجام داده -ق معامله گران موفعادته د-يگرمعامله
بلکـه بـراي درك   بخـش لـذت ي امطالعـه تجربۀاین کتاب نه فقط براي . کنمیمبراي مبتدیان توصیه داًیاک

.دیدگاه شما نوشته شده است
ي جودي ساموئلز خود را مطلع و ماهر هاآموزهشما با . نیز باید این کتاب را مطالعه کندکارکهنهگرمعامله

این قضیه باعث خواهد شد تا ذهن خود را بـاز کنیـد و مفـاهیم را بیشـتر     . خواهید یافت، یی خاصهانهیزمدر 
شما را به ایـن درك برسـاند کـه    تواندیمبودن گرمعاملهکه تعهد داشتن به بهترین دانمیممن .بسط دهید

ـ دورةشرکت در "درك این موضوع که .یادگیري هرگز نباید متوقف شود ک هزینـه نیسـت بلکـه    آموزشی ی
ساموئلز حرکت من را در یک مسـیر  براي من بسیار معنادار بود زیرا جودي"شودیممحسوب يگذارهیسرما

.اشتباه متوقف کرد

گـر معاملـه ي ایـ رؤشخصی در ارتباط بودم و او راه مرا براي رسـیدن بـه   صورتبهمن با جودي ساموئلز 
بدون داشتن خواهمیمکه دانستمیممن در کودکی همیشه . ار کردهمو، و میلیون دالري ارز بودنوقتتمام

بر اساس تصمیماتم درآمد خوبی کسب کنم و مبالغ به دست آورده را خواستمیممن . رئیس، خودمختار باشم
دهیـ دخـواب ي بزرگ را چنـدین بـار در   ایرؤحتی من در کودکی این . هزینه نمایموگذارگشتدر مسافرت و 

.بودم
دريزیـ چچـه دنبـال بـه کهکنمدركبهتربتوانم تاکردمقیتحقوفکرصرفراي زیاديهاسالمن

.ابمیدستآنبهتوانمیمچگونهوهستمیزندگ
اما قدرت بسیار ، بسیار ساده هستندالظاهریعلي من، مرا با سه کلمه مواجه ساخت که شاید هايجستجو
.زیادي دارند

هدف و تسلط،استقالل
قصد مـن ایـن بـود کـه پاسـخگوي      . تصمیماتم عواقب مثبتی را در پی داشته باشدخواستمیممن : استقالل

بر اساس شایسـتگی انجـام   گاهچیهچگونگی طرز فکر و عملکردهایم بوده و وابسته به ساختاري که پیشرفت 
.، نباشمشودینم
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ها بـه  به همین دلیل است که ساعتقًایدق،همۀ ما در ذهن خود خواستار مسلط بودن بر چیزي هستیم: تسلط
آشپزي یـا بهبـود مهـارت خـود در بـازي گلـف       دةیچیپيهانواختن یک ساز موسیقی، یادگیري دستورالعمل

و دشوار به نظر برسد، اما لـذت رسـیدن بـه آن    دکنندهیتسلط بر هر چیزي شاید در وهلۀ اول ناام. میپردازیم
.خواهد کردا هموار هدف برگزیده شده مسیر را براي م

هـا و  ، امـا نسـبت بـه راه   خواهمیچه چیزي را مقاًیام که دقدر نهایت من به این خودشناسی رسیده بوده
پاسـخ  روزي که اولین معاملۀ خود را انجام دادم، فهمیدم کـه  . نامطمئن بودم،که مرا به آن برسانندییابزارها

يکـه دوسـت داشـتم آن را انجـام دهـم و ایـن کـار جوابگـو        من کاري را پیـدا کـرده بـودم   . امافتهیرا خود
.من در حوزة استقالل، هدف و تسلط بوديهاخواسته

در خانه بنشینم و درآمد توانستمیممن . کردیممرا برانگیخته شور و اشتیاق ي،گرمعاملهحوزةفعالیت در 
بـراي مـن   . بـود تبـدیل شـده   سـتانم  دويرشد به محلی براي حسدورزاین روند روبهتا جایی که . کسب کنم

.شغل کاملی است، اما هر شغلی مستلزم مهارت، تجربه، زمان و صبر استيگرمعامله
بسـیاري از اوقـات لغـزش    . آشـنا شـدم  جـودي سـاموئلز   با دستیابی به موفقیت،در خالل مبارزاتم براي 

