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مترجميمقدمه
وارزشـمند مفـاهیم گام به گـام کهاستهوشمندپولهايکتابسريازکتابدومیناین

ازیکـی وایکُـف يشـیوه .آمـوزد را یه ما مـی وایکُفریچاردآقايمعامالتیتحلیلیسبککاراي
تمـرین وتمرکـز بـه نیـاز آمـوختنش کهاستمعامالتیوتحلیلیهايشیوهکاراترینوبهترین
.داردبسیار

فرمـولی بـه وکننـد ترکیبهمباراتحلیلیگوناگونهايشیوهتاکوشندمیبسیاريامروزه
در؛کننـد تحلیـل خطـا بـدون رابازارهـا تمـامی بتواننـد تـا یابنددست)مقدسجام(جادویی
دارداهمیـت آنچـه .اسـت زمـان رفـت هدراشنتیجهتنهاونیستشدنیکاريچنینحقیقت

بـه سـرانجام تـا باشدپیوستهتکراروتمرینباهمراهومتمرکزبایدیادگیريکهاستایندرك

.شودختمکارآزمودگی
.بیاموزیماصولیراوایکُفيشیوهتاکنندمیمانکمکهوشمندپولهايکتابسري

تـا داریـم تمرکـز معـامالت حجـم بـا پیونـدش وقیمتکنشدركبرنخست،کتابدودر

وسـاختارها دركبـر هاکتابسرياینيادامهدر.شودریزيپیدرستیبهشیوهاینيشالوده
ي بـه رویکردهـاي عملـی اسـتفاده از ایـن شـیوه      سرانجاموپرداختخواهیموایکُفرویدادهاي

.معامالتی خواهیم پرداخت

کتاباینيدرباره
مکملراآنوکردممطالعهبازارهااستادکتابازپس1395سالبارنخستینراکتاباین
يارائـه ووایکُـف يگانـه سهقوانینجامعشرحکتاب،اینقوتنقاطازیکی.دانممیاولکتاب
مفاهیمایناولکتابدرازاینپیش. استبازارتحلیلبرايحجمازاستفادهکاربرديهايروش

درامـا اسـت شـده موشکافیویلیامزتامآقاينگاهيزاویهازواستشدهبازگوجذابیشکلبه
استکردهترآسانراهاآندركواستشدهواکاويبیشتريجزئیاتباقوانینکتاباین

تـرِ راحـت دركسـبب ایـن واسـت کـرده استفادهبسیاريتشبیهازنویسندهکتابایندر

تفـاوت کـه اسـت کردهاستفادهشمعیازايمیلهنمودارجايبهآنبرافزوناست،شدهمفاهیم
.استآوردهپدیدقیمتيدامنهوحجمتحلیلدرجذابی

آشـنا آنبـا بازارهـا استادکتابدرکهوایکفيشیوهوارونفروشاوجوخریداوجمفاهیم
ایـن درامـا داریـم راخریـد اوجالگـوي بـازار سقفدردیگرسخنیبهاستشدهتعریف،شدید
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نظـر دربـازار سـقف برايرافروشاوجايحرفهگرانمعاملهبهعوامازنگاهتغییردلیلبهکتاب
ایـن تفصـیل بـه کتـاب خودالبتهفروشند،میبازارسقفدرايحرفهگرانمعاملهیعنیگیردمی

خوانـده رااولکتـاب کسـی اگـر کهاستسبباینبهگفتنشامادادخواهدتوضیحرامطلب

.استدامنهدیگرتفاوت.نشودسردرگمیدچاراست
شـمع /میلـه هـر قیمتيکمینهوبیشینهاختالفقیمتيدامنهکهآموختیماولکتابدر
قـرار تـأثیر تحـت دلیـل بـه ايتاانـدازه وشـمعی الگوهايازاستفادهدلیلبهاینجادرامااست

