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ایــن کتــاب تقدیــم بــه هــر کســی کــه یم  خواهــد بــه یــک 
ــود. ــل ش ــق تبدی ــر موف معامله گ

در ایــن مجموعــه ی 4 بخشــی، مــن )مــارک داگالس( و 
پــاوال دانــش، مهــارت و تجربیــات معاملــه   در طــول مــدت 
زندگی مــان را ارائــه کرده ایــم تــا بــه شــما کمــک کنیــم بــه 

همیــن شــکل عمــل کنیــد.

انتخاب کنید که بهتریِن خودتان باشید

ــان را  ــی خودت ــی معامالت ــای عال ــکل هدف ه ــن ش  و بدی
کســب خواهیــد کــرد.



نخستین منتورینگ آنالین روانشناسی معامله گری؛

 )ATO(  در مدرسه معامله گری آترین

ــی در  ــای مال ــازار ه ــفر ب ــی اتمس ــجویان ATO و بررس ــار دانش ــی در کن ــا زندگ ب
ایــران متوجــه شــدم کــه بســیاری از دوســتان نیم داننــد مشــکل ایــن کــه ســود 

ــت؛ ــد از کجاس نیم کنن

آنهــا فکــر یم کننــد کــه بایــد ســبک جدیــدی از تکنیــکال یــاد بگیرنــد یا شــیوه ی 
تحلیــل و شناســایی نواحــی را تغییــر دهنــد امــا مســئله از ایــن ســاده تــر اســت؛ 

مشــکل روانشناســی معاملــه گــری اســت؛ مشــکل "ذهــن" ماســت.

ــی را  ــان معمول ــک انس ــن ی ــای ذه ــیوه کارکرده ــن ش ــیوا تری ــه ش ــاب ب ــن کت ای
ــد. ــه یم کن ــه ای مقایس ــر حرف ــه گ ــک معامل ــا ی ــرا ب ــرده و آن واکاوی ک

بــر آن شــدم شــخصا بــه همــراه تیــم تولیــد محتــوا و ادوایــزر هــای عزیــز بــه 
منتورینــگ )کوچینــگ شــخصی ســازی شــده ی مطالــب بــرای اســتفاده ی 

ــردازم. ــع بپ ــن منب ــراه ای ــه هم ــتان ب ــما( دوس ــه ی ش بهین

هــر هفتــه بخــش هــای مهــم کتــاب را بــرای دوســتان شــرح خواهــم داد و  	
مثال هــای واقعــی از زندگــی معاملــه گــران حرفــه ای بــرای درک بهتــر متــن 

ــرد.  ــم ک ــه خواه ــاب ارائ کت

ــت  	 ــراه آپدی ــه هم ــاب ب ــن کت ــف ای ــای مختل ــش ه ــای بخ ــت ه در ATO پادکس
هــر بخــش قــرار خواهــد گرفــت.

پرســش و پاســخ هفتگــی راجــع بــه روانشناســی معاملــه گــری حــول مطالــب  	
ایــن کتــاب در ATO برگــزار خواهــد شــد.

عزیــزان  	 بــه  مطلــب  بهتــر  درک  بــرای  اختیــاری  هــای  آزمــون  و  تکالیــف 
ــده روی آن کار  ــازی ش ــخصی س ــورت ش ــه ص ــپس ب ــد و س ــد ش داده خواه

خواهیــم کــرد.
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مقدمه مترجم

درود و احترام خوانندگان و همراهان نازنین

بـر آن شـدم تـا جدیدتریـن کتـاب از آقـای مـارک داگالس کـه  یکـی از بزرگ ترین اسـاتید حوزه ی 

روانشناسـی معاملـه گری اسـت، ترجمـه کنم. 

ایـن کتـاب نسـبت بـه دو کتـاب قبلـی مـارک داگالس کـه در بـازار ایـران ترجمـه هـم شـده اند ) 1. 

معاملـه گـر منظـم )منضبـط( 2. تحلیـل فنـی، فاندامنتال یـا ذهنی؟ یـا همان معاملـه گری در 

منطقـه( ، برتری هایـی دارد؛ 

ایـن کتـاب جدیدتریـن اثـر مـارک داگالس منتشـر شـده در سـال 2020 بـه همـراه مقدمـه ای از 

همسـر او پـاوال اسـت. مقدمـه ای جامـع و ارزشـمند کـه بـه درک سـخنان مـارک داگالس کمـک 

خواهـد کرد.

علـوم  توسـط  انسـان  مغـز  شـناخت  و  روز  علـم  هـای  رویکـرد  از  کامـل  گـر  معاملـه  کتـاب 

از  نوروسـاینس و علـوم شـناختی )cognetive science( بهـره بـرده اسـت کـه یم توانـد آن را 

کنـد.  متمایـز  داگالس  مـارک  قبلـی  کتاب هـای  حتـی  و  حـوزه  ایـن  دیگـر  کتاب هـای 

ابتـدا قصـد داشـتم ایـن کتـاب را مخصـوص اعضـای  ATO )مدرسـه ی معامله گری آتریـن(  قرار 

دهـم و ایـن هدیـه را بـه ایشـان تقدیـم کنم؛ اما محبت دوسـتان خانـواده ی ATO و مشـاهده و 

زندگـی بـا ایـن جمـع گـرم و صمیـیم مـرا بـر آن داشـت تـا از طـرف ATO و اعضایش ایـن کتاب را 

تقدیـم جامعـه ی معاملـه گری ایـران کنم. 

لپـاری  از ایـن رو ایـن کتـاب را کـه توسـط آکادیم آموزشـی آتریـن و بـا همـکاری و حمایـت بروکـر آ

تهیـه شـده اسـت را از طـرف همـه عزیزانـی کـه در تهیه این کتاب نقشـی داشـته اند بـه جامعه 

معاملـه گری ایـران تقدیـم میکنم.

و همچنین تشکر از خانم نازنین بلخاری بخاطر زحمات ویرایش و بازبینی کتاب

درود بر همه عزیزان نیک کردار و پاک قلبی که مرا در این مسیر همراهی کردند

آترین
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ــر و  ــن همس ــم م ــه بگوی ــرم ک ــت و مفتخ ــی وب اس ــوال ت ــن پائ ــم م ــالم. اس س
همــکار مادام  العمــر مــارک داگالس هســتم. از آنجایــی کــه اســم مــن بــه گــوش 
بیشــتر شــما نخــورده اســت فقــط یــک پیش  زمینــه ی کوتــاه راجــع بــه خــودم 
ارائــه یم دهــم. مــن و مــارک بیــش از ســی ســال همــکار معامالتی، زن و شــوهر 
و دوســتان صمیــیم یکدیگــر بودیــم. در ایــن مــدت زمــان کــه بــا هــم زندگــی 
کرده ایــم، تمــایم جنبــه هــای هــر روز کاری خــود را بــه اشــتراک گذاشــتیم. مارک 
یــک بخــش جدایی ناپذیــر از کتاب هــا و شــیوه ی تعلیــم مــن اســت؛ همانطــور 
کــه مــن هــم بــرای او بدیــن شــکل هســتم. ایــن مســئله ممکــن اســت بــرای 
ــد  ــب آور باش ــتید تعج ــری هس ــه گ ــه ی معامل ــه در جامع ــما ک ــیاری از ش بس
چــون بیشــتر شــما اســیم از مــن نشــنیده اید؛ بــه جــز اینکــه احتمــااًل مــن را 
بــه عنــوان »همســر مــارک« یم شناســید. در ابتــدا قصــد مــا همیــن بــود، بــه 
ــا  ــتیم. ام ــری هس ــه گی ــان های گوش ــر دو انس ــارک ه ــن و م ــه م ــل ک ــن دلی ای
مهم ترازهمــه، بــا اینکــه کار مــا از بســیاری از جهــات بــه هــم مرتبــط اســت، 

روش هــای تعلیــم مخصــوص خودمــان را بــرای معاملــه گــران داریــم. 

بــا چیزهایــی کــه گفتــه شــد، اجــازه بدیــد تــا کــیم بــه زندگــی حرفــه ای ایــن مــرد 
بــزرگ و ایــن کتــاب بپــردازم. مــارک مــرد بزرگــی بــوده و هســت و از معــدود 
افــرادی در صنعــت اســت کــه از قلــب ش بــه انــدازه ی ذهنــش مایــه یم گــذارد. 
او همیشــه بــرای گــوش ســپردن بــه چالش هــای هــر معامله گــری حاضــر 
بــوده اســت و خیلــی اوقــات از کســانی کــه بــا دفتــر مــا تمــاس گرفتنــد هزینــه ای 
دریافــت نکــرده، بــا اینکــه ممکــن بــوده مــدت زیــادی، پــای تلفــن یــا بــه صــورت 
ــِک  ــت نی ــه سرش ــارک ب ــد. م ــرده باش ــرف ک ــان ص ــراد، زم ــرای آن اف ــوری، ب حض
همــه ی افــراد بــاور دارد؛ گاهــی بــه شــکل افراطــی  و عجیــب و غریــب بــه شــیوه 
ی خــودش. امــا همیــن بــاور اســت کــه مــارک را بــه آدیم کــه االن هســت، تبدیــل 
کــرده. مــردی کــه بــا درســتِی تمــام زندگــی و کار کــرده اســت، کســی کــه مســیر 
ــا ایــن  خــودش را بــه بهتریــن شــکلی کــه توانایــی داشــته، طــی کــرده اســت و ب
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شــیوه ی زندگــی کــردن، الگویــی شــد بــرای تمــام کســانی کــه او را یم شــناختند 
یــا بــه واســطه ی کارش بــا وی آشــنا بودنــد.

ــد.  ــی کن ــردش خودنمای ــه  ف ــر ب ــای منحص ــا توانایی ه ــه ب ــود ک ــی نب ــارک کس م
]البتــه کــه[ مســئولیت خودنمایــی بــه عهــده مــن بــوده و هســت؛ از هفته هــای 

اّولــی کــه شــروع بــه کار بــا همدیگــر کرده ایــم. 

ــه  ــن ب ــه م ــی ک ــم، زمان ــات کردی ــر را مالق ــال 1984 همدیگ ــتان س ــا در زمس م
عنــوان یــک تایپیســت و بــه صــورت پاره وقــت بــرای مــارک شــروع بــه کار کــردم. 
ــش  ــال ها پی ــه س ــی ک ــود، تعطیالت ــه ب ــالت رفت ــه تعطی ــارک ب ــت م ــی ثاب منش
بــه آن Fat farm1 یم گفتنــد و مــردم بــرای کاهــش وزن بــه آنجــا یم رفتنــد. 
مــارک یــک ارائــه داشــت کــه موعــدش چنــد روز دیگــر بــود و نوشــته های 
ــرای  ــیم ب ــای رس ــر روی برگه ه ــده ب ــپ ش ــورت تای ــه ص ــت نویس ش را ب دس
کنفرانــس نیــاز داشــت. مــن بــه دعــوت شــریک تجــاری اش کــه شــخصی 
معامله گــر هــم بــود حــدود ســاعت ســه و نیــم بعدالظهــر وارد دفتــرش 
شــدم. بــه مــارک معرفــی شــدم و درســت همــان بعــد از ظهــر کار تایــپ کــردن 
را شــروع کــردم. همــان شــب اول مــا تــا نیمه هــای شــب مشــغول کار بودیــم 

ــدارد.  ــن ن ــه گفت ــازی ب ــر نی ــم دیگ ــه اش ه و بقی

ــرش  ــد تفک ــارک، فراین ــودن م ــرد ب ــه ف ــر ب ــر منحص ــدت تحت تاثی ــه ش ــن ب م
ــیار  ــه بس ــد ک ــرار یم ده ــم ق ــار ه ــم را در کن ــا و مفاهی ــور ایده ه ــه چط و اینک
ــه  ــران »ب ــه معامله گ ــی[ ک ــاد ]توضیح ــاًل ایج ــا عم ــد )ام ــر یم آین ــه نظ ــاده ب س
ــن  ــه همی ــود، و ب ــوار ب ــیار دش ــش بس ــد برای ــاد بگیرن ــد آن را ی ــانی« بتوانن آس
دلیــل هــم نوشــتن کتاب هایــش ســال ها طــول یم کشــد( قــرار گرفتــه بــودم. و 
اگــر بخواهــم بــا شــما خواننــدگان ایــن کتــاب صــادق باشــم بایــد بگویــم کــه در 
همــان نــگاه اّول عاشــق ش شــدم. عاشــِق ذهــن بی نظیــرش؛ و البتــه کــه بایــد 

اشــاره کنــم کــه بــر و روی خوبــی هــم داشــت. 

مــارک آدم جامع االطرافــی هــم بــود، از بــازی کــردن هاکــی روی یــخ لــذت یم بــرد 
کــه یکــی از ورز ش هــای مــورد عالقــه ی مــن هــم هســت. )پــدر مــن اســکیت باز 
ــود؛ بــه همیــن دلیــل یــک پیونــد مشــترک وجــود داشــت(  ســرعتی مبتــدی ب

Fat farm  1: مکانی که افراد یم توانند با خوردن رژیم غذایی خاص، ورزش و غیره وزن کم کنند.
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پــدرم تقریبــًا هــر روز پنــج مایــل در امتــداد کنــاره ی دریاچــه ی مرکــزی شــیکاگو 
در هــر شــرایط آب وهوایــی ای یم دویــد و مــن را بــه خنــده یم انداخــت. 

چیــزی کــه بــاز بــرای مــن جالــب بــود، دیــدگاه مــارک نســبت بــه معاملــه بــود. 
ــن  ــم م ــات کردی ــر را مالق ــه همدیگ ــی ک ــم. زمان ــاوت بودی ــای متف ــا از دو دنی م
در تــاالر بــورس2 کاالی شــیکاگو3 بــه عنــوان یــک منشــی تلفــن بــرای کاالهــای 
ــورس اوراق  ــردن در ب ــه ک ــتم معامل ــه داش ــادایم ک ــردم؛ م ــاتکین4 کار یم ک ش
ــی7  ــالت آت ــر6 معام ــک بروک ــم ی ــارک ه ــم. و م ــاد یم گرفت ــورک5 را ی ــادار نیوی به
خرده فــروش بــود. دو دیــدگاه متفــاوت در روز پاییــزِی ســال 1984 بــه هــم 
پیوســتند و مشــارکتی را آغــاز کردنــد کــه تــا امــروز ادامــه دارد. )تعــدادی پــروژه ی 
ــترس  ــی در دس ــای آت ــانده ایم و در ماه ه ــام رس ــه انج ــارک ب ــن و م ــه م ــود دارد ک ــترک وج مش

ــر  ــترک زودت ــاپ های مش ــه ورک ش ــاب و مجموع ــن کت ــه ای ــت ک ــارک یم خواس ــود؛ م ــد ب خواهن

ارائــه شــوند.(

ــه  ــه ب ــی ک ــید، و از آنجای ــن را نیم شناس ــه م ــما ک ــدادی از ش ــرای تع ــددًا ب مج
نظــر یم رســد ابهاماتــی در مــورد اینکــه مــن چــه کســی هســتم و چــرا عضــوی 
از شــغل مــارک هســتم و ســابقه ی حرفــه ای ام ممکــن اســت چــه باشــد، اجــازه 
بدهیــد بــه شــما همه چیــز را توضیــح دهــم تــا ســوالی باقــی نمانــد؛ و حمــالت 
ــازی  ــای مج ــی در فض ــا هرجای ــازون ی ــت های آم ــل، پس ــق ایمی ــخصی از طری ش

صــورت نگیــرد.

ــد  ــغل جدی ــردن ش ــدا ک ــرای پی ــردم و ب ــرک ک ــگاه را ت ــن دانش ــال 1980 م در س
راهــی شــیکاگو شــدم. بعــد از مصاحبــه بــا تعــدادی از شــرکت های معتبــر، 

 Trading floor   2

Chicago Mercantile Exchange   3

Henry S. Shatkin   4

ــه  ــاره ب ــرای اش ــه ب ــت ک ــه اس ــی عامیان ــت. Big Board اصطالح ــده اس ــه ی Big Board آورده ش ــی کلم ــن اصل 5   در مت

بــورس اوراق بهــادار نیویــورک )NYSE(، قدیــی تریــن و شــناخته شــده تریــن بــورس ســهام در ایــاالت متحــده اســتفاده 

یم شــود.

6   بروکــر یــا کارگــزار )Broker( شــخص یــا شــرکتی اســت کــه بــه عنــوان واســط بیــن خریــدار و فروشــنده ایفــای نقــش 

یم کند.

Futures   7
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بانک هــا و مؤسســاتی مثــل اوراق بهــادار اوپنهایمــر8، انجمــن دندان پزشــکان 
آمریــکا، بانــک آپ تــون، و فروشــگاه خرده فروشــی بــزرگ مارشــال فیلــدز، مــن 
بــه عنــوان دســتیار اجرایــی رئیــس اســبق، دونالــد نــش )بازنشســته( در بــورس 

کاالی میدامریــکا مشــغول بــه کار شــدم. 

ــورس  ــن ب ــت، اولی ــم هس ــده ه ــناخته ش ــه ش ــور ک ــدآمMidAM( 9( همانط می
معامــالت ســلف مســتقل بــود کــه قراردادهــای کوچــک را ارائــه داد، بــه انــدازه ی 
ــتم  ــیم دانس ــن ن ــان، م ــر. در آن زم ــرمایه گذاران کوچک ت ــرای س ــم ب ــک پنج ی
قــرارداد معامــالت آتــی چیســت، فقــط بــا پــدرم هنــگایم کــه جــوان بــودم 
سرســری ســهام ها را از روزنامــه انتخــاب یم کــردم، معمــواًل هــم هنــگام عصــر 
ایــن کار انجــام یم دادم و برایــم مثــل یــک بــازی بــود. آقــای نــش کــه در میــدآم 
ــن  ــود، و م ــورس ب ــاالر ب ــای ت ــام عملکرده ــئول تم ــردم، مس ــش کار یم ک برای
ــد- ــی خری ــم. معن ــاد گرفت ــه ی ــردش را از پای ــی کارک ــورس و چگونگ ــاز و کار ب س

فــروش10، بهــره ی بــاز11 و حجــم معامــالت12 را یــاد گرفتــم، و در طــول ایــن مســیر 
بــا تعــدادی از معامله گرانــی مالقــات کــردم کــه ســعی داشــتند معاملــه را یــاد 
بگیرنــد و مشــتاق بودنــد تــا دانش شــان در مــورد بــازار را بــا مــن بــه اشــتراک 
بگذارنــد. ریچــارد دنیــس، مؤســس بدنــام گــروه معامله گــران الک پشــتی13، در 
ــدآم  ــودش را در می ــودم، کار خ ــه کار ب ــغول ب ــا مش ــن آنج ــه م ــی ک ــان زمان هم
شــروع کــرد. هرچنــد کــه مــن شــخصًا بــا او آشــنایی ای نداشــتم. البتــه کــه ایــن 

Oppenheimer Securities   8

MidAmerica Commodity Exchange   9 بورس کاالی میدامریکا

Bid & ask  10: در بازار فارکــس، بــرای هــر جفــت ارز در هــر لحظــه دو قیمــت متفــاوت وجــود دارد. یکــی قیمتــی اســت 

کــه شــما یم توانیــد در آن قیمــت، خریــد انجــام دهیــد، ایــن نــرخ را Ask یم گوینــد. و دیگــری قیمتــی اســت کــه شــما 

  )Spread( یم گوینــد. تفــاوت ایــن دو قیمــت را ِاســِپِرد Bid یم توانیــد در آن قیمــت، فــروش انجــام دهیــد، ایــن قیمــت را

یم نامیــم. کــه بــه Bid-ask spread معــروف اســت و بــه معنــی تفــاوت قیمــت خریــد و فــروش اســت.

Open interest   11

Volume   12

13   معامله گــری الک پشــتی )turtle trading( بــر اســاس خریــد یــک ســهام یــا قــرارداد در زمــان بریــک اوت )شکســت 

مقاومتــی( و فــروش ســع آن در یــک ریتریســمنت یــا ســقوط قیمــت اســت. سیســتم معامله گــری الک پشــتی یکــی از 

معروف تریــن اســتراتژی های پیــروی از رونــد اســت. 
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همزمــان بــود بــا دوســتی مــن بــا بســیاری از معامله گــران نــه چنــدان معــروف 
دیگــر کــه کار معامله گــری را بــا موفقیــت در هیئــت تجــاری شــیکاگو14، بــورس 
ادامــه  شــیکاگو  کاالی  بــورس  در  صدالبتــه  و  معاملــه(15  )اختیــار  آپشــن ها 
دادنــد. کار کــردن در میــدآم بــرای مــن هیجان انگیــز ســپری شــد و بایــد بگویــم 

کــه شــغل خیلــی معرکــه ای بــود. 

بســیاری از معامله گرانــی کــه در آن زمــان یم شــناختم جــوان و پرشــور بودنــد، 
بــازی معاملــه را بــه شــدت دوســت داشــتند و مــن بــه شــما یم گویــم کــه 
ــدآم  ــه در می ــن در حالیک ــود. م ــز ب ــه انگی ــیار وسوس ــم بس ــا برای ــتیاق آنه اش
مشــغول بــه کار بــودم یم دانســتم کــه روزی مــن هــم یــک معامله گــر خواهــم 
ــرر  ــل ض ــا متحم ــا هفته ه ــا ی ــران روزه ــن معامله گ ــه ای ــم اینک ــی رغ ــد. عل ش
یم شــدند، هیچوقــت ایــن فکــر بــه سرشــان نــیم زد کــه معاملــه کــردن را رهــا 
کننــد و بــرای کســب درآمــد مشــغول کار دیگــری بشــوند و ایــن بــه نظــر مــن 
ــه  ــه چ ــد ک ــر کنی ــئله فک ــن مس ــه ای ــه... ب ــت ک ــن اس ــورم ای ــود. منظ ــر ب بی نظی
کســی در شــغلی یم مانــد کــه در آن پــول هایــش را از دســت یم دهــد؟ اشــتیاق 
آنهــا بــرای یادگیــری بــازار، ابــراز خودشــان بــا موفقیــت مالــی از طریــق معاملــه 
کــردن مســحور کننــده بــود. و مــن یم دانســتم کــه اینجــا همــان جایــی اســت 

کــه یم خواهــم باشــم. 