شـدن مـن را   شـدن میتسـل سـاموئلز جلـوي  امـا جـودي  ، دادیو احساس استیصال به من دست مـ کردمیم
باعث قـوت  بود که ساموئلز جودياین شدمیمدیو کامالً ناامکردمیمهنگامی که به خودم شک. گرفتیم

.شدیمقلب من 
در قـاً یکه سـایرین نیـز در بسـیاري از مواقـع دق    شدمی، متوجه ميگرمعاملهآونگهنگام خواندن کتاب 

جودي ساموئلز باعث فراوان يهاکمک.ها را تجربه کرده بودمآنترشیاند که من پقرار گرفتهییهاتیموقع
.پیدا کنمزرگی دست بيهاتیبه موفقشد تا 

يهـا تیـ ، موفقياحرفهيگرهاقبل از آغاز فعالیت خود در حوزة پرورش و آموزش معاملهساموئلز جودي
، سطح باالي تجربیاتکه با تمام هنگامی. استصنعت بانکداري به دست آورده يهابسیاري در باالترین رده

کتـاب  سـت یبایعلمی و تعهد او براي رساندن شما به موفقیت آشنا شدید حتماً درك خواهید کرد که چـرا مـ  
.دیکردیرا مطالعه ميگرمعاملهآونگ

: انتخاب روبرو هستیددواکنون شما این کتاب را در دست دارید و با 
.دیداریقدم را جهت تغییر زندگی خود براي همیشه برم، یا اولیندیکنیا کاري نمی

خود جـذب خواهیـد   يسوها را بهنو در زندگی که تمامی نگاهياوهیاستقالل شخصی و شيسوگامی به
.کرد

.آرزوي موفقیت روزافزون شما را دارم
Kel Talty

ارزياگر حرفهمعامله
کوئینزلند، استرالیا
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هايسپاسگزار
امیحکم به رشتۀ تحریر درآوردن داستان واقعی زندگی معامالت،براي منيگرمعاملهآونگنوشتن کتاب 

را امیبر اساس تجربیات شخصيگرتصمیم گرفتم دورة آموزش معاملههنگامی که2008در سال . را داشت
طرز تفکر من این بود که این . در بازار شکل دهم، این دوره را با نام ده عادت معامله گران موفق شروع کردم

هـا نیـاز   یک شرکت تجاري براي موفق شدن بـه آن يباالردهفعاالن هستند که ییهاده عادت همان عادت
خودکاري کـه بـه   معامالتیيهاستمیتجاري متفاوت و سيهاگران، صندوقهمچنین در مورد معامله. دندار

.و کندوکاو کرده امبسیار تحقیق،دهندیمشبهکیموفقیت و ثروت شما وعدة
دیگر چیـز  ي،گرمعاملهنۀیمن در زمسالهیبه فعالیت و تجربۀ سکه باتوجهکردمیدر آن زمان احساس م

گـر سـازمانی در یـک بانـک    عنوان یک معاملهشروع کار من به.جدیدي براي یادگیري و تجربه وجود ندارد
مطلب مناسبی براي يگرکه دیگر در حوزة معاملهپنداشتمیخود مبه بیان دیگر در خیال. بزرگ بودمطرح و
.من وجود نداردمطالعۀ

با بسیاري از معامله گران کار مهیا شد تا در هفت سال منتهی به نوشتن این کتاب، این فرصت براي من 
ها فکر این سالبه هنگامی که.بوداز سمت خداونداین موضوع براي من یک هدیه . ها باشمکنم و مربی آن

از افـراد جسـور و   ياژهیوقدردانیخواهمیم. است"قدردانی"شودیکه براي من مجسم ميا، کلمهکنمیم
يامعلمانم براي حرفهنیترمن که شاید بزرگانید و با دانش و همچنین دانشجوهمتفاوت، معامله گران متع

.اند، داشته باشمشدن در کارم بوده
مخاطبشمادوارمیام. کنمیممیتقدام، گرفتهادیها آنازاریبسکهانمیجودانشهمۀ بهراادداشتینیا
.دیبگذارظهورمنزلۀ بهراخودتوانتمامودیشوموفقيگرحرفۀ معاملهدرزینیگرام

که همـه مربیـانی خبـره در انجمـن معـامالتی مـا       EDGE FXيگراز تیم معاملهخواهمیهمچنین م
ازخودگذشتگی و تخصصشان این فرصت را براي من به وجود آوردنـد کـه وقـتم را    با هستند، تشکر کنم که 