بهاستگرفتهنظردرشدنبستهوبازقیمتاختالفمعادلرادامنهها،شمعمفاهیمازگرفتن

.شمعيبدنههماندیگرسخنی
اسـت پرداختـه قیمـت حجـم تحلیلرویکردازاستفادهينحوهبهکتابیازدهودهفصلدر
گیـري نتیجهچگونگیوتحلیلينحوهباشدداشتهتوجهآنبربایستمیکتابيخوانندهآنچه

.کنیدمطالعهبیشتريتمرکزودقترا با فصلاین.است
معنی تفسـیر متـرجم اسـت و بـراي     را مشاهده کردید به .     ) م(هر جا که در متن عالمت 

.آسانی در فهم متن آورده شده است

تـا  کنم که من را در شرایط سخت همراهی کردند میهمسر و فرزندماین کتاب را تقدیم به 
.ي این کتاب را به پایان برسانمبتوانم ترجمه

.بیاموزیدراوایکُفيشیوهبهبازارهاتحلیلدانشتاکندکمککتاباینامیدوارمپایاندر

موفقیتآرزويبا
رضاییفرزاد

13/06/1400
:ارتباطیهايراه

ایمیل
farzadrezaei1976@gmail.com

:تلگرام
@farzadrezaei1976

@wyckoff_vsa
:اینستاگرام

Wyckoffvsa

ara
db

oo
k.c

om



است؟مناسبکسانیچهبرايکتاباین
پراسـترس تانمعامالتکهایدبردهپیوهستیدموفقیتبهرسیدنبرايتکاپودراکنوناگر

کـه یابیـد درمـی کتـاب، ایـن خواندنازپس.استمناسبتانبرايکتابایناستاحساسیو
بـر تـان تصـمیمات يهمـه ازآنجاکـه .کنیددورخودتانازهمیشهبرايرااحساساتاینچگونه

خواهیـد تبـدیل احساسـات دورازبهوخودباوريگريمعاملهبهبود،خواهدعقلومنطقيپایه

.کنیـد بینـی پـیش خودباوريباوآسانیبهسرعت،بهرابازاربعديحرکتتوانست،خواهید.شد
احساساتدورازبههرگاه.آیدمیدستبهثروتموفقیت،ازواستموفقیتخودباوري،دستاورد

ازجملـه بلـه .شـد خواهیدموفقبازاريهردرگذار،سرمایهیاباشیدگرمعاملهخواهکنیدمعامله
معاملـه يتجربه،هرروزسالشانزدهازبیشکهاستنوشتهکسیراکتاباین!فارکسبازاردر

.استکاراینيکارآزمودهکهآموزیدمیکسیازبنابراینداردرارویکرداینبا
حجـم دیگـري وقیمتیکیداریم؛اصلیتکنیکینشانگردوتنهامعامله،برايکتابایندر
دروقتـی ولیدهندمیمابهناچیزياطالعاتوهستندناتوانتنهاییبهدواینازیکهر.است

شـدن آشـکار با.شوندمیتبدیلانفجاريترکیبیبهباروتماننددرستگیرندمیقرارهمکنار
تـر پـیش چـرا اینکـه ازشـد خواهیدزدهشگفتوشوکهحجم،قیمتتحلیلوتجزیهتوانمندي

.ایدنکردهاستفادهمعامالتیيشیوهاینازگاههیچ

.کنیـد بینـی پـیش کنـد حرکـت آنکـه ازپـیش رابـازار توانیـد میزدنهمبهچشمیکدر
،ازآنپـس .شـد خواهیدگیجحتیوزدهشگفتشوکه،افتدمیاتفاقبارنخستینبرايکهزمانی

نشـانگر دوایـن کـارگیري بـه بـا رسید که تنهاو به این باور میشودمیآشکارتانبرايحقیقت
.داریدرابازاربعديحرکتبینیپیشتواناییوقدرتاکنونتکنیکی،