ــتم  ــه یم دانس ــی ک ــه معامله گران ــپردن ب ــوش س ــه گ ــردم ب ــروع ک ــن ش بنابرای
خدمــات مربــوط بــه چارت هــا را دارنــد، آنهایــی کــه یــک شــبکه  داشــتند، و 
کســانی کــه یــک دیــدگاه معامالتــی داشــتند، حتــی آن معامله گرانــی کــه واقعــًا 
هیــچ نظــری راجــع بــه اینکــه بازارهــا بــه کــدام ســمت و ســو کشــیده یم شــوند 
نداشــتند. امــا بــه هرجهــت، هــر روز وارد پیــت16 معاملــه یم شــدند. البتــه 
ــای  ــر از کامپیوتره ــت؛ پیش ت ــل اس ــا قب ــه مدت ه ــوط ب ــئله مرب ــن مس ــه ای ک
شــخصی، یــا پیش تــر از زمانــی کــه معاملــه ی الکترونیکــی پــا بــه بــازار بگــذارد. 
زمانــی کــه بیشــتر چارت هــا بــه صورتــی دســتی بودنــد )مــن هنــوز هــم یم توانم 

Chicago Board of Trade   14

Options Exchange   15

16   اصطــالح pit بــه یــک مــکان فیزیکــی در بــورس اوراق بهــادار اشــاره دارد کــه مختــص معامــالت اوراق بهــادار اســت. 

بروکرهــا اوراق بهــادار مختلفــی را در ایــن مــکان )Pit( خریــداری یم کننــد کــه تــاالر بــورس نیــز نامیــده یم شــود.
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در خــواب یــک نمــودار میله ای17پنــج الــی پانــزده دقیقــه ای رســم کنــم. بســیاری 
از ایــن چارت هــا را مدت هــا قبــل بــرای معامــالت آتــی اوراق خزانــه دارِی کوچــک18 
ــورت  ــه ص ــا ب ــات چارت ه ــان خدم ــه در آن زم ــود ک ــن وج ــا ای ــام داده ام.( و ب انج
ــط  ــا توس ــم تنه ــب ه ــتند و اغل ــی داش ــت باالی ــت، قیم ــود داش ــری وج کامپیوت
شــرکت های کارگــزاری اســتفاده یم شــدند. البتــه هــر سیســتم معاملــه ای کــه 

مــن بررســی یم کــردم بــا دســتخط معمولــی نوشــته شــده بــود. 

بســیاری از سیســتم هایی کــه مــن آن زمــان بررســی کــردم بســیار پیچیــده 
بودنــد )بــه خصــوص اســپردهای پروانــه ای19 یــا آپشــن ها( و بــا عقلــم جــور در 
نیم آمدنــد. مــن متوجــه نیم شــدم کــه چــرا یــک سیســتم بایــد انقــدر پیچیــده 
باشــد، امــا اگــر کاِر آن معامله گــِر معامــالت آتــی ای را کــه ایــن سیســتم را درســت 
کــرده بــود، راه یم انداخــت، مــن امتحــان ش یم کــردم. مــن خوش شــانس 
بــودم، از آنجایــی کــه بیشــتر ایــن معامله گرانــی کــه ایــن سیســتم ها را درســت 
کــرده بودنــد، از دوســتانم بودنــد و الزم نبــود کــه بــرای بررســی سیســتم ها 
هزینــه ای پرداخــت کنــم. و در طــول ماه هــا بررســی سیســتم های بی شــمار، 
ــد،  ــاده تر باش ــتم س ــدر سیس ــن، هرچق ــرای م ــه ب ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب

بیشــتر بــه درد دیــدگاه منحصــر بــه فــردم یم خــورد. 

Bar chart   17

Mini-Treasury Bond futures   18

Butterfly spreads   19
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بعــد از اینکــه احســاس کــردم هرچیــزی کــه در توانــم بــوده اســت را بــه مــدت 
ــرای  ــیکاگو )CME(20 ب ــورس کاالی ش ــه ام، در ب ــاد گرفت ــدآم ی ــال در می ــار س چه
ــا  ــدم؛ ت ــه کار ش ــغول ب ــن مش ــی تلف ــک منش ــوان ی ــه عن ــاتکین، ب ــای ش کااله
ــورک(  ــهام نیوی ــورس س ــزرگ21 )ب ــه ی ب ــه آن را تخت ــزی ک ــه چی ــردن ب ــگاه ک ــا ن ب
ــا  ــا ب ــردِن قرارداده ــه ک ــرِی معامل ــرم. و یادگی ــاد بگی ــه را[ ی ــد ]معامل یم نامیدن

ــردم.  ــروع ک ــرم ش ــتان معامله گ ــطه ی دوس ــه واس ــزرگ را ب ــاس ب مقی

ــک و  ــای کوچ ــن قرارداده ــی بی ــاوت چندان ــه تف ــردم ک ــی ب ــئله پ ــن مس ــه ای ب
ــاب(،  ــدازه ی حس ــن ان ــر گرفت ــدون در نظ ــدارد، )ب ــود ن ــزرگ وج ــای ب قرارداده
بــازی یکــی بــود. سیســتیم کــه خــودم بــرای معامــالت کوچــک اوراق قرضــه  ی 
بــرای  دقیقــًا  بــودم  گرفتــه  نظــر  در  میــدآم  در  خزانــه داری22  مــدِت  بلنــد 
بــورس  در  خزانــه داری23،  مــدِت  کوتــاه  قرضــه ی  اوراق  بــزرِگ  قراردادهــای 
کاالی شــیکاگو هــم بــه خوبــی کارســاز بــود. )همانطــور کــه بــرای پنــج قــرارداد 
کوچــک جــواب داد.( چــرا؟ بــه ایــن دلیــل کــه در آن زمــان، از آنجایــی کــه مــن بــه 
صــورت پاره وقــت معاملــه یم کــردم و هنــوز یــک شــغل داشــتم کــه جوابگــوی 
هزینه هایــم باشــد، احســاس نیم کــردم کــه بــه جــز »یادگیــری«، بــرای انجــام 
ــود  ــودِی خ ــه خ ــرارداد ب ــدازه ی ق ــن ان ــتم. بنابرای ــار هس ــری تحت فش کار دیگ

ــت.  ــی نداش ــم اهمیت برای

و من یاد گرفتم. و طی این فرایند یادگیری بسیار لذت بردم!

همانطــور کــه قبــاًل اشــاره کــردم، زمانــی کــه مــارک را در پاییــز ســال 1984 
ــد از  ــودم. بع ــه کار ب ــغول ب ــیکاگو مش ــورس کاالی ش ــاالر ب ــردم در ت ــات ک مالق
اولیــن شــبی کــه تــا دیروقــت مشــغول تایــپ کــردن بــودم، بــه کار کــردن در تــاالر 
ــا پایــان ســال 1984 ادامــه دادم. و بعــد از آن  معامــالت بــورس کاالی شــیکاگو ت
مــارک از مــن درخواســت کــرد تــا بــه صــورت تمام وقــت برایــش کار کنــم. مــارک 
ــا در  ــد ت تعــدادی کنفرانــس پیــش رو داشــت کــه از او در خواســت کــرده بودن
ــود  ــته ش ــه بازنشس ــود ک ــه ب ــم گرفت ــی اش تصمی ــد. منش ــخنرانی کن ــا س آنه

Chicago Mercantile Exchange   20

Big board   21

)T-Bonds ) Treasury Bonds   22

)T-Bills )Treasury Bills   23



16  - مقدمه 

معامله گر کامل

http://t.me/TradingWithAtrin

ــروع  ــم« را ش ــر منظ ــاب »معامله گ ــتن کت ــارک نوش ــود( و م ــا لش ب ــاد س )هفت
ــال 1985  ــه ی س ــا در ژانوی ــر م ــکاری مادام العم ــکل هم ــن ش ــود. و بدی ــرده ب ک

شــروع شــد. 

طــی چنــد ســال بعــدی کــه شــغل مــارک بــه عنــوان مشــاور ] ِمعامالتــی[ و 
نوشــتن کتــاب اولــش بــه اســم »معامله گــر منظــم« کم کــم شــروع بــه شــکل 
ــه  ــت ب ــورت تمام وق ــه ص ــارک ب ــه م ــت ک ــود داش ــی وج ــان های ــرد، زم ــن ک گرفت
مــن نیــازی نداشــت. بنابرایــن مــن بــرای کارگــزاران دیگــر مثــل ســومین شــریک 
ارشــد، تومــاس نلســون )بازنشســته( در بیکــر مــک کنــزی24، بزرگتریــن شــرکت 
ــزر25  ــکا، فاندرای ــر آمری ــرکت  برت ــد ش ــی از ص ــی در یک ــان،  کارآفرین ــی جه حقوق
ملــی بــرای مجلــس ســنا )اینجــا هیــچ اظهــاری با مضمــون سیاســی ای نکــرده ام، 
صرفــًا یــک موقعیــت شــغلی بــا درآمــد مناســب بــود(، امــا همیشــه نهایتــًا بــا 
مــارک کار یم کــردم. تدریجــًا ایــن چرخــه ی کار بــرای مــارک را بــا کار کــردن بــه طور 
ثابــت و تمام وقــت کامــل کــردم و تــا امــروز ادامــه داده ام، بعــد از اینکــه در ســال 

1991 بــا هــم ازدواج کردیــم.

چیــزی کــه از مــارک، دوســتان معامله گــرم و کارگــزاران دیگــر در طــی ســال های 
یادگیــری ابتدایــی ام در مــورد مهارت هــای موفقیــت یــاد گرفتــه ام بســیار ســاده 
بــود. بــرای ایجــاد موفقیــت و حفــظ کــردن ایــن موفقیــت در هــر مــدل شــغلی 
الزم اســت کــه شــما بــه خودتــان بــاور داشــته باشــید. و یم توانــم قاطعانــه 
ــا  ــردم و ب ــات ک ــه مالق ــی ای ک ــس آمریکای ــده ی مجل ــر نماین ــه ه ــم ک ــان کن اذع
آنهــا کار کــردم، هــر کارگــزار و مدیرعاملــی کــه در طــی ســال هــای اولیــه مالقــات 
کــردم، و هــر معامله گــر موفقــی کــه بــا او قــرار گذاشــته ام یــا یم شــناختمش 
یــا بــا وی مالقــت کــرده بــودم، بــاور داشــتند کــه لیاقــت هــر قــران پولــی کــه در 

یم آوردنــد را داشــتند.

بــا احتــرام نســبت بــه نماینــدگان مجلــس آمریــکا، ایــن یــک کیفرخواســت 
نیســت، فقــط یــک حقیقــت اســت؛ مــن گمــان یم کنــم بــه طــور کلــی بر ســر این 

24   بیکــر مــک کنــزی یــک شــرکت حقوقــی چنــد ملیتــی اســت کــه دفتــر مرکــزی آن در شــیکاگو، ایلینــوی واقــع شــده 

است.

ــادی  ــگاه اقتص ــا بن ــدف ی ــه، ه ــه خیری ــک موسس ــی از ی ــت مال ــب حمای ــه وی کس ــا وظیف ــغل ی ــه ش ــخصی ک 25   ش

دیگــر اســت.
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موضــوع کــه نماینــدگان، بیشــتر از بســیاری از مــردم در شغل شــان مرخصــی 
یم گیرنــد، توافــق نظــر وجــود دارد. فکــر یم کنــم کــه یــک انســان معمولــی نیــز 
بــا ایــن کــه بســیاری از نماینــدگان 40 یــا 60 ســاعت هــم در هفتــه کار نیم کننــد، 
موافــق باشــد؛ در حالیکــه بســیاری از آمریکایی هــا بــرای گــذران زندگــی  مجبــور 
هســتند در محــل کارشــان همینقــدر ســاعت کاری داشــته باشــند. امــا از طــرف 
دیگــر، چیــزی کــه از مالقــات بــا نماینــدگان و هــر کارگــزار یــا معامله گــر در آن 
ســال های ابتدایــی آموختــم ایــن بــود کــه اگــر بــاور نداشــته باشــید اســتحقاق 
هــر مقــداری پولــی کــه یم خواهیــد را داریــد، هرگــز بــه هدف هــای مالــی خــود 
نیم رســید. و مقــدار ســاعاتی کــه کار یم کنیــد یــا انــرژی  و تالشــی کــه هــر روز، 

هــر هفتــه یــا هــر ســال صــرف یم کنیــد اهمیتــی نــدارد. 

اینجــا یــک مثــال مناســب در رابطــه بــا ایــن موضــوع ذکــر یم کنــم. زمانــی کــه 
در فاندرایــزر ملــی بــرای مجلــس ســنای آمریــکا مشــغول بــه کار بــودم )1991-

1989( یــک اتفــاق مهــیم کــه در تجدیدنظــر حقــوق ســاالنه افتــاد ایــن بــود کــه 
احســاس کــردم حقــوق مــن، بــا درصــد مناســبی، افزایــش داده نشــده اســت؛ 
بــا توجــه بــه مقــدار کاری کــه بــه خوبــی در طــی آن ســال ]ســالی کــه در مقــدار 

ــودم.  ــام داده ب ــد[ انج ــری کردن ــا بازنگ حقوق ه

زمانــی کــه دلســردی خــود را بــه رئیســم )اســم  وی را بــرای حفــظ حریــم شــخصی 
بازگــو نیم شــود( ابــراز کــردم و تمــام کارهایــی کــه بــا کفایــت تمــام انجــام داده 
ــا  ــم_ را ب ــت کن ــاداش دریاف ــان پ ــه خاطرش ــد ب ــردم بای ــاس یم ک ــودم، _و احس ب
جزئیــات برایــش شــرح دادم بــه مــن گفــت: »زمانــی کــه حقیقتــًا بــاور داری 
لیاقــت دریافــت 65 هــزار دالر را داری، آن را بــه دســت یم آوری. امــا در حــال 
ــه  ــی ک ــع کن ــن را قان ــی م ــالش یم کن ــًا داری ت ــداری، صرف ــاور ن ــه آن ب ــر ب حاض
لیاقتــش را داری. و بــه نظــرم ایــن فایــده ای نــدارد.« و خواننــدگان عزیــزم، بایــد 

اقــرار کنــم کــه حــق بــا او بــود. 

حــاال، هرچنــد کــه مــن حقــوق ســاالنه ی خیلــی خوبــی بــه انــدازه ی 50 هــزار دالر 
ــادی  دریافــت یم کــردم کــه بــرای یــک آدم تنهــا در اواخــر دهــه ی 1980 مبلــغ زی
بــود، امــا بــاز هــم کمتــر از حقــوق بســیاری از دســتیاران شــخصی دیگــری بــود 
کــه در رده مشــابه مــن کــه آن زمــان یم شــناختم، مشــغول بــه کار بودنــد. 
بنابرایــن بعــد از اندیشــیدن بــه ایــن مســئله کــه چــرا رئیــس مــن ممکن اســت 
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بیندیشــد کــه »مــن« فکــر یم کنــم لیاقــت افزایــش حقــوق را نــدارم، و بعــد از 
اینکــه بــه تفصیــل دربــاره ی ایــن تصــور بــا مــارک صحبــت کــردم، پــی بــردم کــه 
بایــد روش تفکــر شــخصی ام را گســترش دهــم تــا بتوانــم یــک بــاور را بــی  حــد 
ــه  ــاور ب ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ــم. ب ــم بگنجان ــق در ذهن ــی مطل ــا فراوان ــر و ب و حص
اینکــه نبایــد بــه نظــر یــک شــخص دیگــر در مــورد اینکــه لیاقتــم چقــدر اســت 
صحــه بگــذارم، بــه ایــن معنــی کــه بــرای ارزیابــی ارزش خــودم وابســته بــه نظــر 
دیگــران نباشــم، و بــاور داشــته باشــم کــه مــن هــم لیاقــت هــر مقــدار پولــی کــه 
دلــم بخواهــد را دارم؛ درســت مثــل تمــام افــرادی کــه در بــورس کاالی شــیکاگو 
ــا  ــا آنه ــه ب ــی ک ــران موفق ــکا و معامله گ ــنای آمری ــدگان س ــد، نماین کار یم کردن

ــان.  ــا یم شناختم ش ــردم ی ــات یم ک مالق

از آن روز بــه بعــد، مســیر مخصــوص خــودم بــرای کشــف معنــای موفــق بــودن 
و »لیاقــت« پــول داشــتن بــا هــر مقــداری را شــروع کــردم. مــن از معامله گرانــی 
کــه بــاور داشــتند لیاقــت تمــام پولــی کــه از بازارهــا بــه دســت یم آورنــد را دارنــد 
و طــی ایــن ســالها آنهــا را یم شــناختم، ]چیزهــای زیــادی[ یــاد گرفتــم، و همــه ی 
باورهــای موفقیتــی ام را بــا مــارک مطــرح یم کــردم. پــی بــردم کــه اگــر باور داشــته 

باشــم، ظرفیــت موفــق بــودن را دارم.

بهتریــن  و  اولیــن  از  برخــی  کــردم،  طــی  کــه  مســیری  مــورد  در  مختصــرًا 
صوتــی  نوارهــای  کــردم:  اســتفاده  مســیر  ایــن  آغــاز  در  کــه  محصوالتــی 
»پتانســیل های نامحــدود« از بــاری کونیکــف، تعمــق در »تجســم خــالق« از 
شــاکتی گوایــن، کتــاب و نســخه ی صوتــی »قوانیــن توانگــری« از کاتریــن پانــدر، 
پیشــگام برجســته  در تعلیــم موفقیــت از دهــه  1960 تــا بــه االن. نوارهــای صوتی 
بی نظیــِر »همگام ســازی نیمکــره« از رابــرت مونــرو در مؤسســه ی مونــرو. 
)اینهــا پیشــنهادات مــارک بودنــد از آنجایــی کــه خــودش بــه مــدت چنــد ســال 
عضــوی از گــروه حرفــه اِی مؤسســه ی مونــرو بــود( و البتــه کــه گفت وگو هــای 

ــرد.  ــک ک ــن کم ــه م ــیر ب ــن مس ــارک در ای ــا م ــاد ب ــده ی زی ــفی و پیچی فلس

در طــول ســالها، در کنــار مســیر موفقیــت شــخصی مان، مــن و مــارک هــر 
دو بــا هــم کار کردیــم و بــا دیگــر نــوآوران در صنعــت ســرمایه گذاری دوســتان 
مادام العمــر شــده ایم؛ مثــل الکســاندر الــدر )مــن و الکســاندر عاشــق ســیگار 
کشــیدن تفریحــی هســتیم(، لــری پســوانتو )اون عاشــق آشــپزی منــه(، گلــن 
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ــم  ــی را برای ــین های معامالت ــه اپلیکش ــه ک ــر معامل ــایت هدایتگ ــون از س الرس
ایجــاد یم کنــد. دکتــر ون تــارپ، کــه مــارک و ایشــون همزمــان در دهــه ی 
کــه  زمانــی  کردنــد؛  معامله گــری  روان شناســی  آمــوزش  بــه  شــروع   1980
ــران  ــه ی معامله گ ــرای جامع ــود و ب ــورده ب ــی نخ ــوش کس ــه گ ــوم ب ــن مفه ای
ــم  ــر اس ــد نف ــتم از چن ــط یم خواس ــد. فق ــاب یم آم ــه حس ــنایی ب ــوم ناآش مفه
ــی  ــه ی روان شناس ــارک در زمین ــن و م ــراق، م ــدون اغ ــم ب ــه بگوی ــرم؛ و اینک بب

معامله گــری پیشــرو هســتیم.

گــروه   ،CitiBank، DeutscheBank بــه  ســخنران  عنــوان  بــه  مــارک  و  مــن 
ســمینارهای   ،Futures نمایشــگاه   ،The Money برنامــه ی   ،Paul Tudor
بــورس  آموزشــی  گروه هــای   ،CompuTrac، CBOT26، SwissBank جهانــی 
 WizeTrade، Simpler ،کاالی شــیکاگو، ســرمایه گذاری قــرن بیســت و یکــم
Trading، شــبکه ی NBC( Phoenix(، شــبکه یMTA ،)Chicago( CBS )آمریــکا 
 INTA، Telerate مجمــع ،Financial نمایشــگاه ،Woodies CCI و کانــادا(، گــروه
ــای دو  ــی کارگاه ه ــورد میزبان ــد م ــده ایم و چن ــوت ش ــگاه Traders دع و نمایش
روزه ی خودمــان از ســال 1992 بــه صــورت جداگانــه و مشــترک در بیــش از 

ــردم.  ــام ب ــه ن ــت ک ــم هس ــر ه ــال اخی ــت س بیس

 CBS )Chicago(، Financial Times شــبکه ی   ،)NBC( Phoenix شــبکه ی  در 
 Good life، خبرنامــه ی   ،  )KXAM Finance ،ABC( Phoenixبرنامــه ی کانــادا، 
 INTA، Financial Forum،The Herald، Stocks مجلــه ی   ،Scotland Tribune
Commodities &، مجلــه ی Wall Street، مجلــه ی Farm Sanctuary، مجلــه ی 
Fortune، مجلــه ی Futures، Singapore Business Times، Active Trader و 
ــا  ــد. م ــکاری کرده ان ــه هم ــوت ب ــا دع ــا از م ــت ی ــده اس ــه ش ــا مصاحب ــره از م غی
همــواره بــه خودمــان افتخــار کرده ایــم؛ بــرای اینکــه بــا کیفیت تریــن محصــوالت 
و خدمــات آموزشــی منحصــر بــه فــرد را بــرای صنعــت معامله گــری ایجــاد 
کرده ایــم. کــه البتــه ایــن محصــوالت و خدمــات جدیــدی کــه مــن و مارک توســعه 
 داده ایــم  در آینــده ادامــه خواهنــد داشــت و بــه زودی در دســترس خواهنــد بود. 
بــه همیــن طریــق، مــن آن محصوالتــی را کــه همچنــان تــا بــه امــروز اســتفاده 
یم کنــم بــه اشــتراک خواهــم گذاشــت؛ کــه شــامل دیســک فشــرده ی »قوانیــن 

Chicago Board of Trade   26
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ــوار صوتــی ویــژه ی »همگام ســازی نیمکــره« از  توانگــری« از کاتریــن پانــدر و ن
رابــرت مونــرو یم شــوند.