و مجدانـه بـراي حصـول    وقفـه یبـ يهـا خاطر تـالش خوان ماندلو، از شما به. صرف نگارش این کتاب کنم
ـ نهایدر حـوزة امـواج الیـوت بـ    هاياستراتژعالی و گسترش یکی از بهترین ياجهینت نیـل  . سپاسـگزارم تی

بسیار عالی و همچنین ویراستاري چند فصل از ایـن  ییهامشاوره و رهنمونخاطر ارائۀبروفورد، از شما نیز به
از آندره پورکو، تیم استیوتس، فرناندو لونا، الکس کازیف، رابرت مـیس و  . کنمیکتاب نیز صمیمانه قدردانی م

ــه   ــاس ب ــان توم ــاطر فعالج ــخ ــاتی ــوقيه ــادهف ــما در   والع ــربخش ش و FX Trader’s EDGEاث
DESKElliott Waveکمال تشکر و قدردانی را دارم.

و یـا نـام او   آورمیخـاطر نمـ  در این لحظه کسی را بـه FX Trader’s EDGEتیم معظم اعضاياگر از
.ها خواهم بودواره سپاسگزار آناما همطلبمیها پوزش مافتاده است از آنازقلم
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مـن افتخـار   يهاتیخاطر موفقامروز، شما به. شوندیبدون تشکر از پدر و مادرم کامل نمهایاین قدردان
ـ ارا خود شما با تفهیم اهمیت تعادل در زندگی به مـن هدیـه داده  هاتی، اما این موفقدیکنیم مـادر از تـو   . دی

و مـن  داشـتی ياالعـاده انجام نداده بودي اما هوش تجاري فـوق ياهرگز معاملهنکهیسپاسگزارم که باوجودا
بـه یـاد   ي تو را در مورد تعادل پندهارمیگیهرگاه بین دو نیروي بسیار قدرتمند ترس و طمع قرار مهمچنان 

.آورمیم
.مینمایمقدردانی نگارش کنمکه باعث شدند تا این کتاب را عزیزانیدر نهایت مجدداً از تمام 

جودي ساموئلز
Jody Samuels
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سرآغاز
گران موفقروزي از زندگی معامله■

رد-د شـون بیـدار خـواب ازخـانواده افـراد همـۀ  اینکهازقبل.استمعمولیروزیکصبح5:50ساعت
خودخواب لباسازحاضرحالدر1تامپسونارلزچ-د شوناز خواب بیدارشهرمردمیۀبقاینکهازقبلحقیقت

خود را قبلروزکهاستبودهاینچارلزعادت، گذشتهسالپانزدهطی.استکرده دمرااشقهوهوشدهخارج
وي پیـروزي باعـث بقیه افرادازقبلخودروزانۀ آغاز کردن رقابتکهاستمعتقداو.آغاز کندآفتابطلوعاز

.شدخواهد
مبـارزه یآلـودگ خواببااستاو مجبور.کندمیبا مطالعه شروعراخود2مدیتیشن،6:10ساعتازچارلز

رسد اما وي این عادت را در خود ایجاد کرده و سـعی در بهبـود   یمینکه این کار سخت به نظر باوجودا. نماید
بـراي تمرکـز و اجـرا    انضـباط یزکردن ذهن نیسـت بلکـه یـک    تمفقط تمرینی براي مدیتیشن. این امر دارد

بدین منظور او هـر روز مدیتیشـن  . او، اهمیت دارندمهمکارهايوزندگیبراياین موارد.شودمیمحسوب 
. دهدیمخود را روي حصیري مخصوص انجام 

يمختصریکششیناتاست، تمریستادهخود ایتیشنمدیرِحصياو هنوز روکهیبعد، درحالیقهدقیستب
یدارو حاال کامالً باطراوت و برسدیبدنش ميهاسلولیتمامکه خون بهکندیاو احساس م.دهدیرا انجام م

ـ . شـود یو از خانه خارج مـ پوشدیخود را مینیتمريهاسپس کفش. است محـل  یکـی کـه در نزد ارکیدر پ
یـا یاگر هـوا بـاران  . استشمام کندياتازهيتا هوادودیمیآهستگبهیقهدقیسکونت او قرار دارد به مدت س