بـه شـما   یشگرفتواناییوکندمیآشکاررابازارDNAحجم،قیمتتحلیلاینکهکالمجان
معـامالت وشـد خواهیـد تبـدیل جسـور وخودبـاوري گـري معاملهبهاي کهداد به گونهخواهد 
با وجود چنین شرایطی طبیعی اسـت کـه   شدخواهنددورشماازهمیشهبرايدلهرهوهیجانی

قیمـت، حجمتحلیلوتجزیهتوانمنديومنطقصرفًا بر اساس.بردخواهیدلذتتانمعامالتاز
.برودکجابهبعديحرکتدرخواهدمیبازارکهپی خواهید برد
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:دهدمیپوششرامطالبیچهکتاباین

درVPAکـارگیري بـه برايراآنچهيهمهقیمتحجمتحلیلوتجزیهکاملراهنمايکتاب
ي کتـاب ابتدادرکهاستبعديفصليپایهفصل،هر.دهدمیشمابهبدانید،بایدتانمعامالت

روشـن وسـاده هـاي مثـال ازاسـتفاده بـا شاندادنپیوندازپیشحجم،وقیمتيپایهمبانی
رسـید مـی شـناخت اینبهتدریجبهخوانید،میترژرفراکتاباینکههنگامی.شوندمیبررسی

.کردخواهدتانکمکزمانیهايچارچوبوبازارهايهمهدرقیمتحجمتحلیلوتجزیهکه
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:فهرست

نویسندهي مقدمه

ازیکـی مـن .شـد آغـاز امبـراي چطـور اینکـه وقیمـت حجـم تحلیلوتجزیهازايپیشینه
.کـردم آغـاز معـامالت حجـم يپایهبرراامگريمعاملهمسیرکهبودمشانسیخوشگرانمعامله

دلیـل، همـین به.باشدگونههمیننیزشمابرايخواهممیواستبودهموفقیتمبنايسنگاین
تحلیـل وتجزیـه .برسـید رویاهاتـان بهگريمعاملهراهازکند،تانکمکتاامنوشتهراکتاباین

دنبـال راهوشمندپولانجامش،برايواستبازاررازهايکردنآشکاريشیوهتنهاقیمتحجم
.کندمی

نداردوجودايتازهچیزهیچگريمعاملهدنیايدر:اولفصل
ایـن .بیندیشیدبارهدرایندوبارهاستنوینیمفهومحجمتحلیلوتجزیهکهپنداریدمیاگر

وایکُـف ریچـارد ولیورمـور جسداو،چالزمانندپیشیناياسطورهگرانمعاملهکهبودرویکردي
دسـت بـه معـامالتی رویکـرد اینباهنگفتیهايثروتگران،معاملهاین.گرفتندمیکاربهراآن

شـرح اینجـا در.کردنـد نمـی اسـتفاده قلـم وکاغذحجم،وقیمتنوارجزبهچیزيازوآوردند
انـدکی تنهـا گذشـته سـال 100درگـذر مفـاهیم ایـن وشـدند موفقچگونههاآنکهدهممی

.اندشدهدگرگون
حجم؟چرا:دومفصل

تکنیکـی نشانگربهترینحجمچراکهدهممیشرحفصلایندر.نیستاينابخردانهپرسش
بـر افزون.دهدمینشانرابازاريآیندهمسیردرستیبهشودترکیبقیمتباکههنگامیواست
قیمـت رفتـار نبـودن یابودنمعتبرآنوکندمیآشکاررادیگريبااهمیتيمسئلهحجماین،
.است

قیمت:سومفصل
قیمـت .سـازد مـی رامنفجـره مـواد ترکیـب بعـداً کـه اسـت VPAدرعنصـر دومینقیمت

يانـدازه کنـد آشـکار توانـد نمـی گـاه هـیچ آنچه.کندمیآشکارراخریدوفروشصرفًاتنهایی،به
.نهیااستساختگیحرکتآیااینکهترمهموقیمتبعديحرکت