ــیدند _ و  ــن یم پرس ــه از م ــتم ک ــگری داش ــان آموزش ــن مراجع ــات م ــی اوق گاه
بهتــر اســت کــه شــما هــم وقتــی ایــن را یم خوانیــد دربــاره اش فکــر کنیــد اگــر 
بــاور دارم کــه موفــق هســتم، دیگــر چــرا از محصــوالت موفقیتــی اســتفاده 

کنــم؟ کــه بســیار ســاده اســت. 

باورهــای مــن در مــورد موفقیــت تدریجــًا طــی ســالها شــکل گرفتنــد اگرچــه کــه 
اهــداف مــن بــا نظــر بــه همــان ]باورهــای مــن راجــع بــه[ موفقیــت رشــد کردنــد 

و تغییــر یافتنــد.

بنابرایــن بــرای بــه انجــام رســاندن اهــداف جدیــدم، مثــل ایجــاد کــردن ســپرده 
مــارک  معامله گــری  »کتابخانــه ی  ســاختن  خیریه هایمــان،  از  چندتــا  بــرای 
داگالس«، درســت کــردن کمــک هزینــه ی دانشــجویی تحصیلــی بــرای افــراد بــا 
ــی  ــر موقعیت ــتانه در ه ــای بشردوس ــًا کمک ه ــا صرف ــر، و ی ــی کمت ــن مال تمک
کــه پیــش آمــد؛ مشــخصًا باورهــای موفقیتــی مــن و اعمالــم بایــد بــا هــم پیونــد 
داشــته باشــند و بــه طــور پیوســته گســترس پیــدا کننــد تــا بــا اهــداف جدیــدم 
همســو و ســازگار باشــند. اینهــا همــه اهدافــی هســتند کــه مــن و مــارک ســالها 
ــا یکدیگــر آغــاز کردیــم و مــن بــرای تحقــق ایــن اهــداف تــالش خواهــم  قبــل ب

کــرد، هرچنــد کــه ایــن روزهــا خــودم بــه تنهایــی ادامــه یم دهــم. 

و همچنیــن بــه ســخنان مدرســان آشــنا در زمینــه ی موفقیــت مثــل مــارک، 
پانــدر و مونــرو کــه همه شــان مــن را در مســیر اصلــی نگــه داشــتند باعــث 
شــدند روی هدفــی کــه یم خواهــم در معامــالت، نویســندگی و تعلیمــم بــه 
ــه  ــترش ام را ب ــال گس ــی در ح ــداف مال ــم؛ و اه ــز بمان ــاورم، متمرک ــت بی دس

ــانم. ــر بنش ثم
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همچنین اشاره یم کنم که:

برنــده ی جایــزه  	 کــه  کتــاب هســتم  از بیســت  بیــش  مــن نویســنده ی 
ببینیــد. یم توانیــد  آمــازون  ســایت  در  و  شــده اند 

از  	 ذهنیتــی  و  داد  خواهــم  ادامــه  تدریــج  بــه  را  کارگاه هــا  میزبانــی  مــن 
موفقیــت را ]در شــما[ تقویــت یم کنــم کــه بتوانیــد نتایــج عالــی معامالتــی 

خــود را محقــق کنیــد. 

مــن یــک معلــم برجســته ی روان شانســِی رفتــارِی مالی/معامله گــری بــرای  	
صنعــت ســرمایه گذاری از ســال 1999 هســتم.

را  	 موفقیــت  تخصصــی ِ  برنامه هــای  تــا  بــود  شــده  خواســت  در  مــن  از 
 Maricopa County دانشــگاه های  مثــل  آموزشــی ای  مؤسســات  بــرای 
 Southwest Institute of شــیکاگو،  در  اکتشــافی  مرکــز   ،Community

کنــم. ایجــاد   local faith-basedســازمان های و   Healing arts

ــان  ــر ارزش خودت ــه اگ ــت ک ــن اس ــم ای ــی یم بری ــه آن پ ــا ب ــه در اینج ــه ای ک نکت
اســتفاده  کــه  پلتفــریم27  و  اســتفاده تان  مــورد  سیســتم  دیگــر  ندانیــد،  را 
یم کنیــد یــا مهارت تــان در تحلیــل، اهمیتــی نــدارد. اگــر نیم دانیــد چــه کســی 
هســتید، ذهنیــت و طــرز تفکرتــان بــه چــه صــورت اســت و در معامله تــان بــه 
طــور ویــژه دنبــال چــه چیــزی هســتید، ]موفقیت تــان[ آشــکار نخواهــد شــد. و 
یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای شــروع، ایــن اســت کــه شــما بــا خوانــدن ایــن کتــاب 
و فهــم اینکــه حــرکات قیمــت چگونــه دیــدگاه و ]نــوع[ معمالــه ی شــما را تغییــر 
یم دهنــد، متوجــه شــوید دقیقــًا دنبــال بــه دســت آوردن چــه چیــزی هســتید. 
ایــن بــرای شــما مهــم اســت تــا بتوانیــد بــا هــر معاملــه، خــط منحنــی ســهام تان 

را رو بــه رشــد، ایجــاد و حفــظ کنیــد. 

Platform   27 سکوی معامالت
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مســئله ی دیگــری کــه بایــد در نظــر داشــته باشــید ایــن اســت کــه در آن  ســوی 
هــر معاملــه ای کــه انجــام یم دهیــد، یــک انســان واقعــی وجــود دارد. معاملــه 
ــی  ــه کس ــه چ ــدارد ک ــی ن ــم اهمیت ــت!  برای ــری نیس ــازی کامپیوت ــک ب ــردن ی ک
ــا ابــزار الکترونیکــی  همچیــن چیــزی بــه شــما گفتــه اســت. معامــالت صرفــًا ب
بــه هــم مرتبــط شــده اند؛ معامله گــران واقعــی در آن ســوی هــر  آســان و 

معاملــه یــا مجموعــه ای از معامــالت قــرار گرفته انــد. 

شــما هیچ وقــت متوجــه نخواهیــد شــد کــه چــه کســی یــا چــه شــرکتی ممکــن 
ــخصًا  ــا مش ــد، ام ــالت باش ــه  معام ــا مجموع ــه ی ــر معامل ــرف دیگ ــت در ط اس
ــک  ــر ی ــران، مدی ــی از معامله گ ــا گروه ــر ی ــک معامله گ ــی، ی ــان واقع ــک انس ی
ــود  ــر وج ــرف دیگ ــزاری در ط ــرکت های کارگ ــا ش ــک28 ی ــش ریس ــدوق پوش صن
دارنــد کــه در مــورد اینکــه ممکــن اســت بــازار بــه کــدام ســمت کشــیده شــود 
احتمــااًل درســت شــبیه بــه شــما گمانــه یم زننــد. امــا بــه احتمــال بیشــتر، آن 
معامله گــران یــک بــاور یــا دیــدگاه متفــاوت نســبت بــه اینکــه بازارهــا بــه کــدام 
ــه  ــِر معامل ــرف دیگ ــت در ط ــت؛ درس ــد داش ــوند، خواهن ــت یم ش ــت هدای جه
شــما و خواننــدگان عزیــز، ایــن چیزی ســت کــه بازارهــا را بــه حرکــت وا یم دارد؛ 

انــرژی هیجانــی مطلــق.

بنابرایــن درک چیســتی حــرکات قیمــت، )حــرکات قیمتــی کــه توســط یک انســان 
ــی   ــرژی هیجان ــردش و ان ــه ف ــر ب ــر  منحص ــرز فک ــت و ط ــر، ذهنی ــِی دیگ واقع
ــیله ی  ــه وس ــا ب ــتگی بازاره ــی همبس ــت، و چگونگ ــه اس ــکل گرفت ــودش ش خ
همیــن حرکــت قیمــت( بــه شــما کمــک یم کنــد تــا بدانیــد کــه ایــن یــک بــازی 
زنــده اســت. عرصــه ی تحــرکات هیجانــی اســت و یم توانیــم بگوییــم کــه بازارهــا 
زنــده هســتند؛ بــاور و دیــدگاه هــر معامله گــر بــر اســاس تفســیر و برداشــتش 
از تحلیل هــا و سیســتم معاملــه ی خــودش، بــازار را زنــده نگــه داشــته اســت و 
پیوســته بازارهــا را بــه جنبــش وا یم دارد؛ از طریــق ابــراز خالقانــه  مخصــوص بــه 
هــر فــرد و ایده هایــش وقتــی کــه خــود آن شــخص دســت بــه معاملــه  یم زنــد.

مــن و مــارک ایــن کتاب را از ســر عالقه نوشــته ایم، مــارک مخصوصًا یم خواســت 
کــه مهارت هایــش را بــه اشــتراک بگــذارد تــا اینکــه داســتان همــه ی چیزهایــی 
کــه در زندگــی کاری اش یــاد گرفتــه را شــرح دهــد؛ بــه خصــوص بــرای عــده ای از 
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شــما کــه در بازارهــا تــازه کار بــه حســاب یم آییــد یــا بــرای کســانی کــه لــذت بــودن 
در یــا  دیــدِن یکــی از تاالرهــای بــورس را نداشــته اید. مــارک امیــدوار بــود کــه ایــن 
کتــاب بســیاری از باورهــای نادرســت در مــورد معاملــه کــردن را برطــرف ســازد 
ــان  ــای معامالتی ت ــان و موفقیت ه ــری از خودت ــتن درک واالت ــه داش ــما را ب و ش
ســوق دهــد. امیــدوارم کــه شــما هــم از ایــن کتــاب لــذت ببریــد؛ بــه همــان انــدازه  
کــه مــن و مــارک از نوشــتن ش لــذت بردیــم مــن و مــارک همــکار یکدیگــر باقــی 
خواهیــم مانــد و ایــن خواســته ی مــارک بــود کــه مــن بــا اصول مــان رو بــه جلــو 
حرکــت کنــم؛ بنابرایــن مــن اینجــا هســتم تــا بــا ادامــه دادن آمــوزش بــه شــما 

کمــک کنــم.

با آرزوی موفقیت در معامالت تان

پاوال تی وب
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پیش گفتاِر مارک داگالس

ــنایی  ــارک داگالس( آش ــن )م ــا کار م ــت ب ــن اس ــه ممک ــما ک ــدادی از ش ــرای تع ب
ــا ادامــه ی دو کتــاب  ــا فکــر کنیــد کــه ایــن کتــاب ســری دوم ی نداشــته باشــید ی
ــاب  ــن کت ــرا ای ــه چ ــه اینک ــع ب ــه  ای راج ــد کلم ــم چن ــت، الزم یم دان ــن هس اول م
بــه خصــوص در مــورد روان شناســی معامــالت را نوشــته ام، صحبــت کنــم.  
همانطــور کــه در بخــش چهــارم ایــن کتــاب خواهیــد خوانــد، توضیــح یم دهــم 
کــه مــن کتــاب »معامله گــر منظــم« را بــه ایــن دلیــل نوشــته ام تاچیزهایــی کــه 

ــذارم.                                            ــتراک بگ ــه اش ــه ام را ب ــودم یادگرفت ــخصی خ ــالت ش از معام

ــک  ــود )ی ــًا ناموج ــای تقریب ــه کاره ــاب[ را ب ــن کت ــم  ]ای ــب یم خواه ــن ترتی  بدی
کتــاب از جیــک برنشــتاین در ایــن زمینــه موجــود اســت( کــه منحصــرًا متمرکــز 

روی روان شناســی ِ مرتبــط بــا معامــالت هســتند، اضافــه کنــم. 

حــدودًا چهــار ســال بعــد از اینکــه کتــاب »معامله گــر منظــم« بــه چــاپ رســید، 
مــن شــروع بــه نوشــتن کتــاب »معاملــه کــردن در محــدوده29« کــردم؛ بــه ایــن 
دلیــل کــه موضوعــات خوبــی از کتــاب »معامله گــر منظــم« جــا مانــده بــود که در 
آن کتــاب نگنجانــده بــودم. هرچنــد دلیــل اصلــی ایــن اســت کــه چهــار ســال بعــد 
از انتشــار »معامله گــر منظــم«، چیزهایــی کــه در مــورد آمــوزش روان شناســی 
معامله گــری یــاد گرفتــه بــودم بــه طــور فزاینــده ای افزایــش پیــدا کــرده بودنــد. 
و  کــرده ام.  کار  مدرس شــان،  عنــوان  بــه  معامله گــران،  از  بســیاری  بــا  مــن 
درســت ماننــد زمانــی کــه کتــاب »معامله گــر منظــم« را یم نوشــتم،اگر در طــی 
تدریســم از یــک مفهــوم جدیــد حــرف یم زدم یــا یــک مفهــوم را بــه صورتــی 
شــرح یم دادم کــه یادگیــری و درک آن مفهــوم را ســاده تر یم کــرد، مصرانــه 
ــتر  ــت هایم بیش ــه ی یادداش ــه مجموع ــور ک ــردم. همانط ــت یم ک آن را یادداش
ــد.  ــتر ش ــم بیش ــدی ه ــاب بع ــتن کت ــرای نوش ــده ام ب ــع کنن ــل قان ــدند، دالی ش
»معاملــه در محــدوده« توســط مؤسســه ی مالــی نیویــورک در دســامبر ســال 

2000 میــالدی منتشــر شــد. 
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در بهــار ســال 2007، از طــرف یــک ســازمان معــروف و بســیار بــزرگ معامله گــری 
بــا مــن تمــاس گرفتــه شــد تــا در کنفرانــس ساالنه شــان ســخنرانی کنــم. 
ــد  ــور خواهن ــس حض ــر در کنفران ــزار نف ــش از 5 ه ــه بی ــد ک ــی کردن پیش بین
ــل  ــا قب ــم داد ام ــام خواه ــل انج ــال می ــا کم ــن کار را ب ــه ای ــم ک ــن گفت ــت. م داش
ــا بیشــتر از  از اینکــه ]ایــن پیشــنهاد[ را قبــول کنــم، یم خواســتم کــه در یکــی ی
جلســات گروهــِی مخصــوص کاربرهایشــان در منطقــه فونیکــس شــرکت کنــم. 
ایــن شــرکت ادعــا کــرده بــود کــه یــک پلتفــرم30 معامالتــی عالــی دارد کــه پیوســته 
ســیگنال های پرســود معامالتــی را در چندیــن بــازه زمانــی ارائــه یم دهــد، و 
ــد  ــر از ح ــتر و فرات ــتری،  بیش ــات مش ــه ی خدم ــا در زمین ــه، آنه ــر از هم مهم ت
نیــاز مشــتری فعالیــت یم کننــد. در اصــل، قبــل از اینکــه موافقــت کامــل 
ــا بیشــتر مشــتریان  ــا ارائــه در کنفرانــس ابــراز کنــم، یم خواســتم ب خــودم را ب
آنهــا تــا جایــی کــه یم توانــم، صحبــت کنــم و ببینــم کــه ادعاهــای آنهــا تــا چــه حــد 

درســت اســت.

در گــروه کاربرانــی کــه مــن شــرکت کــردم حــدود 150 نفــر بودنــد، بــدون هیــچ 
ــتری  ــات مش ــیگنال ها و خدم ــرم، س ــورد پلتف ــی در م ــرکتی. کس ــده ی ش نماین
نظــر منفــی ای بــرای گفتــن نداشــت. در واقــع، کامــاًل متضــاد ایــن مســئله؛ بــه 
نظــر یم رســید کــه همــه بــرای ایــن شــرکت احتــرام زیــادی قائــل بودنــد. بــه نظــر 
ــروش  ــد و ف ــای خری ــیگنال ه ــود، س ــتفاده ب ــل اس ــانی قاب ــه آس ــرم ب ــا پلتف آنه
نســبت ســود/ضرر خیلــی خوبــی داشــتند و خدمــات مشــتریان هــم بــه همــان 
ــیم،  ــیار ک ــداد بس ــد، تع ــود. هرچن ــوب ب ــود خ ــرده ب ــا ک ــرکت ادع ــه ش ــدازه ک ان
ــه ای  ــل توج ــغ قاب ــد مبل ــه بودن ــه در جلس ــرادی ک ــس، از اف ــم هیچ ک ــاید ه ش
کســب یم کردنــد. ایــن افــراد، معامله گــران سرســختی نبودنــد. تقریبــًا همــه ی 
آنهــا، اگــر نخواهــم بگویــم همــه، شــغل  دیگــری داشــتند و معاملــه کــردن 
اساســًا برای شــان تفریحــی بــود کــه یم خواســتند تدریجــًا آن را تبدیــل بــه 

شغل شــان بکننــد. 

ــا حــد زیــادی، ایــن گــروه در مــورد  بعــد از مــدت کوتاهــی کــه مشــخص شــد ت
اینکــه چگونــه بــه عنــوان معامله گــر موفــق شــوند بی اطــالع هســتند، در 
جلســه نمانــدم؛ بــا ایــن وجــود کــه بیشترشــان گفتنــد هــر دو کتــاب »معاملــه 
در محــدوده« و »معامله گــر منظــم« را خوانده انــد. آدم هــای بســیار خوبــی 

Platform   30 سکوی معامالت
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در آن جلســه حضــور داشــتند کــه بســیار مشــتاق بودنــد و بــه شــدت تــالش 
یم کردنــد، امــا چیزهــای زیــادی وجــود داشــت کــه در مــورد اصــل معاملــه درک 
ــیل  ــن پتانس ــای م ــود در کتاب ه ــای موج ــه دیدگاه ه ــا اینک ــد. و ب ــرده بودن نک
پــر کــردن ایــن جاهــای خالــی را داشــتند، احتمــال اینکــه ایــن اتفــاق بــرای آنهــا 
بیفتنــد بســیار کــم بــود. چراکــه هیــچ کــدام از کتاب هــا بــا ایــن فــرض کــه قــرار 
اســت توســط معامله گــران مبتــدی )بــه طــور متوســط مبتــدی بــه معنــِی 
معامله گــری کــه تجربــه ی معاملــه کــردن تمــام وقــت در کمتــر از پنــج ســال را 

داشــته باشــد( خوانــده و درک شــوند، نوشــته نشــده بودنــد.

زمانــی کــه نوشــتن کتــاب »معامله در محــدوده« را در ســال 1994 شــروع کردم، 
حرفــه ی معامله گــری هنــوز کامــاًل بــر ایــن ایــده متمرکــز بــود کــه تحلیــل بهتــر 
ــر  ــک معامله گ ــه ی ــت ک ــکلی اس ــر مش ــا ه ــه ب ــل مقابل ــا راه ح ــتر تنه ــا بیش ی
ــه  ــن حرف ــه وارد ای ــدی ک ــخص جدی ــر ش ــود. ه ــه رو ش ــا آن روب ــت ب ــن اس ممک
یم شــد معمــواًل توســط ایــن حرفــه کامــاًل بــه وی تلقیــن شــده بــود کــه تحلیــل 
ــال در  ــج س ــی پن ــه ال ــدت س ــه م ــرد ب ــواًل، ف ــا معم ــت، ام ــز اس ــد همه چی کلی
ســردگیم بــه ســر یم بــرد تــا اینکــه متوجــه شــود روش کارش چیــزی کــم دارد؛ 
و بعــد وادار یم شــوند تــا بــه دنبــال راه حــل در حیطــه ی روان شناســی بگردنــد. 
مشــکلی کــه مــن داشــتم ایــن بــود کــه هنــگام نوشــتن کتــاب »معامله گــر 
منظــم« و »معاملــه در محــدوده« هرگــز پیش بینــی نکــرده بــودم آنهــا در 

ــوند.  ــده یم ش ــدی خوان ــران مبت ــط معامله گ ــع توس واق

چیــزی کــه در ســال 1994، درســت مثــل بیشــتر مــردم در آن زمــان پیش بینــی 
نکــرده بــودم، اینترنــت و چگونگــی تغییــر دنیای مــان توســط اینترنــت بــود.

2000 میــالدی منتشــر  کتــاب »معاملــه در محــدوده« در ســال  کــه  زمانــی 
ــاد پلتفرم هــای الکترونیکــی، اتاق هــای  ــا ازدی ــاد و ب ــا شــتاب زی شــد، اینترنــت ب
و  بــود.  گســترش  حــال  در  معاملــه،  آنالیــِن  همایش هــای  و  گفت و گــو 
کــردن هــم  تبلیــغ در مــورد معاملــه  زیــادی  تعــداد  کــه  فرامــوش نکنیــد 
ــه و  ــه معامل ــور آدیم را ب ــه همه ج ــد ک ــش یم ش ــون پخ ــا از تلویزی آخروقت ه
ــا قبــل از آن فکــر معاملــه  تجــارت جــذب یم کــرد، آدم هایــی کــه ممکــن بــود ت
ــیاری از  ــدم بس ــه ش ــه متوج ــگایم ک ــد. هن ــته باش ــان نگذش ــردن از ذهن ش ک
مدیرهــای اتــاق  گفت وگــوی آنالیــن و ارائه دهنــدگان همایش هــای آنالیــن اگــر 
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مخاطبان شــان را مجبــور نیم کردنــد، حداقــل بــه آنهــا پیشــنهاد یم کردنــد 
ــدم.  ــگفت زده یم ش ــیار ش ــد، بس ــدوده« را بخوانن ــه در مح ــاب »معامل ــه کت ک
بدیــن شــکل، یــک عالمــه معامله گــر مبتــدی وجــود داشــت کــه کتاب هایــم را 
خوانــده بودنــد، امــا هنــوز نیم توانســتند آنچنــان کــه بایــد بــا دیــدگاه موجــود 
ــاده تر  ــان را س ــه  کردن ش ــه معامل ــوی ک ــه نح ــد؛ ب ــرار کنن ــاط برق ــاب ارتب در کت

ــتند.  ــودن یم پنداش ــق ب ــا آن را موف ــه آنه ــی ک ــاده تر کردن ــد. س کن

در طــی آن جلســه، مــن بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه بایــد یــک کتــاب بــرای 
ــی  ــه ی چگونگ ــول اولی ــچ گاه اص ــه هی ــری ک ــا معامله گ ــدی، ی ــران مبت معامله گ
کارکــرد بازارهــا را یــاد نگرفتــه اســت بنویســم. و ایــن کتــاب را بــه نحــوی بنویســم 
کــه قــادر باشــند ســریعًا درک کننــد چــرا بایــد مهارت هــای ذهنــی بــه خصوصــی 
ــه  ــر ب ــه منج ــوی ک ــه نح ــان ب ــه از تحلیل هایش ــل از اینک ــد، قب ــرورش دهن را پ
موفقیت شــان نشــود، اســتفاده کننــد. و بعــد اتفــاق بســیار جالبــی افتــاد. 
درســت همــان موقعــی کــه این ایــده را در ذهنــم نگه داشــته بودم کــه این کتاب 
را خواهــم نوشــت، ایــده ای در ذهنــم جرقــه زد. ســع ترین و ســودمندترین راه 
بــرای کمــک کــردن بــه کســی بــرای درک ]اهمیــت[ پــرورش ُبعــد ذهنــی معاملــه 
کــردن اش ایــن اســت کــه بــه وی یــک درک جامــع از چگونگــی حرکــت قیمــت31 در 

ســطح جریــان ســفارش32 بدهیــم.