. یدخواهد دویلتردميرویزان،و به همان مدهدیخود انجام میرا در باشگاه خانگینتمرینباشد او ایبرف
. استادآزيدر هوایدنآهسته دويویحاما ترج
دررا3اخباربرنامۀ چارلز. نمایدیممیلرااش صبحانهوگیردیمگرمآبدوشرسیدخانهبهاینکهازبعد
فکـر کهراهرچهاو. گیردقرارجهانسراسردرداده رخمهمرویدادهايجریاندرتاکند میاجراخود4آي پد

کـه روزانـه مهـم وقـایع ازتـا سـازد یمملزماو راوي،شغل. نمایدیمیادداشتکندتوجهآنبهبایدکند می
.باشدآگاه، دهدیر قرارتأثتحت مالیبازارهاياستممکن

یسی ندارد که از او گزارش رئوي اگرچه. کنددر دفتر خانگی خود، کارش را آغاز می7:30چارلز از ساعت 
7:30ساعت رأسبخواهد یا انتظار پوشیدن لباس متحدالشکل شرکت را داشته باشد اما این عادت اوست که 

روز برنامـۀ هـا را مـرور کـرده و    چارلز یادداشت. کندهایش را آغاز یتفعالدر پشت میز کار خود حاضر باشد و 

1	Charles	Thompson	
2 Meditation
3	Newsfeed	
4	iPad
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گريآونگ معامله�14

، ظهـر تـا صـبح 8سـاعت از.کندمیدنبالرامشخصیفرایندصبحروزوي هر.نویسدیممعامالتی خود را 
رونـد از پـیش   نیسـت مجـاز کـس یچهـ . پـردازد یمـ يگـر معاملهامور مربوط به بهخود،به اطرافتوجهیب

.با اختالل مواجه کندناهارتناولتا زمان راچارلزشدةمشخص
گر بسیار موفق او یک معامله. گونه آغاز کرده استیناچارلز در پانزده سال گذشته تمامی روزهاي خود را 

هـاي  او موفقیـت . بـرد یمبسیار لذت ، هاي مالی منتج شده از شغلششود که از آزادي و موفقیتمحسوب می
داند که وي را هم از نظر جسمی و هم از نظـر روحـی بـراي    یمی خود فرایند صبحگاهداروامحاصل شده را 

نظم ، این روال سختداشتننگهوي همچنین معتقد است که . کندمدت در محل کار آماده مییطوالنحضور 
گـري بـه   ي محکم به او داده است که هر دوي این موارد فاکتورهاي مهمی براي موفقیت در معاملـه اارادهو 

.یندآیمحساب 

شود یمگر قبل از انجام معامله آغاز کار یک معامله■
حـال دريغـذاخور میـز کرده و درروشنراخود"کارحالت"صبحانههنگام تناولچارلز، صبحروزهر

ممکنکهبودخواهدییهاسرنخدنبالبهاو. باشدیممرور وقایع مهمی که در شب گذشته اتفاق افتاده است،
.دهدقرارتأثیرتحتراجهانیاقتصادوتجارتدنیاي، بورسوکاال، ارزبازارهاياست

خـود صـبحانۀ  ازخواهـد یمهمهنوزچارلززیرا، استاطالعاتيآورجمعحالدرفقطاو، مرحلهایندر
تحقیـق بیشـتري   هاآنکند که در هنگام شروع به کار، روي اي را ثبت مییذهنهاي اما یادداشت. ببردلذت

تـدوین  به هنگامخواهدیماووبگذارندتأثیرجهانیبازارهايبرتوانندیماخبارکهداندمیچارلز. انجام دهد
روانـی وعـاطفی يهـا واکـنش همچنـین ورویـدادها احتمالیخطرات، امروزبرايخودمعامالتیاستراتژي

.بگیردنظردررابازارهادرگذارانیهسرما
گزارش کنـد امـا وي   ارائۀگر مستقل است و مدیري ندارد که او را ملزم به ینکه چارلز یک معاملهباوجودا

را هـا آنیت مسـئول ی این قضیه را درك کرده است که باید در قبال معامالت خـود پاسـخگو باشـد و    درستبه
حـائز اهمیـت ایـن    نکتـۀ اما گیردیممالی را براي خود در نظر اهدافاز يامجموعهاو هر روز صبح . بپذیرد

ر واقع چارلز یک روش علمی براي سـنجش آنهـا   د؟ دشونیماست که عملی بودن آن اهداف چگونه بررسی 
رفتارهاي اخیر بـازار و  ، عملکرد خود در معامالت گذشتهجملهمنندارد اما این کار را بر اساس چندین فاکتور 