اولیهمبانیقیمت،وحجمتحلیلوتجزیه:چهارمفصل
زبـانی بـه .پـردازم مـی قیمتحجمتحلیلوتجزیهبنايسنگاولینمعرفیبهفصلایندر
مـان تحلیـل درناهمـاهنگی یا)تائید(هماهنگیحالتدوازیکیدنبالبهتنهادرواقعماساده،

بـر مبنـی ايتأییدیـه یـا )هماهنگی(هستندتوافقدرقیمتوحجمبینیممیاینکهیاهستیم،
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را)ناهمـاهنگی یعنی (نتیجهاینکهبینیممیراحجموقیمتبینتوافقعدمیعنیناهماهنگ
.گیریممینظردراحتمالیتغییرياولیهينشانهعنوانبه

تصویرساختن-قیمتحجمتحلیل:پنجمفصل
تحلیـل وتجزیـه يشـالوده کـه پـردازم میتوزیعوآوريجمعمفاهیمشرحبهفصلایندر
نمـایش بـا ودهنـد مـی رخبازارهـا وزمـانی هـاي چـارچوب تمامیدرهااین.استقیمتحجم
پایـان نمایـانگر کـنش ایـن .شـوند میآغازشوندمینامیدهفروشیاخریداوجکهايبازيآتش

رانهاناطالعاتدارندگانکهاستاینبکنیمبایدآنچهتمام.استايتازهروندسرآغازوکارزار
فصـل ایـن در.بفروشـیم یـا بخـریم هـا آنبـا فروشندمییاخرندمیکهزمانهروکنیمدنبال

.بفهمیدبازاريهردررااینچگونهخودتانکهآموزیدمی
باالترسطح-قیمتحجمتحلیلوتجزیه:ششمفصل

بـا وکنـیم مـی آغـاز پیشـین فصلهايآموختهازاستفادهبارامفاهیمساختفصل،ایندر
آغـاز بـا این،برافزون.کنیممیبررسیعملدرراVPAقدرتمند،شمعیالگويسهکارگیريبه

خاتمـه حجـم و1توقـف حجـم بازار،تحلیلوتجزیهکاملرویکردقالبدرVPAدانشساخت
.دهممیشرحرا2دهنده

مقاومتوحمایت:هفتمفصل
معـامالت حجمباکهزمانیولی.استتکنیکالتحلیلهايشالودهازیکیمقاومتوحمایت

گـران معاملـه ازانـدکی شـمار .شـود مـی هـم  قدرتمنـدتر بایسـته، تکنیکاینشودمیآمیخته
انـدازه همـان بهیااستتراکمیيمرحلهبهورودحالدربازارهاببرندپیچگونهکهانددریافته

بررسـی کـامالً رادوهـر فصـل ایـن در.کننـد تائیدراآناستشکستحالدرکهزمانیمهم،
!کنممی

روندخطوطوپویاروند:هشتمفصل
مرسـوم تعریفمطابقروند،کهزمانی.کنیدفراموشراروندخطوطوروندقدیمیهايروش

فصـل ایـن در!اسـت بـازار ازخـروج حالدرهوشمندپولشوید،میبازارواردوگیردمیشکل
گیـرد، میقرارVPAکناردرکهزمانیوکنیدترسیمراروندخطوطچگونهکهآموختخواهید

تئـوري سـنتی مفاهیمگرفتارتاکنوناگر.کندمیبازارواردپایانش،درنهوروندآغازدرراشما
.کردخواهدبه پاانقالبیتانمعامالتدروشماستمناسبفصلایناید،بودهروند

1 stopping volume
2 topping out volume
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VAP-قیمتدرحجم:نهمفصل

رویکـردي VAPقیمـت درحجـم .اسـت رویکـرد یکVPAیاقیمتحجمتحلیلوتجزیه
بـر قیمتیمختلفسطوحدرحجمتراکمازراآنیودیدارينماییشمابهواستمتفاوتکامالً
بیشـتر کـه اسـت آورشـگفت واسـت قدرتمنـد بسـیار ،روشایـن .دهـد مـی نشاننمودارروي