مــن یم دانــم کــه عــده ی بســیار کــیم واقعــًا حــرکات قیمــت را از منظــِر جریــان 
سفارشــات درک یم کننــد. امــا تــا آن زمــان ]در آن جلســه[ ایــن هرگــز بــه ذهنــم 
خطــور نکــرده بــود کــه تدریــس روان شناســی معاملــه در زمینــه ی پویایــی 
ــه  ــی معامل ــد ذهن ــراد از ُبع ــه درک اف ــردن ب ــک ک ــرای کم ــات، ب ــان سفارش جری
کــردن، بــدون اینکــه ســال ها درگیــر رنــج و ســردرگیم شــوند کمک کننــده 

خواهــد بــود.  

و مــن لحظــه ای تأمــل کــردم؛ در مــورد اینکــه کتــاب دیگــری را شــروع کنــم. مــن 
متحّیــر شــده بــودم کــه بعــد از ســال ها تدریــس، ارائــه دادن و نوشــتن چندیــن 
کتــاب، هرگــز بــه ذهنــم نرســیده بــود کــه کلیــد درک روان شناســی معاملــه، در 

ابتــدا، درک حــرکات قیمــت از منظــر جریــان سفارشــات خواهــد بــود.       

Price Moves   31

Order-flow level   32
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تجربیــات اولیــه مــن از وقــت گذرانــدن بــا معامله گــران تــاالر بــورس33، زمانــی 
کــه بــه عنــوان بروکــر )کارگــزار( بــرای شــرکت مریــل لینــچ مشــغول بــه کار 
بــودم، و همینطــور تجربیــات پــاوال کــه بــرای بــورس معامــالت آتــی34 کار کــرده 
اســت و بعــد خــودش در تــاالر بــورس کاالی شــیکاگو معاملــه کــرده اســت، بــه 

دو نفــر مــا پویایــی جریــان سفارشــات را آموختــه اســت.

ــدر آن تجربیــات  ــدم چق ــی کــه فهمی ــا زمان مــن متوجــه ایــن مســئله نبــودم ت
بــه رشــد خــودم کمــک کردنــد و چقــدر مــن از منظــر آموزشــی، ان تجربیــات را 

کامــاًل بدیهــی فــرض کــرده بــودم.

امیدوارم که از کتاب لذت ببرید و در معامالت تان موفق باشید!

مارک داگالس

Floor traders   33

Futures exchange   34
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برای ایجاد نتایج پایدار، باید مثل یک حرفه ای فکر کنید

فصل اول

چــرا فکــر کــردن مثــل یــک معامله گــر حرفــه ای مهــم اســت؟ پاســخ ســاده اش 
ــل  ــد، مث ــر کنی ــه ای فک ــر حرف ــک معامله گ ــل ی ــد مث ــر بتوانی ــه اگ ــت ک ــن اس ای
آنهــا هــم معاملــه یم کنیــد. و اگــر بتوانیــد مثــل یــک حرفــه ای معاملــه کنیــد، 
بدیــن معناســت کــه بــه نقطــه ای رســیده اید کــه قــادر هســتید در مــدت زمــان 

طوالنــی، درآمــد ثابــت کســب کنیــد. 

بــه صــورت دقیق تــر، اشــاره یم کنــم بــه ایجــاد نوعــی از منحنــی ســهام کــه 
در زاویــه ای ثابــت، بــه طــور مســاعد بــاال یم رود. منحنــی ای کــه افت هــای 
ــا  ــی ی ــِی روش تحلیل ــه ی طبیع ــه نتیج ــی ک ــه افت ــا هرگون ــزرگ ی ــد ب ــش از ح بی
مــدل معامالتــی فــرد نیســت را در بــر نیم گیــرد. و مهم تــر از همــه، نوعــی 
ــرد  ــود ف ــث یم ش ــد، و باع ــاد یم کن ــان ایج ــاس اطمین ــه احس ــهام ک ــی  س منحن
بــاور داشــته باشــد نــه تنهــا یم توانــد بــه عنــوان یــک معامله گــر کــه بــا حــرکات 
قیمــت معاملــه یم کنــد کســب درآمــد داشــته باشــد؛ بلکــه بــه انــدازه ای ماهــر 

ــد.  ــت کن ــز مدیری ــران را نی ــرمایه ی دیگ ــد س ــد، یم توان ــر بخواه ــه اگ ــت ک اس

ــغول  ــی مش ــرای مدت ــد و ب ــاب را یم خوانی ــن کت ــه ای ــما ک ــداد از ش ــرای آن تع ب
برای تــان  گویــم  یم  شــما  بــه  ادامــه  در  کــه  چیــزی  بوده ایــد،  معاملــه  بــه 
مســئله ی تــازه ای نیســت. از طــرف دیگــر، بــرای آن عــده  از شــما کــه تــازه 
شــروع بــه معاملــه کرده ایــد، ممکــن اســت کــیم شــوکه کننده باشــد کــه 
ــتند،  ــه هس ــه معامل ــغول ب ــال مش ــور فع ــه  ط ــه ب ــی ک ــد از کل جمعیت بدانی
ــر  ــه پیش ت ــداری ک ــدگان پای ــته ی برن ــا در دس ــیم از آنه ــیار ک ــد بس ــط درص فق
اســت، کــم  بســیار  کــم،  از  منظــورم  و  یم گیرنــد.  قــرار  داده ام،   توضیــح 

چیزی حدود سه الی پنج درصد. 

ادعــا نیم کنــم کــه ایــن ]بــرآورد[ ســه الــی پنــج درصــد، قابــل ارزیابــی مســتقیم 
و صــد در صــد قابــل اعتمــاد اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه تاییــد کــردن ش تقریبــًا 

برای ایجاد نتایج پایدار، باید مثل یک حرفه ای فکر کنید
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غیرممکــن اســت. امــا یــک حــدس معمولــی هــم نیســت. ایــن بــرآوردی اســت 
کــه مــن بــر اســاس ســی ســال تجربــه ی حرفــه ای ام در معاملــه بــه عنــوان یــک 
معامله گــر، بروکــر کاالهــای خــرده فروشــی، ُمــدرس معامالتــی و مشــاور 
پوشــش  صندوق هــای  بانک هــا،  بورس هــا،  بــازار  اصلی تریــن  از  تعــدادی 

ــته ام.  ــا داش ــر دنی ــی در سرتاس ــرکت های معامالت ــک و ش ریس

و مهم تــر از همــه ی اینهــا، مــن و پــاوال طــی ســال ها ایــن فرصــت را داشــته ایم 
کــه بــا مالــکان و مدیــران چندیــن شــرکت کارگــزاری خرده فــروش و شــرکت های 
ــه  ــع ب ــه قط ــرکت هایی ک ــیم؛ ش ــا را بشناس ــم و آنه ــات کنی ــورس1 مالق ــای ب پایاپ
یقیــن، پایــگاه مشتری هایشــان2 نمایانگــر کل تعــداد معامــالت بــه صــورت 
یکجــا اســت. بســیاری از ایــن شــرکت ها بــا مــا تمــاس گرفته انــد تــا بــرای بهبــود 
نتایــج معامالتــی مشتری هایشــان، راهکارهــای مــورد نیــازی کــه بایــد صــورت 
بگیرنــد را پیــدا کننــد. بــا در نظــر گرفتــن ایــن مســئله، اگــر بتواننــد راهــی بــرای 
پیشــگیری از ضررهــای پیاپــی مشتریان شــان پیــدا کننــد، یم تواننــد دو ســود 

عمــده را بــه دســت بیاورنــد:

]ایجــاد[  نخســت، دیگــر الزم نیســت کــه زمــان و هزینــه ی زیــادی را صــرف 
زیربنــای الزم بــرای جایگزینــی مشــتریان بکننــد. جایگزینــی مشــتریان هنــگایم 
کــه ورشکســت یم شــوند، یعنــی وقتــی کــه مشــتریان تمــام ارزش حســاب خــود 

یــا حتــی بیشــتر از آن را ضــرر یم کننــد.

نگه دارنــد،  معاملــه  ســرگرم  را  مشتریان شــان  بیشــتر  هرچــه  دومــا: 
یم شــود. حاصــل  شــرکت  بــرای  بیشــتری  کمیســیون3 

ــا ایــن شــرکت ها معمــواًل بی پــرده و آشــکار بودنــد.  گفت وگوهــای بعــدی مــا ب
تعــدادی شــرکت  وجــود داشــتند کــه چیــزی حــدود پنــج درصــد از پایــگاه 

Exchange clearing firms   1

ــای  ــز برنامه ه ــه تمرک ــه نقط ــرا ک ــت دارد، چ ــا اهمی ــب و کاره ــیاری از کس ــرای بس ــتری ب ــا مش ــاط ب ــت ارتب 2   مدیری

فــروش و بازاریابــی یم باشــد. در مرکــز مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری، پایــگاه داده مشــتریان وجــود دارد کــه بــه مدیــران 

شــرکت کمــک یم کنــد تــا روندهــای مشــتریان را شناســایی کننــد و ارتبــاط بــا مشتریانشــان را توســعه دهنــد. همــه ی 

 Customer ــا ــتریان ی ــگاه مش ــوان پای ــه عن ــد ب ــتفاده کرده ان ــرکت اس ــک ش ــات ی ــه از خدم ــک مرتب ــی ی ــه حت ــانی ک کس

base کســب و کار آنهــا شــناخته یم شــوند.

3   پولی که به خاطر انجام کاری یا ترتیب دادن معامله ای بین دو نفر ردوبدل شود؛ حق داللی.
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مشــتریاِن فعــال در معامالت شــان، برنــدگان ثابــت بودنــد. در باقــی شــرکت ها، 
تقریبــًا هیچکــدام از معامله گــران  جــزو معامله گــران پایــدار نبودنــد و تعــداد 

بســیار کــیم دیگــر هــم بیــن صفــر تــا پنــج درصــد قــرار یم گرفتنــد.

از شــما یم  خواهــم کــه بــا توجــه بــه ایــن اعــداد، چنــد مســئله را مــورد توجه تــان 
ــرار دهید. ق

نخســت، شــرکت هایی مثــل بانک هــا، صندوق هــای پوشــش ریســک و ادارات 
پوشــش ریســک تجــاری4 کــه معامله گــران حرفــه ای را آمــوزش یم دهنــد و 
اســتخدام یم کننــد، در دســته بندی صفــر تــا پنــج درصــدی ای کــه پیش تــر 

گفتــم قــرار نیم گیرنــد. 

ایــن شــرکت ها  ایــن مســئله ی عجیبــی نیســت کــه معامله گــران  مســلمًا 
مشــکالتی داشــته باشــند کــه تأثیــرات نامطلوبــی روی نتایج شــان بگــذارد، 
امــا بــه طــور کلــی، اگــر معامله گــران بــازده پایــدار بــرای سهام هایشــان ایجــاد 

نکننــد شغل شــان را از دســت خواهنــد داد.

در  امــا  اســت،  کــم  بســیار  پایــدار  برنــدگان  کل  درصــد  کــه  اگرچــه  دومــا، 
نظــر بگیریــد اگــر بــه تعــداد صــد میلیــون نفــر یــا بیشــتر، در تمــام دنیــا 
معامله گرانــی باشــند کــه خودشــان را معامله گــر فعــال بــه حســاب بیاورنــد، 
ایــن بدیــن معناســت کــه پنــج هــزار نفــر از ایــن افــراد در حــال بــه دســت آوردن 

ــم؟ ــاره یم کن ــئله اش ــن مس ــه ای ــرا ب ــتند. چ ــدار هس ــج پای نتای

بــرای اینکــه بــه شــمایی کــه در حــال خوانــدن این متــن هســتید، انگیــزه بدهم. 
علی رغــم آمــار بــه ظاهــر پایینــی کــه پیش تــر اعــالم شــد، تعــداد قابل توجــه ای 
معامله گــر وجــود دارنــد کــه در حــال رســیدن بــه هدف شــان هســتند. از 
ــان  ــه ای از زم ــران در بره ــه ی معامله گ ــم هم ــرض بگیری ــر ف ــر، اگ ــی دیگ طرف
آرزو دارنــد درآمــد مطمئنــی را بــرای خــود کســب کننــد، بــه ایــن معنــی خواهــد 

ــند.  ــان نیم رس ــه هدف هاش ــب ب ــت غال ــه اکثری ــود ک ب

 Commercial hedging operations   4
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چرا درصد معامله گرانی که پایدار نیستند، باال است؟

ــردن را  ــه ک ــا معامل ــه ب ــار در رابط ــه ی قص ــن جمل ــه ای ــه هم ــم ک ــن مطمئن م
شــنیده اند کــه بــرای موفــق شــدن، »جلــوی ضــرر و زیــان را بگیــر و اجــازه بــده 
ســود ادامــه پیــدا کنــد5«. ایــن یکــی از دانش هــای گرانبهــای معاملــه اســت کــه 
نســبتًا ســاده بــه نظــر یم آیــد، امــا یــاد گرفتنــش بــه ایــن ســادگی ها نیســت و 

ــد واقعــًا چالش برانگیــز باشــد. ــه آن یم توان عمــل کــردن ب

بــه طــور کلــی، بــه نظــر مــن دلیــل اینکــه تعــداد بســیار کــیم از معامله گــران 
نتایــج پایــدار بــه دســت یم آورنــد، عــدم تســلط آنهــا بــر روی ایــن قاعــده اســت؛ 
بایــد »میانگیــِن ضــرِر معامالتــی کــه در آنهــا ضــرر کرده انــد را بســیار کمتــر از 
میانگیــن ســود معامالتــی کــه در آنهــا ســود داشــتند نگــه دارنــد.« بــه همیــن 

ســادگی. 

95 درصــد افــراد در دنیــای معامــالت کــه هنــوز بــه ایــن اصــِل موفقیــت تســلط 
پیــدا نکردنــد در دو گروه بنــدی گســترده قــرار یم گیرنــد. 

ــه  ــا را معامل ــن آنه ــه م ــتند ک ــانی هس ــروه، کس ــن گ ــااًل بزرگ تری ــن و احتم اولی
گــران »رونــق و رکــود« یم نامــم. اغلــب، منحنــی سهام شــان بــا نوســانات نامنظم 
بیــن ســودها و ضررهــا قابــل تشــخیص اســت. کســب موفقیــت پیاپــی در یــک 
ــی، بــرای معامله گــران ایــن گــروه  ــا چندیــن ســود متوال دوره، اغلــب همــراه ب
چیــز عجیــب و غریبــی نیســت. امــا، ایــن دوره هــای پیاپــی ]موفقیــت[ معمــواًل با 
افت هــای بــزرگ و شــدید یــا زنجیــره ای از ضــرر در معامــالت همــراه هســتند. 

خبــر خــوب بــرای معامله گــران »رونــق و رکــود« ایــن اســت کــه حداقــل بخشــی 
از معادلــه موفقیــت را دارنــد. از آنجایــی کــه سهام شــان منعکــس کننــده ی 
ــا  ــه آنه ــد ک ــان یم ده ــدی نش ــا ح ــت، ت ــودی اس ــت صع ــدار حرک ــای پای دوره ه
توانایــی جمــع کــردن ســودها را دارنــد. بــه عبارتــی دیگــر، آنهــا یادگرفتنــد کــه 
چطــور بــه عنــوان معامله گــر ســود بــه دســت بیاورنــد.  چیزی کــه یــاد نگرفتند، 

Cut your losses and let your profits run   5 در اینجــا Cutting losses )بــه فارســی: کاهــش ضــرر( بــه معنــی بســتن 

یــک معاملــه بعــد از مشــاهده زیانــی تحقــق نیافتــه در تغییــرات ســرمایه اســت. بــرای ســرمایه گذاری های بلنــد 

مــدت، ایــن زیــان بــه معنــی تفــاوت بیــن قیمــت فعلــی و قیمــت زمــان خریــد اســت. Letting profits run )بــه فارســی: 

ادامــه پیــدا کــردن ســود( بــه معنــی خــودداری از بســتن معاملــه اســت، هنــگایم کــه ســرمایه تان بــا ســود مواجــه اســت. 
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مقابلــه کــردن بــا تمــام راه هــای آشــکار یــا نهانــی اســت کــه بــا آنهــا فــرد خــودش 
ــا معاملــه اش را نبنــدد. بــرای مثــال، معامله گــران عصــر  را متقاعــد یم کنــد ت
حاضــر بــه سیســتم ها و اصــول معاملــه ی زیــادی دسترســی دارنــد کــه بــه آنهــا 
بــرای تعییــن کــردن اینکــه آیــا یــک معاملــه بازنــده اســت یــا خیــر، تخصــص و 
مهــارت فنــی یم دهــد. یــا بــه عبارتــی دیگــر، پتانســیل ســود معاملــه تــا حــدی 
تقلیــل پیــدا کــرده اســت کــه دیگــر ارزش اینکــه معامله گــر بــا خــود فکــر کنــد 
آیــا معاملــه نتیجــه خواهــد داد یــا نــه را نــدارد، و ادامــه دادن معاملــه ســودی 

نــدارد.

بــرای اینکــه ارزیابــی بــه صــورت واقع گرایانــه و تاثیرگــذار باشــد، یعنــی بــر 
مبنــای یــک پایــه  و اســاس ثابــت و پایــدار باشــد، یادگیــری برخــی از مهارت هــای 
مخصــوص معاملــه کــردن مــورد نیــاز اســت کــه معامله گــِر »رونــق و رکــود« از 
آنهــا آگاهــی نــدارد، یــا اگر هــم آگاهــی دارد، درک الزم و کافی بــرای ِاعمال تخصصی 
ــی  ــه وقت ــر ک ــن خاط ــه ای ــدارد. ب ــی اش را ن ــه ی معامالت ــا در برنام ــن مهارت ه ای
معامله گــر »رونــق و رکــود« یــک افــت شــدید را تجربــه یم کنــد معمــواًل راهــی 
ــر  ــخص، درنظ ــاًل مش ــور کام ــه ط ــرد. و ب ــد ک ــدا خواه ــازار پی ــرزنش ب ــرای س ب
نخواهــد گرفــت کــه فرصت هــای زیــادی بــرای خــروج از معاملــه بــا ضــرر کمتــر 
داشــته و بــه هــر دلیلــی خــودش را متقاعــد کــرده کــه از معاملــه خــارج نشــود. 

ــی[  ــر ]منحن ــتند. اگ ــدار هس ــبتًا پای ــای نس ــران، بازنده ه ــه گ ــروه دوم معامل گ
]ســهام[  از  معکوســی  آینــه ی  تصویــر  شــبیه  کنیــد  رســم  را  سهام شــان 
ــه  ــی ک ــر از اوقات ــه غی ــتند. ب ــدار هس ــای پای ــه برنده ه ــت ک ــی اس معامله گران
بــه نقطــه ای یم رســند کــه آماده انــد معاملــه را بــرای همیشــه کنــار بگذارنــد، 
همچنــان ایــن عقیــده را دارنــد کــه معاملــه کــردن ســاده اســت. امــا صرفــًا 
نیم تواننــد متوجــه شــوند کــه چــرا تــا ایــن انــدازه بــرای معاملــه کــردن مشــکل 
دارنــد. معامــالت ســودآوِر اتفاقــی و معامالتــی کــه بــه شکســت نزدیــک امــا بــا 
شکســت مواجــه نیم شــوند بــه ایــن گــروه از معامله گــران امیــد یم دهــد، کــه 
شــاید باالخــره ورق را بــه نفــع خــود برگرداننــد و شرایط شــان بهتــر شــود. اگرچه 
ــده ای از  ــره ی ناامیدکنن ــا زنجی ــواًل ب ــی، معم ــودآور اتفاق ــالت س ــن معام ــه ای ک

ــود.  ــد ب ــراه خواهن ــالت هم ــرر در معام ض
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راه یافتن به گروه پنج درصدی ها

آمــار دیگــری کــه جامعــه معامالتــی ترجیــح یم دهــد افشــا نکنــد، نــرخ قابــل 
توجــه گــردش معامــالت6 اســت. عــالوه بــر درصــد بســیار پاییــن برنــدگان پایدار 
در بیــن معامله گــران فعــال، اکثریــت غالــب  ایــن معامله گــران فعــال مدت هــا 
قبــل از داشــتن هرگونــه تجربــه ای نزدیــک بــه پایــدار بــودن، از معاملــه دســت 

یم کشــند. 