.دهدیمانجام هایش،ییتواناهمچنین 
هـا  آنبهدستیابیبرايمناسباقداماتوهستندیارؤیکصرفاًاهدافاینکهداندیمیخوبچارلز بهاما

بـراي رامـدونی قـوانین بـازار، درفعالیـت ومعـامالت انجامازقبلداردعادتاو. استنشدهگرفتهنظردر
نهایـت بایـد پـس باشـد یمبازاردربقااولوهلۀدرگر معاملهیفۀوظکهداندمیچارلز. باشدکردهیمخودتنظ
.بماندزندهیزبرانگچالشبازيایندرتادهدانجامراخوددقتوتالش
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هاي معامالتی را نیـز در اختیـار داشـته باشـد، در     ياستراتژترین يقوداند که اگر حتی ی میخوببهچارلز 
یک روال همیشـگی، درسـت بعـد از    عنوانبه. یجۀ مثبتی حاصل نخواهد شدنتصورت عدم پایبندي به آنها، 

او. دهدیمیرمتعارف و تعجب انگیزي انجام غقبل از انجام اولین معامله، او کاري معامالتی وافزارنرمورود به 
:نمایدیمشعار را سه بار بلند تکرار اینکرده، گرهيهامشتباوکندجمعراخودقدرت، ایستدیمراست

".و اکنون طبق آن برنامه، معامله خواهم کردامکردهریزي یپت خود را از قبل معامالبرنامۀمن "

".بدون درنگ اقدام خواهم نمود،فرابرسدحملهبرايزمانی مناسبکههنگامی"

".تعلل و تردید در اقدامات و تصمیمات من جایی نخواهند داشت، طمع"
شمارد که او را در مسـیر  یمیی هاعادتجزءاین عادت را چارلزاما.شاید این عمل احمقانه به نظر برسد

بـه او "یـزي ربرنامـه معامله و انجام معامله در جهـت  برايیزيربرنامه"بهعادت. کندموفقیت همراهی می
گیـري یمتصمینه براي زمویر قرار ندهندتأثاحساسات او را تحت انجام معامالت،به هنگامتاکندمیکمک

.باشدفراهممنطقی

پایان معامالت، انتهاي روز کاري نیست■
هـاي معـامالتی  یتفعالتاگرددیمآمادهچارلزوشوندیمبستهسهامبازارهاي، استبعدازظهر 4ساعت

.برساندپایانبهراخود
15چـارلز . شـود ینمـ ي معامالتی بسته هانشستي در روز، با پایان احرفهگران فعالیت معاملهپروندةاما 

خواهد نوشید دمتازهقهوةداد، یک فنجان خواهدانجامکششیسادةحرکتچند، کردخواهداستراحتدقیقه
.کندیک وظیفه مهم دیگر را آغاز می، که هنوز معامالت امروز را به خاطر داردیدرحالو 

هـاي یـت فعالبهبـود نتـایج  دنبـال روزانه و به طور پیوسته بـه است،متعهدگرمعاملهیکچارلزازآنجاکه 
نتـایج و مشـاهدات خـود اسـتفاده     ، معامالتی براي ثبت معـامالت 1او از یک ژورنال. باشدیمخود معامالتی

وي بـراي  . نمایـد یمـ استراتژي و اهدافی که از قبل تعیین کرده است، قیاس ، یزيربرنامهکند و آنها را با می
:کندزیر را مطرح میسؤاالتخود برخی از روزانۀبررسی عملکرد 

ام؟ داشتهآیا امروز در قاب ذهنی مثبتی قرار 
یر گذاشت؟تأثیا زندگی شخصی من بر روي معامالتم آ

در من بروز کرده است؟وجودحدازبیشنفس اعتمادبهیا و ییگراکمالاحساس آیا
گـران معاملـه سایرنظرات نقطهیاهایزنگمانهیرتأثتحتیاام؟ کردهیزيربرنامهیخوببهرامعامالتممنآیا

؟امگرفتهقرار

1	Journal
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؟امپرداختهخود به معامله برنامۀآیا من طبق 
؟اندشدههاي من روي اصول منطقی بنا شده بود یا احساسات در آن دخیل یلتحل