تنهـا نـواحی اینازیکهرشکستکهبدانیمباید.کنندنمیاستفادهرویکرداینازگرانمعامله
!سودکسب-شودمیتائیدVPAباکهزمانیو!جدیدروند-داردمعنییک

قیمتحجمتحلیلوتجزیهازهاییمثال:دهمفصل
.کنـیم میواکاويموشکافانهراگوناگونبازارهايازشدهمعاملهينمونهشماريفصلایندر

درهـا شاخصفارکس،نقديبازارارزهايجفتسهام،نقديبازارهايدرVPAکهدیدخواهید
وبازارهـا يهمـه تقریبـاً درواقـع .داردکـارایی تیک،نمودارهايکارگیريبهباکاالهاوآتیبازار
وجزئیـات باتانبرايراهمگیزمانی،تاگرفته1تیکيپایهبرنمودارهايازنموداريهايگونه

ایـن کـه امیـدوارم شـوید متقاعـد تااستالزمهنوزاگر!کنممیتفسیروبررسیگذاريعالمت
.بکندتانبرايراکاراینبتواندفصل

آموختهمفاهیميهمهترکیب:یازدهفصل
همچنـین .دهـیم قـرار هـم کنـار درراهـا مؤلفـه اینتمامیتااسترسیدهآنزماناکنون

کـارا پیوسـته امگـري معاملهسالشانزدهطیدرکهراتراکمیالگوهايقدرتمندترینازشماري
صـبوري شـرط بـه البتـه رامعامالتیآشکاروسادههايفرصتحجم،باشانترکیبباواندبوده

.دهمشرحتانبرايکنندمیفراهم
تازههايیافته-قیمتوحجم:دوازدهفصل

شـما بـه راقیمتحجمتحلیلوتجزیهدرآمدهدستبههايپیشرفتآخرینپایانی،فصلدر
و2داوچـالز گمانبی.روندمیسوییوسمتچهبهآیندهدرهاشیوهایناینکهوکنممیمعرفی

.خشنودندشانیکارهاگسترشوهاپیشرفتازگذشتهاياسطورهگرانمعاملهدیگر

1 tick charts
2 Charles Dow
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ي نویسندهمقدمه

...کنندمیکارسختوآموزندمیسرعتبهاند،مطالعهمشتاقکهاستآنانیبرايگاهبهتریناین

.شویدموفقآیندهدرتابیاموزیدگذشتهاز

)1947(کیوساکیرابرت

آنکـه داشتمبرنامهپیشهاسالواستمنخودکارآزمودگیواندیشهدستاوردکتاباین

.بنویسمرا
!یافتمنگارششبرايزمانیسرانجام
بـا اسـت قـرار کهمعامالتیتحلیلوتجزیهتکنیککتاب،اینفهموخواندنباکهامیدوارم

.بگـذارد نیـز شـما معـامالت بـر گذاشـت منبرژرفیتأثیرکهگونههمانبگذارم،میاندرشما
يشـیوه ایـن بـا اتفـاقی طـور بـه آوردمرويگريمعاملهبهباراولینبرايکهزمانیپیشهاسال

فهمیـد خواهیـد کهگونههمانهرچند،خشنودم،کردمکهکاريازابدتاوشدمآشنامعامالتی

زندگیدرعطفیينقطهمعامالتی،يشیوهاینآموختن.بودزیاديبرایمزمانآندراش هزینه
.شودشمازندگیدرتغییرباعثنیزکتاباینامیدوارم.بودامگريمعاملهيحرفهو

خـاص انـدازه ایـن بهتاراآنچیزيچهوچیستمعامالتیشگرداینبدانیدکهکنجکاوید
اياسـطوره گـران معاملـه يهمـه وداردقدمتسال100ازبیشتکنیکاینخُب،است؟کرده