برخــی دیگــر )منظــور کســانی کــه ذاتــًا مصمــم هســتند( تــا ســالها ادامــه 
و  ســمینارها  ُمدرس هــا،  بابــت  دالر  هــزار  ده هــا  معمــواًل  یم دهنــد. 
سیســتم های معامالتــی هزینــه یم کننــد؛ فقــط بــرای اینکــه خــود را در دریایــی 
از احتمــاالت بی پایــان، غوطــه ور ببینــد. و اغلــب هــم در مــورد قــدم بعدی شــان 
کامــاًل گیــج و ســردرگم هســتند یــا بــا وجــود اینکــه یم داننــد یم خواهنــد چــه 
ــش  ــتر برای ــدر بیش ــه هرچق ــه اینک ــر از هم ــتند. بدت ــت یم ایس ــد، از حرک کنن
تــالش یم کننــد، بــه نظــر یم رســد بــه عقب تــر رانــده یم شــوند. هنــگایم کــه 
ناکایم شــان تبدیــل بــه خشــم و کالفگــی یم شــود، بســیاری  از آنهــا از معاملــه 

ــند. ــت یم کش دس

ــان را  ــًا خودش ــه تدریج ــتند ک ــی هس ــد معامله گران ــی یم مانن ــه باق ــانی ک کس
بــه گــروه پنــج درصدی هــا یم رســانند. عــالوه بــر رقــم زدن ســالها نــاکایم بــرای 
خودشــان، یــک ویژگــی مشــترِک قابــل توجــه دارنــد کــه آنهــا را متمایــز یم کنــد. 
بیشــتر معامله گرانــی کــه واقعــًا موفــق هســتند، تجربــه ی یکبــار ضــرر یــا 
بیشــتر را داشــته اند. از دســت دادن چیــزی کــه بــه آن دارایــی یم گوینــد، قبــل 
ــداری«  ــتانه ی پای ــن آن را »آس ــه م ــد ک ــرار بگیرن ــی ق ــره در گروه ــه باالخ از اینک

ــم.  یم نام

ممکــن اســت ناامیــد کننــده بــه نظــر برســد، دلیــل مــن بــرای بیــان ایــن مطلــب 
ایــن نیســت کــه بگویــم شــما بایــد حتمــًا ســال ها در ســردرگیم بــه ســر 
ببریــد یــا چیــزی کــه آن را دارایــی خــود یم نامیــد، از دســت بدهیــد تــا بتوانیــد 
باالخــره در ایــن حرفــه حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــید. بــه ایــن خاطــر کــه _و 
یم خواهــم تــا جایــی کــه یم توانــم روی ایــن تاکیــد کنــم_ شــما نیــازی بــه از ســر 

Turnover Rate   6
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ــه  ــه هرچ ــم ک ــول میده ــما ق ــه ش ــد. و ب ــا را نداری ــدام از اینه ــچ ک ــدن هی گذران
ــل از  ــال، قب ــن ح ــا در عی ــد. ام ــد ش ــت آن خواهی ــه عل ــد متوج ــتر بخوانی بیش
ــرای  ــه ب ــد ک ــرود آوری ــم ف ــر تعظی ــا س ــار طاقت فرس ــن اجب ــل ای ــه در مقاب اینک
ــق  ــه ی موف ــک حرف ــا ی ــب ی ــد مناس ــا درآم ــغل ب ــک ش ــدن از ی ــر ش معامله گ
ــد  ــد، بای ــری نداری ــت دیگ ــد ثاب ــچ درآم ــه هی ــی ک ــم وقت ــد، آن ه ــتعفا دهی اس
ــود  ــی وج ــیار موفق ــا بس ــده و ی ــم دی ــوش، تعلی ــیار باه ــراد بس ــه اف ــد ک بدانی
دارنــد کــه مــدام در ایــن حرفــه شکســت یم خورنــد، بــه عــالوه اینکــه احتمــااًل 
هرگــز از علــت شکست شــان ســر در نیم آوردنــد یــا هیچــگاه بــه دلیلــش پــی 

ــم. ــرض یم کن ــورد ع ــن م ــی در ای ــد. مثال نیم برن

مــن و پــاوال بــه طــور منظــم کارگاه هــای دو روزه در شــیکاگو برگــزار یم کردیــم. 
دفتــر مرکزی مــان هــم بــه مــدت چنــد ســال همانجــا واقــع شــده بــود. در ســال 
1995، یکــی از معامله گرانــی کــه در کارگاه شــرکت کــرده بــود یــک ســرمایه گذار 
ایالتــی بســیار موفــق از نیــو اورلینــز بــود. وی امــوال تجــاری و مســکونی ای برای 
ســرمایه گذاری داشــت، بــا دارایــی ای بــه ارزش حــدودًا 5 میلیــون دالر )بــا توجــه 
بــه اظهــارات خــودش، دلیلــی وجــود نداشــت کــه بــه وی شــک کنیــم(. هرچنــد 
وی توضیــح داد اداره کــردن امــوال بــا گذشــت ســال ها برایــش خســته کننــده 
شــده بــود، بنابرایــن بــا خــودش فکــر کــرده بــود معاملــه راه ســاده تری اســت 
ــری را  ــه ی جذاب ت ــد و حرف ــظ کن ــی اش را حف ــیوه ی زندگ ــیله ی آن ش ــه وس ــا ب ت

بــرای ســرمایه گذاری دنبــال کنــد. 

ــه در  ــود ک ــن ب ــود ای ــرده ب ــرکت ک ــا ش ــای م ــه وی در کارگاه ه ــی ک ــی از دالیل یک
گــروه دوم قــرار گرفتــه بــود. بــاور داشــت کــه بــا ســرمایه گذاری های مشــهود7 
ایالتــی اش بســیار موفــق اســت. امــا بــه طــور پیاپــی، ماه هــا پــس از ماه هــا در 
معاملــه کــردن شکســت یم خــورد. بنابرایــن بــه کارگاه آمــده بــود تــا علــت عــدم 
موفقیــت اش در چیــزی کــه بــه نظــر نســبتًا ســاده یم آمــد امــا بــه همــان انــدازه 
هــم مهــم بــود را پیــدا کنــد. و ببینــد کــه آیــا بایــد معامله کــردن را ادامــه دهــد 
زیــرا شکســت های مــداوم اش او را بســیار ســردرگم کــرده بودنــد. مــا اطالعاتــی 
کــه الزم بــود را در اختیــارش گذاشــتیم تــا خــود تصمیــم آگاهانــه اش را از طریــق 
کارگاه و بعــد از آن، از طریــق آموزه هــای پــاوال بگیــرد. داســتان ایــن شــخص 

Real investments  7: سرمایه گذاری در دارایی های مشهود 
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و داســتان های دیگــر، بــه طــور کامــل در کتــاب دیگــری مــورد بررســی قــرار 
خواهــد گرفــت. 

مشکل اصلی کجاست؟

ــر  ــت اگ ــاًل طبیعی س ــه کام ــت ک ــن اس ــت ای ــب اس ــیار جال ــا بس ــه اینج ــزی ک چی
فکــر کنیــم مــردم دچــار ســردرگیم یم  شــوند و از معاملــه دســت یم کشــند بــه 
ایــن دلیــل کــه متوجــه یم شــوند تســلط بر اصــل »کاهــش ضــرر و زیــان و ادامه 
دادن ســود« بســیار چالش برانگیــز اســت. و بــدون شــک در برخــی مــوارد ایــن 
مســئله صحیــح اســت. امــا بــار دیگــر، آمارهــا، منطــق را بــه چالــش یم کشــند. 
یادگیــری مهارت هــای انتســابی و اکتســابی مــورد نیــاز بــرای کاهــش ضــرر 
ــتند.  ــخت نیس ــم س ــا ه ــداوم، آنقدره ــور م ــه ط ــود ب ــه دادن س ــان و ادام و زی
و مشــخصًا بــه انــدازه ای دشــوار نیســتند کــه نــرخ بــاالی شکســت بیــن افــراد 

غیرحرفــه ای را توجیــه کننــد.

مشــکل، یــک ناتوانــی همگانــی بیــن افــرادی کــه بــرای یادگیــری مهارت هایــی 
مشــخص معاملــه یم کننــد نیســت. بلکــه تقریبــًا یــک ناتوانــی فراگیــر در 
فهــم ایــن مســئله اســت کــه اول بایــد یادگیــری صــورت بگیــرد. یــک پدیــده ی 
روان شــناختی پیچیــده در ایــن حرفــه وجــود دارد کــه مــن بــه آن »طوفــان 
ایــده آل معامــالت« یم گویــم؛ منظــور وقتــی اســت کــه مجموعــه ای از نیروهــای 
روان شــناختی و نیروهــای بــازار بــا هــم بــه صورتــی ترکیــب یم شــوند کــه نــگاه 
ــل  ــرای تبدی ــن راه ب ــودمندترین و موفق تری ــای الزم و س ــا از مهارت ه و درک م

ــد.  ــدود یم کنن ــدار را مس ــق پای ــر موف ــک معامله گ ــه ی ــدن ب ش

مـن ایـن پدیـده  معامالتـی را بـه شـکل »طوفـان ایـده آل« توصیـف یم کنـم بـه 
ایـن دلیـل کـه از منظـر روان شـناختی یـک سـری شـباهت هایی بیـن معاملـه 
کـردن و موقعیت هـای بـه تصویـر کشـیده شـده در فیلـم »کامـاًل طوفانـی« بـا 
بـازی جـورج کلونـی و مـارک والبرگ که در سـال 2000 روی پرده رفـت، وجود دارد. 
مقایسـه کـردن ایـن دو، تصاویـر واضحـی ارائه یم دهـد که به درک تـان از چیزی 

کـه سـعی دارم دربـاره ی ماهیـت بـازار بـه شـما منتقـل کنـم، کمـک یم کند. 
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تــا جایــی کــه در خاطــرم هســت، ایــن فیلــم مشــکالت عاطفــی و مالــی چندیــن 
ماهیگیــر بــازاری در نیــو اینگلنــد را بــه تصویــر یم کشــد کــه بــرای برقــرار کــردن 
تعــادل زندگی شــان، در تقــاّل هســتند؛ بیشــتر در زمینــه ی مالــی و البتــه در 
زندگــی شــخصی. شــخصیت جــورج کلونــی، تجــارت ماهیگیــری خــودش را دارد، 
امــا از لحــاظ مالــی در وضعیــت بغرنجــی بــه ســر یم بــرد. اگــر او و خدمــه اش در 
ســفر بعــدی بیشــتر از قبــل ماهــی صیــد نکننــد، وی بــه احتمــال زیــاد کشــتی 

و تجارتــش را از دســت خواهــد داد.

آنهــا اســکله را بــه مقصــد نواحــی صیــادی معمولی شــان تــرک یم کننــد امــا 
ــم  ــس تصمی ــیم رود. پ ــش ن ــی پی ــه خوب ــرایط ب ــا، ش ــه آنج ــیدن ب ــد از رس بع
یم گیرنــد بــه نواحــی دیگــری برونــد کــه یم داننــد در آنجــا احتمــال صید فــراوان 
ماهــی، بــاال اســت. مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن نواحــی بــا تعــداد 
ــران را  ــان، ماهیگی ــه سمت ش ــت ب ــتند و حرک ــیار دور هس ــر، بس ــی زیادت ماه
ــل  ــرایط محتم ــوخت و ش ــت س ــه وضعی ــه ب ــا توج ــا )ب ــن آنه ــدوده ی ام از مح
آب و هــوا( دور یم ســازد. خدمــه ی کشــتی جــورج کلونــی بعــد از صحبــت کــردن 
گروهــی در رابطــه بــا ایــن موضــوع، دســته جمعی تصمیــم یم گیرنــد کــه ایــن 

ــوند.  ــا یم ش ــی آنج ــورت راه ــردن را دارد و در هرص ــک ک کار ارزش ریس

در همیــن زمــان، تعــدادی از شــبکه های جداگانــه ی طوفــان در مناطــق مجــاور، 
نزدیــک مــکان مــد نظــر آنهــا در حــال گســترش بودنــد و گارد ســاحلی هــم در 
رابطــه بــا ایــن طوفــان تهدیدآمیــز هشــدار یم فرســتد. امــا از آن جایــی کــه ایــن 
ــاک  ــه خطرن ــوط ب ــدارهای مرب ــتند، هش ــزرگ داش ــزه ی ب ــک انگی ــران ی ماهیگی

بــودن شــرایط جــوی را نادیــده گرفتنــد و اهمیتــی ندادنــد.

در فیلــم همانطــور کــه پیش بینــی کــرده بودنــد، منطقــه ی صیــد ماهــی 
ــه  ــاد ک ــدر زی ــت انق ــوان گف ــع میت ــت، در واق ــادی داش ــای زی ــر، ماهی ه مدنظ
ماهی هــا خودشــان داخــل کشــتی یم پریدنــد. همانطــور کــه ماهیگیــران، 
بزرگتریــن صیــد ماهی شــان را بــه داخــل کشــتی یم کشــند، )مشــابه معاملــه 
کــردن(، خوشــحال یم شــوند و طبیعتــًا فکــر یم کننــد کــه مشــکالت مالی شــان 

ــت. ــده اس ــام ش تم

کــه  نیم دانســتند  چــون  بــود،  نشــده  تمــام  کامــاًل  مشکالت شــان  امــا 
شــبکه های طوفــان کــه همراســتا بــا مســیر آنهــا بودنــد، بــا هــم ترکیــب و 
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تبدیــل بــه یــک شــبکه ی عظیــم یم شــوند. ایــن شــبکه ی عظیــم طوفــان قــرار 
بــود تبدیــل بــه یکــی از آن طوفان هایــی بشــود کــه هــر قــرن یکبــار )آن هــم بــه 
نســبت خارق العــاده ای( اتفــاق یم افتنــد؛ برعکــس چیزهایــی کــه قبــاًل دیــده یــا 
شــنیده بودنــد. فیلــم زمانــی تمــام یم شــود کــه همــه بــه آن چیــزی کــه دقیقــا 
دنبالــش بوده انــد، ماهی هایــی بــه ارزش صدهــا هــزار دالر، رســیده اند. امــا در 
یــک طوفــان کامــاًل شــدید گرفتــار شــده اند و هرگــز بــه خانــه برنیم گردنــد تــا از 

ــد. ــذت ببرن ــان ل ــود تالش هایش س

افــراد داخــل کشــتی درســت ماننــد معامله گــران نیم دانســتند کــه  چــرا؟ 
دارنــد خودشــان را داخــل چــه مخمصــه ای یم اندازنــد. گمــان یم کردنــد کــه در 
یــک شــرایط عــادی طوفانــی هســتند. اگرچــه، شــرایط آنهــا اصــاًل عــادی نبــود. 
چهارچــوب یــا تجربــه ی پایــه ای نداشــتند کــه بــه آن تکیــه کننــد و متوجــه تاثیــر 
ــر از  ــده ای بزرگ ت ــرز فزاین ــه ط ــود و ب ــا ب ــتای آنه ــه در راس ــان ک ــبکه ی طوف ش
ــد،  ــور کن ــکان تص ــد ام ــا در ح ــه ی ــت تجرب ــی یم توانس ــه کس ــود ک ــزی ب هرچی
نبودنــد. بنابرایــن اگرچــه کــه در ابتــدا بــه نظــر یم رســید عزیمــت بــه ســمت 
ــی آن روز  ــی ای بــرای شــرایط مال نواحــی دیگــر ماهیگیــری تصمیــم بســیار عال
آنهــا بــود، امــا نیم دانســتند چــه در انتظارشــان بــوده اســت. و بــا انجــام آن کار 

ــد. ــد زدن ــدی پیون ــتی اب ــا شکس ــان را ب سرنوشت ش
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بــه همیــن ترتیــب، بســیاری از مــردم وقتــی تصمیــم یم گیرنــد بــه عنــوان یــک 
معامله گــر خریــد و فــروش بــا حــرکات قیمــت، هزینــه ی زندگی شــان را تامیــن 
کننــد، کوچکتریــن درکــی از چالش هــای عظیــیم کــه بــا آنهــا روبــه رو خواهنــد 
شــد ندارنــد. البتــه واقعــًا هــم راهــی وجــود نــدارد کــه بــه آنهــا پــی ببرنــد. 
ــه آن را  ــده دارد ک ــیار پیچی ــب و بس ــخصه های عجی ــی مش ــردن برخ ــه ک معامل
ــد  ــم ش ــه رو خواهی ــا آن روب ــان ب ــه در زندگی م ــری ک ــه ی دیگ ــر حرف ــاًل از ه کام
متفــاوت یم کنــد. ممکــن اســت در ظاهــر عــادی و معمولــی جلــوه کنــد، امــا در 
واقــع این طــور نیســت. کلیشــه ی »ظاهــر یم توانــد فریبنــده باشــد« در مــورد 
معاملــه هــم صــدق یم کنــد زیــرا تقریبــًا هیچ چیــز در مــورد معاملــه آن طــور 

کــه بــه نظــر یم رســد نیســت. 

یــا  تفاوت هــا  ایــن  از  بســیاری  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  پیچیــده ی  مســئله ی 
ــایی  ــل شناس ــادگی قاب ــه س ــًا، ب ــتند و نتیجت ــم هس ــیار مبه ــا بس نابهنجاری ه
نیســتند. بــه عنــوان مثــال، بســیاری از قواعــد و اصولــی کــه مــا اســتفاده 
یم کنیــم و آنهــا را بــرای موفــق شــدن در حرفه هــای دیگــر بدیهــی یم پنداریــم 
آنهــا  بــه  کــه  بــه شــکلی  نــه  در معاملــه کــردن بــه کار نیم آینــد. حداقــل 

داریــم.  عــادت 

قواعــد موفقیــت، مثــل تحلیــل یــک موقعیــت کــه بــه موجــب آن خودمــان را 
ــا  ــم ی ــی کنی ــم پوش ــردن چش ــک ک ــم، از ریس ــت ببینی ــگاه درس ــده و در جای برن
زمان مــان را صــرف ســخت تــالش کــردن بکنیــم، همگــی راه هــای آزمــوده شــده 
و درســت بــرای بــه دســت آوردن اهــداف  زندگــی روزانه مــان هســتند. هرچنــد 
ــن  ــام ای ــا تم ــد، ام ــر بیای ــه نظ ــده ب ــب و پیچی ــب و غری ــت عجی ــن اس ــه ممک ک
قواعــد پیــش پــا افتــاده ی موفقیــت یم تواننــد بــر روی توانایــی مــا بــرای ایجــاد 

نتایــج پایــدار در معامــالت تاثیــر عکــس بگذارنــد. 

از آنجایــی کــه معاملــه در ظاهــر نســبتًا معمولــی و عــادی جلــوه یم کنــد، بــه 
ــال رخ  ــول در ح ــزی غیرمعم ــه چی ــد ک ــور نیم کن ــا خط ــن م ــه ذه ــی ب ــور کل ط
دادن باشــد، یــا بــه ذهن مــان نیم رســد کــه داریــم قــدم نهــادن بــه محیطــی را 
یم ســنجیم کــه میــزان اندکــی از تجربیــات حــال حاضــر زندگی مــان یــا ابتکارهــا 

بــه کار خواهنــد آمــد.
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اســتثنایی کــه وجــود دارد، در مــورد درصــد اندکــی از افرادی ســت کــه بــه انــدازه ی 
کافــی خوش شــانس هســتند تــا بــا یــک ناظــر واقعــًا خــوب معاملــه را شــروع 
ــده اند و از  ــزرگ ش ــق ب ــی موف ــواده ی معامالت ــک خان ــه در ی ــی ک ــا آنهای ــد ی کنن
ابتــدا کشــتیرانی در ایــن آبهــای غیرعــادی و »طوفان هــای ایــده آل« بــه آنهــا 

آمــوزش داده شــده اســت. 

در غیــر ایــن صــورت، باقــی مــا، درســت مثــل افــراد حاضــر در کشــتی تجــاری، 
ــزرگ.  ــاوت ب ــک تف ــا ی ــد، ب ــم ش ــده آل خواهی ــی ای ــت طوفان ــک موقعی ــار ی گرفت
ــرق  ــد ب ــان و رع ــا و طوف ــاران و موج ه ــاد و ب ــل ب ــی مث ــای طبیع ــا نیروه ــا ب م
ســر و کار نخواهیــم داشــت. نیروهــای طبیعــی ای کــه در فیلــم، مانــع بازگشــت 
بلکــه  شــدند.  ماهی  هایشــان  ارزشــمند  غنائــم  بــا  خانــه  بــه  ماهیگیــران 
بــه عنــوان معامله گــر، طوفــان مــا از نیروهایــی تشــکیل شــده اســت کــه 
همه شــان ذاتــًا ذهنــی و روان شــناختی هســتند، امــا بــه همــان انــدازه نیرومنــد 

ــوند: ــر یم ش ــکل ظاه ــن ش ــا بدی ــن نیروه ــر. ای و ویران گ

یــک عــدم درک عمیــق از پویایــِی بنیادیــن حرکــت قیمــت، بــه خصــوص در بیــن  	
افــرادی کــه بیشــترین تماس شــان بــا بــازار از طریــق صفحــه ی کامپیوتــر بــوده 

و متوجــه نیســتند کــه معاملــه کــردن یــک بــازی کامپیوتــری نیســت. 

ــت  	 ــه راه درس ــاره ی اینک ــتباه درب ــات اش ــط و فرضی ــای غل ــادی از باوره ــداد زی تع
ــیم. ــق باش ــردن موف ــه ک ــواره در معامل ــه هم ــا چگون ــت ی چیس

تــرس از ضــرر، اشــتباه کــردن، از دســت دادن و کمتــر از حــد مطلــوب ســود کردن  	
)معمــواًل یــک متغیــر ذهنــی یــا عاطفی ناشــناخته خــارج از معامالت اســت(

هــر تعــدادی از باورهــای خود-تخریب گرایانــه در رابطــه بــا مقــدار پولــی کــه  	
لیاقــت ش را داریــم.

انــرژی ای کــه از احســاِس قدرتمنــد بــودن بــه دســت یم آیــد، و نتیجــه ای از  	
ماســت. رضایتمنــدی 

تمــام نیروهــای ذهنــی کــه باالتــر ذکــر شــد، بــه صــورت جداگانــه یــا بــه صــورت 
از اطالعــات بــازار و  بــا یکدیگــر، پتانســیل تاثیــر بــر روی درک مــا  ترکیبــی 

ــد:  ــد ش ــر خواهن ــوارد زی ــه م ــر ب ــه منج ــیوه ای ک ــه ش ــان را دارد؛ ب رفتارم
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مانــع واقــع بینــی مــا و توانایی مــان بــرای معاملــه کــردن بــا ذهنــی آســوده  	
خاطــر یم شــوند

مــا را نســبت بــه تعــدادی از تصــورات بالقــوه ی خطرنــاک راجــع بــه ســطح  	
ریســک مرتبــط بــا هــر معاملــه  ی بــه خصوصــی، حســاس یم کننــد

موجــب یم شــوند کــه بــه وفــور و پشــت ســر هــم اشــتباهات پیــش پــا افتــاده  	
در مدیریــت هزینــه و اجــرا داشــته باشــیم.