؟امداشتهي پرخاشگرایانه و خارج از برنامه امعاملهآیا من 
دارم؟رضایتروز خودامکارنتایجازمنآیا، طورکلیبه
دوبـاره کـه شودیممتعهدوکنداشتباهات خود کسب میازقدر گرانیی ها، تجربهسؤاالتاینبهپاسخبااو

.نکندتکراررااشتباهاتهمان
خواهد تصـمیمات درسـت اتخـاذ    یموي همچنین ، بررسی اشتباهات و خطاها نیستصرفًاالبته قصد او، 

.انجام دهدمجدداًهاي مشابه، همین اقدامات را یتموقعشده را نیز مرور کند تا در صورت بروز 
انجامد اما یمسی دقیقه به طول حدوداًها یسربراین ، دهدینمی در بازار رخ توجهقابلهنگامی که اتفاق 
کن است تا بعد از غروب نیـز همچنـان در حـال کنـدوکاو و     حتی ممچارلزباشد دادهرخوقتی اتفاقات مهمی 

شـود کـه   مطمـئن خواهـد  یمـ وي . یمـت اسـت  قگـران براي او هر تجربه، یک درس مهـم و  . بررسی باشد
.ي جدید را از دست ندهداتجربهي از قلم نیفتاده است تا انکتهرا انجام داده و هیچ جانبههمههاي یسربر

بسیاري همچنینوچارلز امروزموفقیتبهرسیدندرمهمینقشمربیگريپاسخگویی و خودعادتاین
.ایفا کرده استگران برجستهمعاملهاز

nتوانیم بیاموزیم؟یمگر موفق چه نکاتی را از این معامله
مکررًاکه کلیديکلمهیککههستممطمئنمنخواندید،یمچارلزروزمرهکارهايموردهنگامی که در

راعـادت 1وبسـتر _مریـام دیکشـنري . "عـادت "کلمـۀ : اسـت کردهجلبراشماتوجهشدیمدر متن ظاهر 
انجـام مـنظم وعـادي طـور بهاغلبشخصکهکاري".کندمیتعریفرفتاربرايمعمولروشیعنوان به

و یا در مسواك بزنیمیمان را هادندانشود هر روز صبح یقاً همان نیرویی است که باعث میدقاین ". دهدمی
.دنبال غذا بگردیمروزشبانهساعت مشخصی از 

. نیسـتند مثبتلزوماً عاداتکهاستاینتوجه قابلنکتهاما. کنندعملخوبجهاتدرتوانندیها معادت
کـه اسـت منفـی واشـتباه عـادت یـک راننـدگی هنگامهمراه بهتلفنازاستفادهیاپرخوريبهعادتفرضاً 

حسـب بـر کـه کسـانی . باشدداشتههمراهبهراتصادفیاچاقیجملهاززیاديخساراتومضراتتوانندیم
يهـا عـادت حاصلما. بودخواهندموفقزندگیدرکمتر، شوندیمتسلیمشکستبامواجههاولیندرعادت

عـادات بـه چگونهچارلزهکمدادنشانشمابهمن. کیستیمماکهدهندیمنشانمايهاعادتوهستیمخود
.نمایندراهنماییگريمعاملهینۀزمدررااوتادهدیماجازهخودخوب
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�17گر موفقگر متوسط در برابر معاملهمعامله: 1فصل / 1قسمت 

گران موفق زیادي معامله. کندچارلز تنها کسی نیست که با جدیت عادات را شکل داده و آنها را حفظ می
ام یدهدو سرشناسان زیادي را پرچمداران، ي متمادي فعالیتم در این حرفههاسالدر . دهندیماین کار را انجام 

هـاي  ي منفی دارند و همین قضـیه موفقیـت  هاعادتي مثبت و سرکوب هاعادتکه مجدانه سعی در پرورش 
.به ارمغان آورده استهاآنزیادي را براي 

: شودمطرحین زمینهدر اگرمعاملهیکعنوان بهشمابرايمهمیممکن است سؤاالت
؟ چیستدارندیکدیگرباموفقگرانمعاملهکهمشترکیعادات

توان آموخت؟یمنکاتی را چهها عادتایناز
کرد؟الگوبرداريخودموفقیتبرايآنهاتوان ازیمچگونه

به مشـکالت  ، اما قبل از این کار اجازه دهید. در فصول بعدي کتاب پاسخ داده خواهد شدسؤاالتبه این 
.گران نگاهی بیندازیممعاملهي رایج هاچالشو 
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