يشـیوه اینگران،معاملهازبسیاريامروزهمیراث،اینباوجود.اندکردهمیاستفادهآنازپیشین
مـن اسـت، گونـه ایـن چـرا )نیسـتند آگـاه آنازیـا (گیرندمینادیدهراارزشمندبسیارتحلیلی

بـوده امگـذاري سـرمایه ومعـامالت بنیانسالشانزدهمدتبرايتحلیلیيشیوهاین.دانمنمی

ازهـدفم .اسـت منطقـی نظرهرازوتوانمندبسیار،شیوهاین.استگونههمینهمهنوزواست
.بپذیریدراآنتاکنممتقاعدراشماکهاستاینکتابنوشتن

آنچـه توانمنـدي وسـاده منطـق وباشیدنظرگشادهکهاستاینخواهممیکهچیزيتنها
.بپذیریدراVPAهماناختصاربهیاقیمتحجمتحلیلیعنیکنم،میاشارهبدان
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دلیـل .کنیـد نمیپیداراآندیگريجايهیچواستمنخوداصطالِحقیمت،حجمتحلیل
سـه درودقیـق طـور بـه راتحلیلـی يشـیوه ایـن کهاستاینبردمکاربهرااصطالحاینآنکه
یـک کنـیم مـی معاملـه کهبارهرگرانمعاملهماکهکنیمتوجهباید.کنمتوصیفسادهيکلمه

اسـت ایـن پرسش.پاسخی دقیق براي آن بیابیمکمابیشخواهیممیکهداریمذهندرپرسش
رود؟میسوکدامبهازاینپسقیمتکه

.دادخواهدپاسخپرسشاینبهقیمتحجمتحلیل
تمـامی بـا معاملـه بـراي وزمـانی هـاي چـارچوب بازارهـا، تمـامی درتوانمیرارویکرداین

وارزیابیبرايحجمکارگیريبهگري،معاملهدرموفقیتماصلیجوهر.کارگرفتبهمالیابزارهاي
تـان معامالتیرویکردکتاباینخواندنباامیدوارمواستبودهقیمتيآیندهکنشبینیپیش
ایـن رويبـر راتـان ذهـن فقـط امگفتـه هـم ترپیشکهگونههمان.شوددگرگونهمیشهبراي

خواهیـد کتـاب ایـن خوانـدن بـا کـه اسـت آنوقـت کنیـد، متمرکزاستVPAکهسادهمنطق
.کنیدبینیپیشراقیمترفتارسرعتبهوکنیدتفسیررانمودارهاتوانست،
خواهیـد پـی زیـرا بودخواهدتانزندگیدگرگونیيلحظهافتدمیاتفاقاینکهبارياولین

.اختیار داریددرگريمعاملهشگردقدرتمندترینکهبرد
يپایـه بـر تـان معامالتیتصمیماتزیرابودخواهیدخونسردوخودباورگر،معاملهیکمانند

درگفـتم ترپیشکهگونههمانحالبااین.استقیمتوحجمارتباطازخودتانتحلیلومنطق
.نداردوجوداسرارآمیزيیانوچیزهیچاینجا

کـه اسـت شـده نهـاده بنـا رویکـردي يپایـه بـر آموختخواهیداینجادرشماکهايشیوه
اینترنـت وکامپیوترهاآنکهتفاوتاینبااندگرفتهمیکاربهراآنپیشینايافسانهگرانمعامله

وشـدند مـی ترسـیم دسـت باکهنمودارهاجملهازشد،میانجامدستیکارهايهمه.نداشتند

ایـن تمـامی اکنـون زیـرا هسـتیم شانسخوشما.شدمیخواندهکاغذينواررويازکهقیمت
کهاستاینبکنیمبایدکهکاريتمام.شودمیانجامالکترونیکینمودارقالبدرمانبرايکارها