حتــی اگــر در ایــن حرفــه کامــاًل تــازه کار هســتید، فکــر نیم کنــم فهمیــدن ایــن 
مســئله دشــوار باشــد کــه اگــر نیروهایــی در ارتبــاط بــا معاملــه کــردن وجــود 
دارنــد کــه یم تواننــد منجــر شــوند مــا بــدون عینی گرایــِی مشــخص معاملــه 
کنیــم، و ایــن نیروهــا تصوراتــی در مــورد ماهیــت ریســک کــردن ایجــاد یم کننــد 
کــه باعــث یم شــوند مــا در زمینــه مدیریــت هزینــه و اجــرا، اشــتباهاتی انجــام 
دهیــم، پــس ایجــاد یــک درآمــد ثابــت و مطمئــن احتمــال خیلــی زیــادی نــدارد، 

یــا بهتــر اســت بگویــم کمتریــن احتمــال را دارد.

ــرای  ــان ب ــد آرزوی ت ــر کنی ــا فک ــد ی ــرار بگیری ــار ق ــت فش ــه تح ــل از اینک ــاال قب ح
اســتقالل مالــی از راه معاملــه کــردن در حــال از دســت رفتــن اســت، بایــد درک 
کنیــد کــه هیچکــدام از نیروهایــی کــه پیش تــر گفتــه شــد چالش هــای برطــرف 
نشــدنی ای پیــش روی مــا نیم گذارنــد. تمــام مشــکالت بالقــوه ای کــه نتیجــه ی 
تاثیــرات ایــن نیروهــا هســتند یم تواننــد بــه صــورت کارآمــد حــل و فصــل 
شــوند. بــه ایــن دلیــل کــه آگاهــی، مهارت هــای بــه خصــوص و فرایندهــای 
توســعه دهنده ای وجــود دارنــد کــه یم تواننــد آنهــا را از بیــن ببرنــد یا همه شــان 
را خنثــی کننــد. در بعضــی مــوارد، کامــاًل بــه ســادگی. اینهــا همــان مؤلفه هایــی 
ــه  ــران ب ــا معامله گ ــدرس ب ــک م ــوان ی ــه عن ــه اش ب ــاوال در حرف ــه پ ــتند ک هس

ــذارد.  ــتراک یم گ اش
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چالش اصلی

ایــن  بــا  کــردن  مقابلــه  بــرای  شــده  ایجــاد  مناســب  مهارت هــای  یادگیــری 
نیروهــای روان شــناختی، مانــع اصلــی ای نیســت کــه جلــوی کســب درآمــد 
ثابــت مــا را یم گیــرد. چالــش اصلــی ایــن اســت کــه مــا بــه ایــن درک برســیم ایــن 
ــم  ــوند. در فیل ــل ش ــل و فص ــه ی اول ح ــد در وهل ــناختی بای ــای روان ش نیروه
»کامــاًل طوفانــی« نیروهــای طوفــان انباشــته شــده و طــوری ترکیــب شــده 
ــات  ــرای درک اتفاق ــکار الزم ب ــتی ابت ــر در کش ــِر حاض ــراد ماهیگی ــه اف ــد ک بودن
ــرمایه و  ــن س ــن رفت ــه از بی ــر ب ــًا منج ــن نهایت ــه همی ــتند ک ــی را نداش احتمال
جسم شــان شــد. امــا حداقــل یم دانســتند کــه گرفتــار طوفــان شــده اند؛ صرفــًا 

از بزرگــی آن اطــالع نداشــتند.

نیروهــای طوفــان ایــده آل در معامــالت بــه نحــوی بــه هــم پیونــد یم خورنــد کــه 
ــده آل  ــالت را ای ــده آل معام ــان ای ــه طوف ــزی ک ــد. چی ــی یم مان ــان مخف حضورش
یم کنــد ترکیــب آن بــا نیروهایــی اســت کــه یــک تاثیــر منفــی عمیــق روی توانایی 
مــا بــرای ایجــاد یــک درآمــد ثابــت یم گذارنــد، درحالیکــه به طــور همزمــان منبع 
ایــن تاثیــر منفــی را تقریبــًا غیرقابــل مشــاهده یم کننــد. بــه عبارتــی دیگــر، مــا 
ــا حتــی دلیــل دســت  حتــی متوجــه نیم شــویم کــه گرفتــار طوفــان شــده ایم. ی
نیافتــن بــه موفقیتــی کــه مــد نظرمــان هســت را پیــدا نیم کنیــم. حتــی بــا 
اینکــه کامــاًل در دیدرس مــان اســت و وقوعــش محتمــل بــه نظــر یم رســد. 

دلیلــش چیــزی اســت کــه مــن آن را »موانــع نامرئــی« یم نامــم.

ایــن موانــع، نامرئــی هســتند بــه دلیــل اینکــه نیروهــای روان شــناختی در کل، 
کیفیتــی نامحســوس دارنــد کــه درک و کشــف آنهــا را دشــوار یم کنــد. اینهــا 
موانــع هســتند بــه دلیــل اینکــه یم تواننــد آگاهــی مــا از مهارت هــای واقعــی یــا 
ــاد  ــدار ایج ــج پای ــان نتای ــا یادگیری ش ــم ب ــاز داری ــه نی ــی ک ــه مهارت های مجموع
کنیــم را مســدود کننــد. اگــر نتوانیــم بــه درســتی منبع یک مشــکل را شناســایی 

کنیــم، پیــدا کــردن راه حــل درســت کــیم دشــوار یم شــود. 
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موانع نامرئی چه چیزهایی هستند؟

موانع نامرئی ای که به آنها اشاره یم کنم چیستند؟

آنهــا بــه ســادگی، فرضیاتــی هســتند کــه مــا در مــورد چگونگــی موفــق شــدن در 
ایــن حرفــه، یم ســازیم.

مــردم یم تواننــد دالیــل اصولــی ای بــرای ورود بــه معامــالت داشــته باشــند. امــا، 
بــه طــور کلــی، گیرایــی و جاذبــه ی گســترده و تاثیرگــذار معاملــه از ایــن بینــش 
نشــأت یم گیــرد کــه بــرای موفقیــت و اســتقالل مالــی مقــدار زیــادی اســتعداد 
ســاده مــورد نیــاز اســت. بــا اشــاره کــردن بــه ایــن مســئله، منظــورم ایــن نیســت 
کــه ایــن بینــش ایــرادی دارد. بلکــه برعکــس، آن اســتعداد، بســیار گســترده تر 

از چیزی ســت کــه بیشــتر مــردم بتواننــد تصــورش را بکننــد.

اگرچــه، بــرای درک هــر مقــدار از ایــن اســتعداد، بایــد راجــع بــه اینکــه چــه چیــزی 
کارآمــد خواهــد بــود و مراحلــی کــه بایــد بــرای کارآمــد کردنــش طــی شــود، 
ــره،  ــی روزم ــان از زندگ ــل آموخته هایم ــت مث ــم. درس ــر بگیری ــی در نظ فرضیات
زمانــی کــه یــک فرضیــه ای را در نظــر یم گیریــم، اگــر ســریعًا نقــض نشــود، 
ــود.  ــرض یم ش ــلم ف ــت مس ــک حقیق ــوان ی ــه عن ــد و ب ــی یم مان ــن باق در ذه
ــاور  ــک ب ــه ی ــل ب ــود تبدی ــرض ش ــلم ف ــت مس ــوان حقیق ــه عن ــه ب ــزی ک هرچی
ــی و ــا بدیه ــرای م ــت ب ــخص اس ــه اش مش ــه از کلم ــور ک ــه همانط ــود. ک  یم ش

ــه ی اول  ــاًل در وهل ــود، اص ــورت ب ــن ص ــر ای ــر در غی ــت، اگ ــرا اس ــون و چ ــی چ  ب
نــیم توانســتیم آن را بپذیریــم.

زمانــی کــه یــک فرضیــه بــه عنــوان حقیقــت پذیرفتــه یم شــود و تبدیــل بــه بــاور 
یم شــود، عمومــًا بــه ذهنمــان خطــور نمیکنــد کــه بــه عقــب برگردیــم و اینکــه 
چطــور آن را پذیرفته ایــم را زیــر ســوال ببریــم یــا بــرای تصدیــق ش یــک ارزیابــی 

علــیم ارائــه دهیــم.

معمــواًل مقــدار زیــادی ســردرگیم، درد عاطفــی و رنــج بایــد صــرف شــود تــا مــا 
بــه نقطــه ای برســیم کــه بخواهیــم چنیــن ارزیابــی ای را انجــام دهیــم.

شــروع کــردن بــا مناســب ترین فرضیــات ممکــن، کلیــد دســتیابی بــه یــک 
درآمــد ثابــت اســت. ایــن تاثیــر بســیار زیــادی بــه خصــوص در معاملــه کــردن 
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یم گــذارد. اگــر بــا فرضیــات مناســب راجــع بــه چگونگــی کارکــرد ]معاملــه[ کارتــان 
ــذف  ــی را ح ــی و عاطف ــای مال ــه ی درد و رنج ه ــیل تجرب ــد، پتانس ــروع کنی را ش
یم کنیــد. درد و رنجــی کــه تدریجــًا همــه را )بــه جــز درصــد بســیار کــیم از 
مــردم کــه وارد ایــن حرفــه یم شــوند( بــه ســتوه یم آورد. و ایــن حقیقــت دارد، 
ــای  ــا، کنفرانس ه ــر در چت روم ه ــران دیگ ــه از معامله گ ــی ک ــدای از چیزهای ج
ــنوید.  ــد، یم ش ــان یم دهن ــه خوردت ــات ب ــه در تبلیغ ــی ک ــا چیزهای ــی ی معامالت
معاملــه کــردن نوعــی از کســب و کار اســت کــه افــراد تمایــل دارنــد معامــالت 
ســودآور و برنــده ی خودشــان را مهــم جلــوه دهنــد و ایــن حقیقــت کــه نتایــج 
کلی شــان بســیار غیرمعقــول و کــِم کــم ناپایــدار، و در برخــی مــوارد اغــراق شــده 
اســت یــا حتــی اصــاًل درســت نیســت را پنهــان کننــد. هیــچ کــس در ایــن عرصــه 
نیم خواهــد اقــرار کنــد کــه آن کســی اســت کــه نیم توانــد از پــس معاملــه بــر 
بیایــد؛ مخصوصــًا وقتــی اینطــور بــه نظــر یم رســد کــه بقیــه بــه خوبــی از پــس 

معاملــه بــر یم آینــد.

در  را  خودتــان  و  یم کنیــد  معاملــه  کــه  اســت  مدتــی  اگــر  دیگــر،  طــرف  از 
محــدوده ی ســردرگیم یم  یابیــد، مایــوس نباشــید چــون مــن راهــی بــرای 

یم گــذارم.  اختیارتــان  در  ســردرگیم  ایــن  از  خــروج 

اگــر بخواهــم اســتعاری صحبــت کنــم، بایــد بگویــم کــه مــا قــرار اســت معاملــه 
در طوفــان ایــده آل را بــه یــک نســیم گــرم و دلپذیــر اســتوایی تبدیــل کنیــم. و این 
کار را بــا موشــکافی و حــل کــردن بســیاری از فرضیــات خطــا، باورهــای اشــتباه و 
ناکارآمــد انجــام خواهیــم داد. فرضیــات و باورهــای اشــتباهی کــه ماهیــت ایــن 
ــی  ــدون راهنمای ــد. و ب ــاده یم کن ــا س ــرش آنه ــب و پذی ــرای کس ــه، راه را ب حرف

مناســب در آغــاز کار، دوری جســتن از آنهــا تقریبــا غیــر ممکــن اســت. 

زمانــی کــه داریــد ایــن کتــاب را یم خوانیــد، دقیقــًا چیزهایــی کــه نیــاز 
ــک  ــل ی ــا مث ــد ت ــرورش دهی ــد پ ــه بای ــی ک ــد و مهارت های ــد درک کنی داری
معامله گــر حرفــه ای شــوید را خواهیــد فهمیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید 
زمانــی کــه بتوانیــد مثــل یــک حرفــه ای بیندیشــید، قــادر خواهیــد بــود 
مثــل آنهــا معاملــه کنیــد. و زمانــی کــه بتوانیــد مثــل آنهــا معاملــه کنیــد، 
ــد  ــه یم توانی ــد ک ــت یافته ای ــه ای دس ــه نقط ــه ب ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ب

بــرای ایجــاد یــک درآمــد ثابــت بــه خودتــان مطمئــن باشــید.
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ماهیــت معاملــه، مــا را بــا یادگیــری چالش هایــی آشــنا یم کنــد کــه مــن از منظر 
روان شــناختی، ایــن چالش هــا را طوفانــی ایــده آل توصیــف کــرده ام. شــماری 
نیروهــای پیچیــده ی روان شــناختی خــاص و نیروهــای بــازار وجــود دارنــد کــه بــه 
طریقــی بــا هــم همراســتا یم شــوند کــه داشــتن هــر نــوع ایــده ی واقع گرایانــه 
واقع  گرایانــه  ایــده ی  یم ســازند؛  ممکــن  غیــر  را  تــازه کار  معامله گــر  بــرای 
دربــاره ی اینکــه دارنــد خودشــان را درگیــر چــه چیــزی یم کننــد و قــادر بــه درک 

ــتند. ــات نیس ــدن در معام ــق ش ــرای موف ــای الزم ب آموزه ه

هــدف مــن، کمــک کــردن بــه شــما بــرای درک کارآمدتریــن راه پیشــرفت اســت 
تــا یــک درآمــد ثابــت و پایــدار بــه دســت آوریــد. منظــور از کارآمدتریــن راه، راهــی 
اســت کــه هرگونــه فرضیــات اشــتباه، باورهــای غلــط و ناکارآمــد را رد یم کنــد؛ که 
در بهتریــن حالــت شــما را تبدیــل بــه یــک معامله گــر رونــق و رکــود یم کردنــد 
و در بدتریــن حالــت، باعــث یم شــدند بــا اوقات تلخــی و تصــور اینکــه مشــکل 

کجــای کار بــود، ایــن حرفــه را کامــًا کنــار بگذاریــد. 

ــد  ــاد بگیری ــد ی ــاز داری ــًا نی ــه واقع ــزی ک ــف و درک چی ــِد کش ــروع فراین ــرای ش ب
از  زیــادی  تعــداد  مــن  کنیــد،  معاملــه  حرفــه ای  معامله گــر  یــک  مثــل  تــا 
پیچیدگی هــای روان شــناختی معاملــه را در بطــن ســه گروه بنــدی گســترده 

شــرح خواهــم داد:

تناقض  و تضادها در تفکر 	

مشخصه های گیج کننده 	

تصورات اشتباه 	

حیطــه ی  در  پیچیــده اش  عملکــرد  منظــر  از  معاملــه  ماهیــت  بــه  وقتــی 
روان شناســی نــگاه کنیــم، بــه ســرعت متوجــه خواهیــم شــد چــرا کســب یــک 
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درآمــد پایــدار و ثابــت یم توانــد چالش برانگیــز باشــد. بــه خصــوص اگــر از 
همــان ابتــدا، متوجــه اصــل ماهیــت حرفــه ی معامله گــری نشــده باشــید. 
معاملــه یــک حرفــه  اســت، بــه عــاوه اینکــه حــاال حرفــه ی شماســت. شــما بــه 
عنــوان یــک کارآفرین1درآمــدی کــه تمامــًا متعلــق بــه خودتــان اســت را کســب 
یم کنیــد، بــه جــای اینکــه بــرای شــخص دیگــری کار کنیــد و بابــت دســتمزدتان 
چــک وصــول کنیــد؛ کــه بــه خودی خــود یــک فعالیت جدیــد اســت و مجموعه ای 
از پیچیدگی هایــی را در بــر یم گیــرد کــه بایــد متوجــه آنهــا باشــید. )بــرای اطالعــات 
بیشــتر در مــورد یادگیــری معنــای کارآفریــن بــودن بــه عنــوان یــک معامله گــر بــا پــاوال تمــاس 

ــد.( بگیری

معاملــه ســخت ترین راهی ســت کــه در آن پــول بــادآورده بــه دســت 
آورد خواهید 

اولیــن پیچیدگــی روان شــناختی ای کــه بــه آن خواهیــم پرداخــت یــک تضــاد 
و تناقــض در تفکــر اســت کــه همگــی در یکجــا جمــع شــده اند. »معاملــه 
ســخت ترین راهی ســت کــه در آن پــول بــاد آورده بــه دســت خواهیــد آورد« یــک 
حقیقــت مســلم در مــورد ماهیــت معامــات اســت کــه در بیــن معامله گــران 

ــت. ــج اس ــی رای فصل

اگــر مــن بــه عنــوان یــک معامله گــر، تــازه شــروع بــه کار کــرده بــودم و عبارتــی 
مثــل عبــارت بــاال را یم خوانــدم، اولیــن چیــزی کــه بــه ذهنــم یم رســید ایــن بــود 
کــه اصــًا بــا عقــل جــور در نیم آیــد. چــرا یــک نفــر بایــد بگویــد معامله کــردن 
ــد  ــه بگوی ــان جمل ــت در هم ــد درس ــت و بع ــردن اس ــب ک ــادآورده کس ــول ب پ
ــول درآوردن کاری  ــن راه پ ــن از ای ــت و همچنی ــخت اس ــول درآوردن س ــه پ ک

دشــوار اســت؟

ــه  ــدون اینک ــی، ب ــِن نوع ــااًل م ــه احتم ــکار دارد، ک ــض آش ــک تناق ــارت ی ــن عب ای
کــیم بیشــتر در مــوردش تأمــل کنــم، بی معنــی و نامرتبــط تلقــی اش یم کــردم. 

ــدازد؛  ــه کار یم ان ــدی ب ــای تولی ــود را در کاره ــرمایه ی خ ــی، س ــرات احتمال ــول مخاط ــا قب ــه ب ــت ک ــی اس ــور کس 1  منظ

ــودش را دارد. ــب و کار خ ــه کس ــی ک کس
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اگــر شــما خودتــان هــم تمایــل داریــد در نظــر بگیریــد کــه ایــن عبــارت بی ربــط 
اســت، لطفــًا ایــن کار نکنیــد. مــادایم کــه مــا ایــن تناقــض معماگونــه را حــل و 
برطــرف یم کنیــم، شــما کشــف خواهیــد کــرد کــه در بطــن معنــی ایــن عبــارت، 
حجــم زیــادی از بینــش و دانــش نهفتــه اســت و مهمتریــن چیزی ســت کــه 

شــما بــرای موفــق شــدن در ایــن حرفــه بــه آن نیــاز داریــد.

معامله واقعًا پول بادآورده به دست آوردن است؟

کامــًا. در واقــع گفتــن اینکــه »معاملــه پــول بــادآورده بــه دســت آوردن اســت« 
هــم حــق مطلــب را ادا نیم کنــد. فکــر نیم کنــم کــه در هیچ حرفــه ای بــه اندازه ی 
معاملــه، بتوانیــم بــه ســادگی و بــه ســرعت بــه عنــوان یــک معامله گــر کســب 
درآمــد داشــته باشــیم. در ســاده ترین حالــت، تمــام چیــزی کــه بــرای شــرکت در 
یــک بــازار معاماتــی نیــاز داریــم یــک کامپیوتــر شــخصی، اتصــال اینترنــت، یــک 
پلتفــرم معاماتــی الکترونیکــی و ســرمایه ای کافــی بــرای بــاز کــردن یــک حســاب 

کارگــزاری اســت. 

به غیر از اینها، برای انجام یک معامله به موارد زیر نیاز داریم:

هماهنگــی چشــم و دســت کــه بــرای حرکــت دادن مکان نمــا2 در محــل مناســب  	
روی صفحــه ی کامپیوتر الزم اســت. 

یک تصمیم گیری ساده برای خرید یا فروش 	

کلیک کردن و انجام معامله  	

اگــر تصمیــم درســتی بگیریــم، یــک یــا دو دقیقــه بعــد خودمــان را در یــک 
ــت.  ــه اس ــش رفت ــان پی ــد تصورم ــر از ح ــه فرات ــم ک ــده یم بینی ــه ای برن معامل

ــردن،  ــرای ب ــه ب ــد؟ اینک ــاده تر یم کن ــا ن تر و س ــئله را آس ــن مس ــزی ای ــه چی چ
نیــاز بــه هیــچ مهــارت جســمانی  قابــل توجــه ای نداریــم. میــزان انــرژی ای کــه 
بــرای حرکــت دادن مــوس و کلیــک کــردن صــرف یم شــود بســیار ناچیــز اســت. 

ــز  ــک نی ــش کوچ ــک فل ــش ی ــه نمای ــوس روی صفح ــت دادن م ــا حرک ــه ب ــک برنام ــاب ی ــرای انتخ ــر ب 2   در کامپیوت

ــد. ــانگر یم گوین ــا نش ــا ی ــه آن مکان نم ــه ب ــد ک ــت یم کن حرک
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تــا جایــی هــم کــه بــه مهارت هــای معاملــه مربــوط یم شــود، بــه هیــچ دانــش بــه 
خصوصــی در مــورد بــازار یــا حتــی یــک دلیــل خــوب بــرای توجیــه کــردن تصمیــِم 
خریــد یــا فــروش، نیــاز نداریــم. تمــام کاری کــه بایــد انجــام دهیــم صرفــًا انتخاب، 

نشــانه گذاری و کلیــک کــردن اســت.