.داریدنیازخوبآموزگاريبهکاراینانجامبرايوکنیمتفسیرراحجموقیمتبینارتباط

.دهمآموزششمابهکتاباینقالبدرراهادرسبتوانموباشمآموزگارآنمنامیدوارم،
خُـب شـدم؟ آشـنا قیمـت بـا اشوابسـته همبهومتقابلپیوندوحجمباچگونه،حالبااین
کـه امیـدوارم )شـده مطـرح پرسـش (ارتبـاطش يدربارهوداردانگیزيشگفتکمابیشداستانِ
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�13ي نویسنده مقدمه

کـه دانـم مـی حقیقـت درولـی شـد تمـام گـران بـرایم اگرچـه شـود آشـکار تـان برايزوديبه
گـران معاملـه ازبسـیاري .کـردم آغـاز حجـم بـا راگریممعاملهمسیرچراکهمابودهشانسخوش
هـر زیـرا شـوند میناامیدبیشترهرروزوآزمایندمیراگوناگونیگريمعاملهرویکردهايهاسال

آن،بـا مشابهنتایجبهیابیدستازپیشتبلیغاتی،آگهیازشدهفراهمانتظاراتبرآوردندریک
.خورندمیشکست

ایـن خـواهم مـی اکنونوشکرگزارمامبودهشانسخوشاندازهاینتااینکهازنگريواپسبا
هـم شماخوانید،میراکتاباینوکاریدتازهگرمعاملهاگرپس.بگذارممیاندرشمابارادانش

بیهـوده مسـیرهاي پیمـودن وزمـان صـرف رنـج، اززیـرا هسـتید شـانس خوشخیلیمنمثل
ایـن کـه امیـدوارم وآمدیدخوشکتاباینبههستیدايکارآزمودهگرمعاملهاگر.ایدپرهیزکرده

کتـاب یـک تنهـا خوانـدنِ برايبسندهاشتیاقوشوراینکهوکندبرآوردهراتانانتظاراتکتاب

!باشیدداشتهراگريمعاملهيدربارهدیگر
دنیـاي درهنـوز افـراد ایـن ازبسیاريوامندادهتغییررانامیهیچخاطراتمکردنبازگودر
.هستندکاربهمشغولگريمعامله

شد؟آغازچگونهماجرا
چـرا کـه ببـرم پیتوانستمنمیبودصعوديشدتبهسهامبازارکهدرحالی1990يدههدر
سـخت روزهـاي ایـن در.نبودمتناسبدادمیرخسهامبازاردرآنچهباگذاریمسرمایهوعایدي
سـاندي يروزنامهدر1998يژانویهدر.کنماتکاهاروزنامهبهتوانستممیتنهاترنت،اینازپیش

آوردهدسـت بـه گريمعاملهراهازهنگفتیثروتکهخواندمگريمعاملهيدربارهايمقالهتامیز
گـر معاملـه آننام.بودخودشيشیوهباآموزشازپستازهنیروياستخدامپیگیراکنونوبود

.بود1البسآلبرت

اتاقیدرکهامیدوارييکنندهمراجعهصدهاجمعبهیکشنبه،صبحاوایلدربعديهفتهدو
نـام پرزیدنتاساماچ.پیوستمبودندایستاده2پرزیدنتاساماچکشتیيعرشهرويکوچک
يرودخانـه درورسـید پایانبهساختش1918سالدرکهبودمعروفی3زیردریاییضدکشتی

1 Albert Labos
2 HMS President
3 anti-submarine

ara
db

oo
k.c

om
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هـر پـذیرش يآمادهودستدرچکدستهمن.بودانداختهلنگر2فریارسبلکپلنزدیک1تیمز
.رسیدمآنجابهپیشنهادي

تركرااتاقهاجاسوسکهدادهشدارالبرتافتاد،اتفاقمرموزرویداديامرابتدايهماناز

مابهبعداًکهگونههمانواندآمدهاینجاچهبرايوهستندکسانیچههاایندانستمیاو.کنند
اشگـري معاملهيمحرمانهشگردتابودندآمدهوبودندبزرگهايبانکهايگماشتههااینگفت