از اینهــا گذشــته، نیــازی نیســت لزومــًا تجربــه ی یــک معاملــه ی برنــده ی واقعی 
را داشــته باشــید تــا حتمــًا در مــورد احتمــاالت هیجــان زده شــوید. یعنــی اینکــه 
اولیــن ُبــرد معاماتی تــان نبایــد حتمــًا در یــک حســاب معاماتــی واقعــی باشــد. 
یم توانــد در یــک حســاب شبیه سازی3شــده باشــد یــا یم توانیــم فقــط حــرکات 
بــازار را تماشــا کنیــم و خودمــان را در حــال خریــد بــا قیمــت پاییــن و فــروش در 
قیمــت بــاال تصــور کنیــم. یــا صرفــًا فــروش بــاال یــا خریــد بــا قیمــت پاییــن، تــا بــه 
ایــن ذهنیــت برســیم کــه یقینــًا معاملــه کــردن یکــی از ســاده ترین و همچنیــن 
ــزی  ــورد چی ــوص در م ــه خص ــن ب ــت. ای ــول در آوردن اس ــای پ ــع ترین راه ه س

کــه مــن آن را »اثــر تکاثــری« یم نامــم صــدق یم کنــد.

ــرج  ــمش را ج ــم. اس ــرض بگیری ــی را ف ــان معمول ــک انس ــال، ی ــوان مث ــه عن ب
ــه قیمــت ده دالر( را از شــرکت  ــم. جــرج وقتــی 100 ســهم )هــر ســهم ب یم گذاری
ــد از  ــه بع ــد دقیق ــرد. چن ــه ک ــی اش را تجرب ــرد معامات ــن ب ــد، اولی WXYZ خری
اینکــه اولیــن ســفارش وی پــر شــد، قیمــت ســهام بــه نفــع جــورج شــروع بــه 
ــت 12  ــه قیم ــهم را ب ــر س ــرکت WXYZ ه ــان روز کاری، ش ــا پای ــرد. ت ــن ک ــاال رفت ب
ــادی،  ــرایط ع ــت. در ش ــود داش ــورج 200 دالر س ــاال ج ــرد و ح ــه یم ک دالر معامل
ممکــن اســت 200 دالر بــه نظــر جــورج پــول زیــادی نباشــد و خیلــی مهــم جلــوه 
نکنــد، امــا چیــز مهــم دیگــری را نشــان یم دهــد. جــورج تنهــا طــی یــک ســاعت، 

ــت آورد.  ــه دس ــرمایه اش ب ــدی روی س ــی 20 درص بازده

از منظــر مالــی، 20 درصــد مقــدار بســیار زیــادی اســت، اگرچــه کــه حتــی از منظر 
روان شــناختی، تأثیرش بیشــتر اســت.

ــازده 20  ــاالت ب ــِن احتم ــر گرفت ــه در نظ ــد ب ــروع یم کن ــورج ش ــه ج ــور ک همانط
ــن  ــی چندی ــًا طبیع ــورت کام ــه ص ــک روز، ب ــر از ی ــتر، در کمت ــا بیش ــدی ی درص

ــتم عامل های  ــط سیس ــده توس ــه ش ــاب ارائ ــی حس ــده نوع ــازی ش ــاب( شبیه س ــت )حس ــا اکان ــی ی ــاب آزمایش 3   حس

معامالتــی اســت کــه بــا پــول غیرواقعــی تأمیــن یم شــود و بــه مشــتری آینــده ایــن امــکان را یم دهــد تــا قبــل از تصمیــم 

بــه راه انــدازی حســاب واقعــی ، بــا سیســتم عامــل معامــالت و ویژگی هــای مختلــف آن آشــنا شــود.
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ــر  ــود اگ ــه یم ش ــد. چ ــور یم کن ــر؟« تص ــود اگ ــه یم ش ــون »چ ــا مضم ــناریو ب س
هــزار، یــا حتــی بهتــر از آن، پنج هــزار ســهم بخــرد؟ جــورج ناگزیــر فکــر یم کنــد 
کــه بایــد ســود خــودش را از 200 دالر بــه یــک میلیــون دالر برســاند، تنهــا بــا 
ــی اش.   ــرم معامات ــهام ها« در پلتف ــداد س ــتون »تع ــر در س ــک صف ــتن ی گذاش
مســلمًا اضافــه کــردن یــک صفــر و کلیــک کــردن بــا مــوس کار ســاده ای اســت، با 
توجــه بــه قیمــت دالر و ســرعتی کــه در ازای آن یم توانــد حقــوق دریافــت کنــد.

مخلــص کام ایــن اســت کــه چــه تجربه تــان واقعــی و چــه خیالــی باشــد، تقریبــًا 
غیــر ممکــن اســت چنیــن برداشــتی نداشــته باشــید کــه »از آنجایــی کــه بــردن 

بســیار آســان اســت، پــول در آوردن هــم بایــد آســان باشــد.«

اگر بردن آسان است، پس مشکل کجاست؟

بــرد، ســاده و آســان اســت و مــا بــا بــرد، ســود بــه دســت یم آوریــم. پــس چطــور 
ممکــن اســت معاملــه، ســخت ترین پــوِل بــادآورده ای باشــد کــه کســب خواهیم 
کــرد؟ بــه عبارتــی دیگــر، قســمت ســخت آن کجاســت؟ اگــر بــردن حقیقتًا ســاده 

و آســان اســت، پــس چــه چیــزی یم توانــد معاملــه کــردن را دشــوار کنــد؟

ــردن«  ــن »ب ــزی بی ــک تمای ــد ی ــؤال بای ــن س ــه ای ــخ دادن ب ــرای پاس ــدا، ب در ابت
ــدک  ــزان ان ــدن، می ــده ش ــه برن ــم ک ــر گفتی ــم. پیش ت ــاد کنی ــه« ایج و »معامل
ــاز  ــازار نی ــورد ب ــی در م ــه خصوص ــش ب ــا دان ــمانی  ی ــاش جس ــچ ت ــًا هی ــا اص ی
ــروش و  ــا ف ــد ی ــرای خری ــه ای، ب ــر لحظ ــاده، در ه ــم س ــک تصمی ــط ی ــدارد. فق ن
کلیــک کــردن بــا مــوس، تنهــا مــوارد مــورد نیــاز مــا بــرای قــرار گرفتــن در یــک 
معاملــه ی برنــده هســتند. هرچنــد اگــر معاملــه را »فراینــد کســب درآمــد بــه 
صــورت ثابــت و مطمئــن در طــی زمــان« تعریــف کنیــم، چیــزی کــه در انتهــا بــه 
آن یم رســیم بــرد اســت، یــا بــه طــور دقیق تــر، توانایــی تشــخیص فرصت هــای 
ــی  ــد کل ــای فراین ــی از بخش ه ــا یک ــه تنه ــدار؛ ک ــی پای ــر مبنای ــت ب ــاز اس پول س

ــت.  ــق آن اس ــد از طری ــب درآم ــدن و کس ــر ش معامله گ
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معاملــه کــردن بــا هــدف کســب نتایــج پایــدار و مطمئــن در طــول زمــان، 
فراینــد پیچیــده و چنــد مرحلــه ای  اســت کــه نیازمنــد تســلط بــر مجموعــه ای از 

ــت. ــدن اس ــق ش ــرای موف ــض ب ــد و نقی ــادی و ض ــای غیرع مهارت ه

نتیجــه ی چیزهایــی کــه گفتــم ایــن اســت کــه بیــن مهارت هایــی کــه بــرای 
ــرد  ــک رویک ــق ی ــام موف ــرای انج ــه ب ــی ک ــت و مهارت های ــاز اس ــدن نی ــده ش برن
ــاد  ــدار ایج ــد پای ــه درآم ــم )ک ــاز داری ــد نی ــازمان یافته و قاعده من ــِی س معامات
یم کنــد( تفاوت هــای گســترده ای وجــود دارد. بــه ایــن دلیــل کــه برخــاف آســانی 
و ســادگی برنــده شــدن، تســلط یافتــن بــر پیچیدگی هــای زیــاِد چیــزی کــه مــن 

ــت. ــخت هس ــی س ــادر کاف ــه ق ــم ب ــداری« یم نام ــد پای آن را »فراین

امــا توصیــف کــردن اینکه چــرا معاملــه کردن دشــوارترین پــول بادآورده ای ســت 
کــه بــه دســت خواهیــد آورد، خیلــی ســخت نیســت. متأســفانه، عامل هــای 
ــد کــه کســب  دیگــری هــم دخیــل هســتند کــه آنهــا هــم ایــن پتانســیل را دارن
ــودش  ــودِی خ ــه خ ــه ب ــزی ک ــا چی ــد ی ــد باش ــه بای ــزی ک ــدار را از چی ــد پای درآم

ــد. ــوارتر یم کنن ــت، دش اس

بــرای کمــک بــه درک  بهتــر شــما، لطفــًا لحظــه ای تأمــل کنیــد و از خودتــان 
ــان  ــرد آس ــن ب ــای بی ــا تفاوت ه ــم ت ــود بده ــه خ ــت ب ــدر زحم ــرا انق ــید: چ بپرس
در معامــات و کســب درآمــد، و پیچیدگــی و دشــواری بالقــوه ی بــه دســت 
ــرد  ــرای ب ــن مهارت هــای الزم ب ــدار را تشــخیص بدهــم؟ اگــر بی ــج پای آوردن نتای
و مهارت هــای الزم بــرای پــول در آوردن بــه انــدازه ای کــه مــن روی آن تاکیــد 
یم کنــم شــکافی عمیــق وجــود دارد، آنوقــت چرایــی تشــخیص تفاوت هــای آنهــا 

ــت؟ ــی نیس ــح و بدیه ــدی واض ــا ح ت

ایــن شــکاف عمیــق، نــه واضــح و نــه بدیهــی اســت. و دالیــل آن مربــوط یم شــود 
بــه نــوع فرضیاتــی کــه معمــواًل در نظــر یم گیریــم؛ فرضیاتــی در مــورد چگونگی 
کارکــرد معاملــه و کارهایــی کــه بــرای موفــق بــودن )هنــگایم کــه آســان بــودن 
بــرد را کشــف یم کنیــم( بایــد انجــام دهیــم. اینجــا جایی ســت کــه مــا ندانســته 
شــروع بــه ترســیم بنیــادی یم کنیــم کــه منجــر یم شــود معاملــه ســخت ترین 
ــم. همچنیــن، مــا را  ــه دســت آورده ای ــه حــال ب ــا ب ــادآورده ای باشــد کــه ت ــول ب پ
درســت در مســیر ســردرگیم و شکســت های اساســی قــرار یم دهــد. چــون 
همانطــور کــه خواهیــد دیــد، مــا تمایــل داریــم فرضیــات بــه خصوصــی در مــورد 
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ــب  ــرای کس ــا ب ــاز م ــورد نی ــای م ــه مهارت ه ــم ک ــاذ کنی ــان اتخ ــی اقدام م چگونگ
یــک درآمــد مطمئــن را غیرضــروری، نامرتبــط یــا حتــی غیــر قابــل کشــف جلــوه 

یم دهنــد؛ گویــی کــه اصــًا وجــود نداشــته اند. 

ــا  ــو ب ــول و همس ــی، معق ــًا منطق ــم کام ــاره یم کن ــا اش ــه آنه ــه ب ــی ک فرضیات
تجربیات مــان هســتند؛ بــه همیــن دلیــل مــا متوجــه نخواهیــم شــد ایــن 
مســیر پیشــرفتی کــه انتخــاب کرده ایــم، مهارت هــای دیگــر را در بــر نیم گیــرد. 
ــر کــردن مســائل، ایــن فرضیــات از یــک فــرض منطقــی ریشــه  بــرای پیچیده ت
ــه را  ــت معامل ــا ماهی ــه ب ــت در رابط ــح و درس ــی صحی ــک ویژگ ــه ی ــد ک یم گیرن

ــت.  ــان اس ــت آس ــردن در حقیق ــه ک ــه معامل ــد؛ اینک ــه یم ده ارائ

ــت،  ــِی درس ــرض اساس ــک ف ــای ی ــر مبن ــی آن، ب ــه ط ــم ک ــی داری ــا موقعیت اینج
فرضیاتــی در نظــر یم گیریــم. امــا خــود ایــن فرضیــات اگرچــه کــه منطقــی و 
معقــول هســتند، امــا نادرســت اند. چــون مؤلفه هــای اصلــی فراینــد پایــداری را 
نادیــده یم گیرنــد. در نتیجــه، اگــر در همــان ابتــدای حرفه مــان آمــوزش ندیــده 
ــی،  ــده و دردآور معامات ــیار گیج کنن ــای بس ــتن تجربه ه ــار داش ــیم، در کن باش
ــه  ــم ک ــی ببری ــئله پ ــن مس ــه ای ــازه ب ــه ت ــا اینک ــد ت ــول یم کش ــال ط ــن س چندی

ــم دارد.  ــزی ک ــا چی ــه[ م روش ]معامل
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از مســیر سردرگمـــــی و شکســت  اساســــــی   چطــور ندانســته 
سر در یم آوریم؟

بیاییــد نگاهــی بــه چنــد مثــال از فراینــد اســتدالل های معمولــی بیندازیــم کــه 
ــرای  ــت_ ب ــرده  اس ــف ک ــه را کش ــای معامل ــه دنی ــی ک ــازه کار _ وقت ــر ت معامله گ

تعییــن چگونگــی پیــش بــردن معامــات طــی یم کنــد:

ایــن خیلــی ســاده اســت، چیــزی نی توانــد مانــع مــن بشــود چــون دقیقــًا  	
یم دانــم دارم چــه کار یم کنــم

اگــر یم توانــم بــدون تقریبــًا هیــچ دانشــی از بازارهــا یــا معامله کــردن، برنــده  	
شــوم و پــول در بیــاورم، پــس تنهــا کاری کــه بایــد انجــام دهــم ایــن اســت کــه 
مطمئــن شــوم درآمــد پایــدار کســب خواهــم کــرد و در مــورد برنــده شــدن 

بیشــتر یــاد بگیــرم 

اگــر برنــده شــدن انقــدر ســاده اســت، پــس کســب درآمــد پایــدار هــم بایــد  	
بــه همیــن ســادگی باشــد. بــه نظــر یم رســد تنهــا کاری کــه بایــد انجــام 
بدهــم ایــن اســت کــه شــیوه ها و تکنیک هایــی را پیــدا کنــم کــه همــواره 
فرصت هــای ســودآور معامالتــی را بــا آنهــا تشــخیص دهــم. و مــن بزرگتریــن 

ــرد ــم ک ــرآورده خواه ــی را ب ــه ی مال ــت در عرص ــورد موفقی ــم در م آرزوی

اگر برنده شدن را یاد بگیرم، معامله کردن را هم یاد خواهم گرفت 	

هرچــه بیشــتر در مــورد چگونگــی برنــده شــدن بدانــم، کمتــر احتمــال دارد  	
کــه ببــازم ]ضــرر کنــم[

چیــزی کــه دوســت دارم در مــورد عبارت هــای بــاال در نظــر داشــته باشــید، یــک 
فراینــد اســتداللی  اســت کــه بــر اســاس آن، برنــده شــدن و همچنیــن یادگیــری 
برنــده شــدن را کلیــد اصلــی موفقیــت مــا یم دانــد. مشــخصًا ترکیــب کلمــات 
بســیاری وجــود دارنــد کــه افــراد بــا اســتفاده از آنهــا همیــن طــرز تفکــرات 
مشــابه را منتقــل یم کننــد. اگرچــه، جــدای از اینکــه کلمــات چطــور در کنــار هــم 
قــرار یم گیرنــد، فرضیــه ی اصلــی تقریبــًا همیشــه یکــی اســت؛ اینکــه موفقیــت 
مــا بــه عنــوان یــک معامله گــر، تابــع دانــش مــا در مــورد برنــده شــدن اســت.
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چطور قرار است برنده شدن را یاد بگیریم؟

ــا،  ــدن بازاره ــب و خوان ــل مناس ــی تحلی ــن چگونگ ــاد گرفت ــا ی ــت ب ــرار اس ــا ق م
برنــده شــدن را یــاد بگیریــم. مــن تجزیــه و تحلیــل بــازار را »هــر نــوع ترکیبــی 
از ابزارهــا و روش هــا کــه اطاعــات بــازار را منظــم یم کننــد تــا مــا بتوانیــم از آنهــا 
بــرای تشــخیص زمــان و قیمــت ایــده آل بــرای ورود یــا خــروج بــه یــک معاملــه 
اســتفاده کنیــم«، تعریــف یم کنــم. بــه عبارتــی دیگــر، نوعــی از تحلیــل بــازار کــه 

بــه مــا اطاعــات زیــر را یم دهــد:

چــه چیــزی را انتخــاب کنیــم )ســهام ، معامــات آتــی، معامــات آپشــن یــا  	
معامــات ارز4 کــه بیشــترین احتمــال موفقیــت را دارنــد(

روی چه چیزی کلیک کنیم )کلید خرید یا فروش( 	

ــا  	 ــرای ورود ی ــان ب ــا زم ــت ی ــن قیم ــم )ایده آل تری ــک کنی ــی کلی ــه زمان چ
ــروج( خ

ابزارهــا و روش هایــی کــه بــه آنهــا اشــاره یم کنــم در ســه گروه بنــدی گســترده 
قــرار یم گیرنــد:

ــا الگوهــای هندســی چارت هــا  تحلیــل تکنیــکال: پیش بینــی حــرکات قیمــت ب
ــت،  ــطح[ حمایت/مقاوم ــن6، ]س ــی5، کانجسش ــطوح اصاح ــا، س ــی رونده )یعن
ــه کار  ــق ب ــدد دقی ــای متع ــتفاده از فرمول ه ــا اس ــره( ی ــتیک ها7 و غی کندل اس
رفتــه در داده هــای قیمــت و حجــم بــرای تشــخیص الگوهــای رفتــار )یعنــی 

Currency trade   4

Retracements   5

Congestion   6 یــا )بــه فارســی: ازدحــام( بــه معنــی موقعیتــی در بــازار اســت کــه تقاضــا بــرای خریــد یــک ســرمایه بــا 

عرضــه ی فروشــنده مطابقــت دارد. نتیجتــًا قیمــت بــه طــور قابــل  توجــه ای حرکــت نی کنــد، و باعــث یم شــود پرایــس 

اکشــن در همــان قیمــت باقــی بمانــد و متراکــم بــه نظــر برســد.

7   نمودارهای شمعی
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میانگین هــای متحــرک8، اندیکاتــور استوکاســتیک9، اندیکاتــور RSI10، اندیکاتــور 
MACD11، نســبت حجــم12 و غیــره(

مدل هــای  تقاضــا،  عرضــه،  از  اســتفاده  )بنیادیــن(:  فاندامنتــال  تحلیــل 
قیمــت. رفتــار  پیش بینــی  بــرای  فرمول هــا  و  ارزشــگذاری 

ــه  ــا ب ــش بازاره ــی واکن ــاس پیش بین ــر اس ــی ب ــتراتژی معامات ــر اس ــار: ه اخب
گزارش هــای اقتصــادی یــا هــر رویــدادی کــه از رســانه ها گــزارش یم شــود.

ــری  ــِن »یادگی ــت« و پذیرفت ــا اس ــت م ــد موفقی ــدن کلی ــده ش ــه »برن ــاور اینک ب
چگونگــی بــرد بــه همــراه تحلیــل مناســب بــازار، مــا را از ایــن موفقیــت مطمئن 
یم کنــد« در ظاهــر بــا عقــل کامــًا جــور در یم آیــد. در حقیقــت، تمــام فرضیاتــی 
کــه باالتــر گفتــه شــد بــه نظــر بدیهــی یم آینــد کــه ممکن اســت بــا خودتــان فکر 
ــرح  ــی را مط ــن چیزهای ــًا چنی ــن اص ــه م ــت ک ــب اس ــب و غری ــیم عجی ــد ک کنی
یم کنــم. امــا، همانطــور کــه ممکــن اســت پیش بینــی کــرده باشــید، مــن 
چنیــن کاری نیم کــردم مگــر اینکــه چیــزی در مــورد ایــن فرضیــات، پتانســیل 

ایجــاد مشــکاتی واقعــی بــرای مــا را داشــته باشــند.

اگــر مــا  از پیچیده تریــن مشــکات هــم اســت.  اینجاســت و یکــی  مشــکل 
موفقیــت را »توانایــی ایجــاد یــک درآمــد پایــدار و مطمئــن از راه معاملــه« 
ــت،  ــب آن موفقی ــد کس ــدن در فراین ــده ش ــری برن ــس یادگی ــم، پ ــف کنی تعری
ــروری  ــه ض ــدن اگرچ ــده ش ــری برن ــع، یادگی ــت. در واق ــدی نیس ــه ای کلی مؤلف
ــودن  ــدار ب ــرای پای ــد ب ــه بای ــای الزم ک ــر مهارت ه ــا دیگ ــه ب ــا در مقایس ــت ام اس

ــد. ــا یم کن ــی را ایف ــًا کوچک ــش تقریب ــم، نق ــاد بگیری ی

یادگیــری و شــناخت چگونگــی برنــده شــدن، کلیــد  چطــور ممکــن اســت 
موفقیــت مــا نباشــند؟ متأســفانه، پاســخ ش احتمــااًل از خــود ســؤال هــم 
پیچیده تــر بــه نظــر یم رســد. هرچنــد، قبــل از اینکــه چرایــی اش را توضیــح 

Moving Average   8

Stochastic   9

Relative Strength Index   10

Moving Average Convergence Divergence   11

Volume Ratio   12
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ــم  ــن باش ــا مطمئ ــم ت ــک کن ــتدالل ش را تفکی ــب اس ــم ترتی ــم، یم خواه بده
کــه دقیقــًا متوجــه هســتید بــه کــدام بخــش بــه عنــوان بخــش دشــوار 

اشــاره یم کنــم.

ــًا.  ــت؟ کام ــت اس ــت« درس ــازار اس ــل ب ــی از تحلی ــردن تابع ــه »ب ــرض ک ــن ف ای
ــودآور  ــای س ــم، فرصت ه ــتفاده کنی ــازار اس ــل ب ــای تحلی ــر از ابزاره ــه بهت هرچ
معاماتــی بیشــتری را تشــخیص یم دهیــم. ایــن فــرض کــه »بــرای پایــدار 
بــودن، بــه معامــات برنــده نیــاز داریــم« چطــور؟ دقیقــًا ایــن هــم بایــد درســت 
باشــد چــون بــدون معامــات برنــده، یــک منحنــی ســهام کــه پیوســته رو بــه بــاال 

باشــد ایجــاد نخواهیــم کــرد. 