حـال دروکرنـد مـی کـار اياتحادیهشکلبهکهبودندتکنیکالیگرانتحلیلهااین.بیاموزندرا
.بردندمیبهرههاآنازهابازارسازاینحاضر

بیناسـت، کـم اییاندازهتاتامکهشدگفتهمابه.شدیممعرفی3ویلیامزتامآقايبهازآنپس
تـام کـه شـد گفتهمابههمچنین.داشتسفیديعصاياوگمانمبهولیآورمنمییادبهکامالً

گـر معاملـه دقیقـاً کـه نبـردم پـی امـروز بهتاحالبااین.استايکارآزمودهاياتحادیهگرمعامله

نمودارهـاي .بودستایشقابلوتأثیرگذاربسیارزمانآندرولی.کندمیچهوکیستاياتحادیه
دربـود توضـیح سـرگرم کـه مـدتی تمـام درآلبـرت وشـد ارائـه جلسهاینطولدرگوناگونی

شـمار بایسـت مـی وبـود کـم فضـا ،حالبااین.بودنخبهگرانمعاملهازگروهییافتنجستجوي

.شدندمیدادهآموزشسپسوشدندمیگزینشمحدودي
5،000خوشحالیباوبپیوندمهاآنبهکهخواستممیبودندآنجادرکهدیگربسیاريمانند

شدهپذیرفته»نشدنیتکرارفرصت«درباریکاینکهازپرداختم،ايدوهفتهايدورهبرايراپوند
.گنجیدمنمیخودپوستدربودم

حـس ولـی هسـت، هـم طـور همـین کـه رسندمینظربهعجیبکمیرویدادهاایناگرچه
مشـتاق هـم منوبودکردهمعرفیراآلبرتسرشناسهايروزنامهازیکیزیراداشتماطمینان
.بودمآموختن

خاطراتکتابتاشدیمتشویقونوشتیممیايمقالهبایدما،ايدوهفتهيدورهاینطولدر
سرگذشـت ازبخشـی يدربـاره 1اورلُـف ادویـن ينوشـته کـه بخـوانیم را4سهامبازارفعالیک

.بخوانندراآنبایدگذارانسرمایهوگرانمعاملهتمامکهکتابی.بودلیورمورجسيمنتشرنشده

1 Thames
2 Blackfriars
3 Tom Williams
4 Reminiscences of a Stock Operator
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هـر بـه مـالی بازارهـاي کهبوداینشدمیتأکیدآنبرپیوستهکهپیامیهفته،دواینطی
ماهیـت بـودن سـاختگی یاواقعیبهبردنپیبرايراهتنهاوشوندمیکاريدستممکن،شکل

دلیـل همـین بـه .کـرد پنهانتواننمیراحجم.استمعامالتحجمکارگیريبهقیمت،حرکت

هـم رادیویـد همسرمکهکردمتقاعدرامنآنجاتاحجميمقوله.ببیندراآنتواندمیهرکسی
.کندشرکتآلبرتيدورهدرتاکردموادار

چنـد دررادورهاینشدمیچراکهبودزیادبسیاردورهيهزینهاندیشم،میگذشتهبهوقتی
وکـردیم شـرکت قیمـت وحجـم مبـانی يدروهدردیویـد ومـن ،حـال بـااین .کردبرگزارروز

طـی .آمیختـیم همدرخودمانگذاريسرمایهوگريمعاملهيشیوهباراهامانآموخته،ازآنپس
سـال پـنج طـی وایـم کـرده معاملـه موفقیـت بـا بازارهايهمهدرکمابیش،ازآنپسهايسال

.ایمگذاشتهاشتراكبهسایتوب70دررامانتجربهودانشگذشته،

بعـدي نسـل بـه بیشـتر جزئیاتبارادانشاینتاکندمیفراهممانبرايفرصتیکتاباین
.باشیدهاآنازیکیشماامیدوارمکهکنیممنتقلگذارانسرمایهوگرانمعامله

1 Edwin Lefevre
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