از آنجایــی کــه یم دانیــم برنــده شــدن یم توانــد تابعــی از تجزیــه و تحلیــل 
باشــد، و بــرای پایــدار بــودن بــه معامــات برنــده نیــاز داریــم، آیــا بــه طــور کلــی 
منطقــی نیســت نتیجــه بگیریــم کــه هرچــه تحلیــل بهتــر باشــد، پایــداری نتایــج 

مــا بیشــتر خواهــد بــود؟ منطقــی اســت؟ بلــه. امــا کامــًا درســت نیســت.

ــا  ــه م ــت ک ــر اس ــی معتب ــط زمان ــه فق ــت ک ــن اس ــری ای ــن نتیجه گی ــکل ای مش
بــه عنــوان یــک معامله گــر کامــل، از لحــاظ روان شــناختی پیشــرفت کــرده 
باشــیم. یعنــی آن عــده از معامله گــران کــه متوجــه چگونگــی کارکــرد ایــن 
حرفــه نیســتند، یــا تمــام مهارت هایــی کــه بــرای موفــق شــدن الزم اســت را یــاد 
ــودن  ــی ب ــا عال ــودن ی ــوب ب ــن خ ــه بی ــوند ک ــه یم ش ــًا متوج ــد، تدریج نگرفته ان
تحلیل شــان و نتایــج ســود خالص شــان در طــی زمــان، هیــچ ارتبــاط قطعــی ای 
وجــود نــدارد. بــه عبارتــی دیگــر، مــا یم توانیــم معامــات برنــده داشــته باشــیم، 
یــا حتــی بردهــای متوالــی داشــته باشــیم بــدون اینکــه حتــی تجربــه ای نزدیــک 

بــه نتایــج پایــدار کســب کــرده باشــیم.

چیــزی کــه تمایــل دارم در فصل هــای بعــدی ایــن کتــاب ثابــت کنــم ایــن اســت 
ــودی  ــه خ ــد، ب ــخص یم کن ــده را مش ــات برن ــازار، معام ــل ب ــه تحلی ــر چ ــه اگ ک
خــود، مــا را از داشــتن یــک منحنــی ســهام کــه پیوســته رو بــه بــاال باشــد 
مطمئــن نخواهــد کــرد. تنهــا در ترکیــب بــا همــه ی مهارت هــای دیگــر اســت کــه 
فراینــد پایــداری را شــکل یم دهــد؛ وقتــی کــه نتایــج ســود خالــص مــا انعــکاس 

مســتقییم از کیفیــت تحلیل مــان یم شــود. 
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ــت  ــد موفقی ــازار کلی ــل ب ــه »تحلی ــرا ک ــال اج ــده ی در ح ــن قاع ــر ای ــن، اگ بنابرای
شماســت« را اتخــاذ کرده ایــد، پــس بــه ســمت مســیر ســردرگیم یم رویــد. 
ــن  ــد. در بدتری ــد ش ــود خواهی ــق و رک ــر رون ــک معامله گ ــت، ی ــن حال در بهتری
حالــت، مثــل دیگــر معامله گــران، ایــن حرفــه را بــا اوقــات تلخــی تمــام و تصــور 

اینکــه مشــکل کجــای کار بــود رهــا خواهیــد کــرد. 
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ــص و  ــا و خصائ ــرای درک ویژگی ه ــل، ب ــه و تحلی ــد تجزی ــی از فراین ــور کل ــه ط ب
مشــخصه های هــر چیــزی کــه آن را مــورد بررســی قــرار داده ایــم، یــا بــرای درک 
تغییــرات  اساســی ای کــه موجــب ایجــاد شــرایط یــا موقعیتــی  خــاص بــه همــان 

شــکلی کــه بایــد باشــند یم شــوند، اســتفاده یم کنیــم.

در عــوض تجزیــه و تحلیلــی کــه انجــام یم دهیــم، بــه ســمت نتایــج هدایت مــان 
یم کننــد و مــا را در طراحــی اســتراتژی هایی بــرای اجــرا کــردن اهداف مــان، کمــک 
یم کننــد. نهایتــًا وقتــی تصمیــم گرفتیــم چگونــه اقــدام کنیــم، بــا چیزهایــی کــه 
ــم  ــت یم آوری ــه دس ــه ب ــی ک ــم نتایج ــی یم کنی ــًا پیش بین ــم طبیعت ــاد گرفته ای ی
ــال  ــی را دنب ــیم روش صحیح ــته باش ــاور داش ــر ب ــًا اگ ــند. مخصوص ــدار باش پای
ــت  ــن اس ــر ای ــرف آخ ــم. ح ــر گرفته ای ــای الزم را در نظ ــه ی چیزه ــم و هم کرده ای
کــه انجــام تجزیــه و تحلیــل، چنیــن القــا یم کنــد کــه وقتــی فراینــد را بــه اتمــام 
رســاندیم، یم توانیــم فــرض کنیــم یــک چیزهایــی بلدیــم و در نتیجــه توقــع 

داریــم هــر تصمیــیم کــه گرفتــه ایــم درســت باشــد.

قــرار  اســتفاده  مــورد  بازارهــا  در  تحلیــل  و  تجزیــه  از  مختلفــی  شــکل های 
یم گیرنــد در حالیکــه معامله گــران، همــه تقریبــًا بــه یــک شــکل فعالیــت 
یم کننــد. امــا یــک تفــاوت مهــم و اساســی وجــود دارد کــه اگــر از آن آگاه نباشــیم، 
ایجــاد نتایــج پایــدار را تقریبــًا غیرممکــن یم کنــد. وقتــی بازارهــا را مــورد بررســی 
قــرار یم دهیــم، یم توانیــم تمــام مراحــل تحلیلــی معمولــی را طــی کنیــم؛ مثــل 
تکنیــکال  اندیکاتورهــای  محاســبه ی  قیمــت،  چارت هــای  تحلیــل  و  تجزیــه 
ریاضــی محــور، اســتفاده از عرضه/تقاضــای فاندامنتــال )بنیادیــن( محــور و 
ــف در  ــی مختل ــتراتژی های معامات ــدی اس ــگذاری13، فرمول بن ــای ارزش مدل ه

ــا ایــن موضــوع.  اخبــار، یــا هرچیــز مرتبــط دیگــری ب

Valuation models   13
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ــا چیــزی کــه کشــف کرده ایــم یم توانیــم بــه یــک نتیجــه برســیم و  در نتیجــه ب
ــان  ــه جری ــنده ب ــا فروش ــدار ی ــک خری ــوان ی ــه عن ــه را ب ــه معامل ــورد اینک در م
ــه از  ــن مرحل ــه آخری ــه ب ــت ک ــان اس ــن زم ــم. در همی ــم بگیری ــم، تصمی بندازی
ــه ای  ــان، نتیج ــق پیش بینی م ــم طب ــر یم کنی ــه فک ــی ک ــیم، وقت ــد یم رس فراین
پایــدار کســب خواهیــم کــرد. ایــن نــوع تجزیــه و تحلیــل در مــورد معاملــه، 
اساســًا بــا فــرض مــا در مــورد نحــوه ی عملکــرد فراینــد ]معاملــه[ متفــاوت 

ــت.   اس

بــه عنــوان مثــال، اگــر پیش بینی هــای معمولی مــان از تجزیــه و تحلیــل را بــه 
کار ببندیــم، پــس کامــًا منطقی ســت کــه بــا انجــام تحلیل هایمــان و پیــدا کــردن 
دلیلــی مناســب بــرای متقاعــد کــردن خــود کــه ایــن معاملــه جــواب یم دهــد، 
طبیعتــًا توقــع داشــته باشــیم کــه کار درســت را کردیــم. بــه عبارتــی دیگــر، مــا 
وارد معاملــه  نیم شــویم مگــر اینکــه بــاور داشــته باشــیم برنــده خواهیــم 
ــی  ــر معمول ــک معامله گ ــه ی ــت ک ــری اس ــن روش تفک ــن معمولی تری ــد. ای ش
ــچ گاه وارد  ــی هی ــر معمول ــود. معامله گ ــه یم ش ــا آن وارد معامل ــاع ب ــا کم اط ی
معاملــه نیم شــود مگــر اینکــه خــودش را متقاعــد کنــد معاملــه خــوب پیــش 

خواهــد رفــت.

ــت آورده  ــه دس ــدار را ب ــج پای ــب نتای ــی کس ــه توانای ــه ای ک ــر حرف ــک معامله گ ی
ــرای  ــه ب ــما ک ــده ای از ش ــرای ع ــد. ب ــر نیم کن ــکل فک ــن ش ــلمًا بدی ــت مس اس
ــر  ــه نظ ــب ب ــت عجی ــن اس ــنوید ممک ــزی را یم ش ــن چی ــت چنی ــار اس ــن ب اولی
بیاییــد امــا یــک معامله گــر حرفــه ای، تنهــا زمانــی کــه از درســتی کارش مطمئــن 
را  کــه خــودش  نیســت  نیــازی  یــا  بعــدی نیم شــود.  وارد معاملــه ی  اســت 

ــد. ــته باش ــه داش ــام معامل ــرای انج ــه ای ب ــا بهان ــد ت ــد کن متقاع

ــه  ــل ش، ب ــه و تحلی ــام تجزی ــد از انج ــه ای بع ــر حرف ــس، معامله گ ــًا برعک کام
جــای اینکــه فکــر کنــد کارش درســت اســت، صرفــًا پیش بینــی یم کنــد یــک 

احتمــال خــوب وجــود دارد کــه کارش درســت و بی عیــب باشــد. 
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معامله گــر در نظــر یم گیــرد کــه تجزیــه و تحلیــل  وی، احتمــاالت موفقیــت را 
در معاملــه بــه نفعــش برگردانــده اســت؛ فقــط همیــن.

ــرار  ــد ق ــه یم دان ــد ک ــاور کن ــا ب ــان ی ــر، گم ــه فک ــد ک ــازه نیم ده ــودش اج ــه خ ب
اســت چــه اتفاقــی بیفتــد، چــون در برهــه ای از زمــان در حرفــه ی کاری اش، 
معمــواًل هــم بــه طــرز دردناکــی، یــاد گرفتــه اســت صرف نظــر از اینکــه یــک 
ــا چقــدر زمــان و انــرژی  موقعیــت معاماتــی چقــدر خــوب بــه نظــر یم رســد ی
صــرف تجزیــه و تحلیــل یم شــود، مطلقــًا هیچ چیــز قطعــی ای در مــورد رفتــار 
ــا  ــد. ب ــت بیفت ــن اس ــی ممک ــر اتفاق ــه ه ــر لحظ ــرا در ه ــدارد، زی ــود ن ــازار وج ب
اعتقــاد بــه »هرچیــزی ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد« معامله گــر در یم یابــد 
پذیــرش هرگونــه الگــوی تفکــر کــه باعــث شــده اســت گمــان کنــد یــا بــاور 
داشــته باشــد کــه »یم دانــد« چــه اتفاقــی قــرار اســت بیفتــد، یــا بــاور بــه اینکــه 
تجزیــه و تحلیــل ش یــک نتیجــه ی خــاص در هــر معاملــه ای را تضمیــن یم کند، 
کــه یم توانــد مرتکــب  اســت  اشــتباهی  آســیب زننده ترین  و  خطرناک تریــن 

شــود. 

ــتباه  ــن اش ــم« چنی ــا یم دانی ــه »م ــاور اینک ــا ب ــان ی ــر، گم ــرا فک چ
خطرناکــی اســت؟

چــرا فکــر، گمــان یــا بــاور بــه اینکــه تجزیــه و تحلیــل بــه مــا نشــان یم دهــد کــه 
در قــدم بعــدی چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد اشــتباه خطرناکــی اســت؟ دالیــل آن 

در ســه گروه بنــدی گســترده قــرار یم گیرنــد:

نخســت: طــی کــردن فراینــد متقاعدســازی خــود در مــورد اینکــه مــا »یم دانیم« 
چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد، تشــخیص و درک اینکــه در یــک معاملــه ی ناکارآمــد 

هســتیم را بســیار ســخت و تقریبــًا غیرممکــن یم کنــد. 

ــد.  ــاد بیاوری ــه ی ــردم را ب ــر ک ــل اّول ذک ــه در فص ــیم ک ــار و قدی ــه ی قص آن جمل
»بــرای موفــق بــودن بــه عنــوان یــک معامله گــر، بایــد ضــرر و زیــان را کاهــش 
دهیــد و اجــازه دهیــد ســود ادامــه پیــدا کنــد.« خــب چطــور قــرار اســت ضــرر و 
زیان هایمــان را کاهــش دهیــم وقتــی فقــط "بعــد از" اینکــه متقاعــد شــدیم کار 
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درســتی یم کنیــم یــک معاملــه را بــه جریــان بیندازیــم؟ هــدف کلــی فراینــِد پیــدا 
کــردن یــک نشــانه بــرای درســت بــودن کارمــان، ایــن اســت کــه مطمئــن باشــیم 

برنــده یم شــویم. 

مشــکل اینجاســت؛ اگــر فکــر، گمــان یــا بــاور کنیــم کــه تجزیــه و تحلیــل، بــرد 
مــا را تضمیــن یم کنــد، در ایــن صــورت احتمــال باخــت ]ضــرر کــردن[ را از فراینــد 
تفکرمــان حــذف کرده ایــم. اگــر احتمــال باخــت را حــذف کــرده باشــیم، پــس از 

چیــزی بــه عنــوان یــک وســیله اســتفاده خواهیــم کــرد کــه بــه مــا بگویــد:

در معامله ای هستیم که کارآمد نیست 	

معامله ای که دارد پتانسیل بردش را از دست یم دهد 	

معامله ای که اصاًل از همان ابتدای ورودمان به آن، ظرفیت برد را نداشته است 	

بــه عبــارت دیگــر، وقتــی فقــط یــک چیــز را پیش بینــی یم کنیــم، و بــازار چیــزی 
کــه نتیجــه ی مــد  دیگــری برایمــان در چنتــه دارد، چطــور متوجــه شــویم 
نظرمــان قــرار نیســت حاصــل شــود؟ بایــد عمیقــًا بــاور کنیــم کــه احتمــال دارد 
ــا بتوانیــم تشــخیص دهیــم در معاملــه ای  یــک معاملــه خــوب پیــش نــرود ت

ــتیم.  ــد هس ناکارآم

ــتباه  ــه آن، اش ــل از ورود ب ــه قب ــک معامل ــردن ارزش ی ــخص نک ــع، مش در واق
رایجی ســت کــه بیشــتر معامله گــران کم اطــالع مرتکــب یم شــوند. منظــورم از 
ــدازه ای  ــان و ان ــه ی ورودم ــن نقط ــه ی بی ــت دالر در فاصل ــت؟ قیم ارزش چیس
کــه قیمــت بایــد خــالف پوزیشــن مــا حرکــت کنــد تــا بــه مــا نشــان دهــد کــه بــازار 
بــر اســاس تعریــف مــورد تأییــد مــا از یــک معاملــه برنــده، واکنــش مطلــوب را 
ــا  ــج، تنه ــی، درد و رن ــالع معمول ــر کم اط ــک معامله گ ــرای ی ــد. ب ــان نیم ده نش
دلیلی ســت کــه از معاملــه دســت یم کشــد. یعنــی زمانــی کــه درد و رنج از دســت 
دادن یــک دالر بیشــتر بــرای وی ســخت تر از اقــرار بــه اشــتباه کردنــش اســت؛ 
و زمانــی کــه باالخــره یم توانــد تشــخیص دهــد )بســتگی بــه کلــه شــق بودنــش 
دارد( و خوشــبختانه کامــاًل اقــرار کنــد کــه معاملــه آنطــور کــه پیش بینــی کــرده 
بــوده پیــش نــیم رود. تــا آن زمــان، میــزان ضــرر یم توانــد فاجعه بــار باشــد 
یــا دســت کم، بیش تــر از حــد الزم باشــد. اگــر یم دانســت چطــور مثــل یــک 

ــد.  ــن نیم ش ــد چنی ــر کن ــه ای فک ــر حرف معامله گ
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در حالــی کــه معامله گــران حرفــه ای همــواره بــدون اســتثنا، پیــش از ورود 
بــه معاملــه، دقیقــًا جایــی کــه بازارهــا "نبایــد" باشــند را مشــخص یم کننــد 
تــا معاملــه همچنــان یــک معاملــه ی برنــده ی بالقــوه بــه حســاب بیایــد. 
بــرای ارزشــگذاری دقیــق قیمــت، بایــد نقطــه ی بهینــه را پیــدا کنیــم. جایــی کــه 
پتانســیل موفقیــت کاهــش پیــدا کــرده اســت، و از منظــر مدیریــت مالــی ارزش 
بیشــتر مانــدن در معاملــه را نــدارد، حتــی اگــر بــه معنــی متحمــل شــدن ضــرر 

باشــد. 

نیم توانیــد  »اگــر  بگیریــد  یــاد  اســت  قــرار  حرفــه ای،  معامله گــر  ماننــد 
تشــخیص دهیــد کــه چــه هنــگام در یــک معاملــه ی بازنــده هســتید«، دیگــر 
ــتعد  ــواره مس ــون هم ــت، چ ــوب اس ــدر خ ــان چق ــه تحلیل ت ــد ک ــی نیم کن فرق
ضررهــای فاجعه انگیــز هســتید کــه منحنــی ســهام تان را خــراب یم کننــد. بــرای 
ــه ی  ــا معامل ــه ده ت ــد ک ــوب باش ــدازه ای خ ــه ان ــد ب ــما یم توان ــل ش ــال، تحلی مث
بــرد پشــت ســر هــم برایتــان رقــم بزنــد. امــا اگــر معاملــه ی بعــدی ای کــه بــه آن 
وارد یم شــوید کارآمــد نباشــد و نتوانیــد تشــخیص دهیــد کــه کارآمــد نیســت، 
پــس قابلیــت ایــن را داریــد کــه همــه ی ســودهایتان طــی ده معاملــه ی گذشــته 
یــا حتــی بیشــتر را دوبــاره بــه بــازار برگردانیــد. اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، نســبت 
کل ســود/ضرر شــما ده بــرد بــه یــک باخــت یم شــود، کــه مشــخصًا نشــانگر یک 
تحلیــل عالــی اســت. امــا نتایــج ســود نهایی تــان خیلــی کــم یــا بــدون هیــچ ســود 
ــه  ــک معامل ــتید و در ی ــکار هس ــما بده ــر. ش ــی بدت ــا حت ــود، ی ــی یم ش خالص
تمــام پولــی کــه در ده معاملــه ی قبلــی بــه دســت آوردیــد را از دســت داده ایــد.

ــر  ــه، ه ــر لحظ ــر در ه ــا اگ ــتند. ام ــته هس ــه ناخواس ــده همیش ــات بازن معام
اتفاقــی ممکــن اســت در بازارهــا بیفتــد، نشــان یم دهــد کــه هیــچ روش 
تحلیلــِی عالــی ای وجــود نــدارد کــه بــه درســتی همــه ی را ه هایــی کــه طــی آنهــا، 
بــازار یم توانــد در هــر لحظــه روی جهــت قیمت هــا تاثیــر بگــذارد را در بربگیــرد. 
بــه عبــارت دیگــر، بــرای پیشــگیری و جلوگیــری از معامــالت بازنــده هیــچ کاری 
از دســتمان بــر نیم آیــد. اگرچــه کــه، تنهــا کاری کــه یم توانیــم بکنیــم ایــن اســت 
کــه هنــگام مواجــه بــا معامــالت ناکارآمــد آمــاده باشــیم. پیــدا کــردن یــک نشــانه 
ــد  ــت و بع ــده اس ــا، برن ــر م ــد نظ ــه ی م ــه معامل ــود ک ــردن خ ــد ک ــرای متقاع ب
ــدا وارد  ــان ابت ــت از هم ــود داش ــی وج ــر دلیل ــه اگ ــه ک ــن قضی ــردن ای ــی ک منطق

ــم.  ــرف یم زن ــه از آن ح ــت ک ــی ای نیس ــخصًا آمادگ ــدیم، مش ــه نیم ش معامل
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دومــا: متقاعــد کــردن خودمــان، یــا تســلیم احســاِس »مــا یم دانیــم« شــدن، 
تشــخیص بهتریــن مــکان و زمــان مناســب کســب ســود را در یــک معاملــه 

ــد. ــوار یم کن ــده دش برن

معامــالت برنــده تــا ابــد ادامــه پیــدا نیم کننــد. عوامــل مهــیم وجــود دارنــد کــه 
کمابیــش تضمیــن خواهنــد کــرد قیمت هــا بــه طــور نامحــدود در یــک جهــت 
حرکــت نخواهنــد کــرد. بــرای اینکــه پتانســیل ســود در یــک معاملــه برنــده را 

افزایــش دهیــم بایــد یــک تعــادل ظریــف بیــن مــوارد زیــر برقــرار کنیــم:

تا زمانی در معامله بمانیم که بازار به سود هدف ما برسد 	

یا اینکه از آن هدف فراتر برویم که تا حد امکان پول کسب کنیم 	

در عیــن حــال، بــه انــدازه ای زود از معاملــه خــارج شــویم کــه ســودهای تحقــق 
ــک  ــه ی ــی ک ــانیم؛ زمان ــل برس ــه حداق ــم را ب ــازار بریم گردانی ــه ب ــه ب ــه ای ک نیافت
معاملــه بــه هــدف مــا نیم رســد یــا قیمــت بــر خــاف پوزیشــن مــا بــه نقطــه ای 

بــر یم گــردد کــه احتمــال نــدارد قیمــت بــه نفــع مــا حرکــت کنــد. 

ــِی »اجــازه دادن  بــر خــاف ســادگی قــرار گرفتــن در یــک معاملــه برنــده، توانای
بــه ادامــه یافتــن ســود« بــدون اینکــه طــی ایــن فراینــد، ســرمایه ی زیــادی را بــه 
ــی  ــدون راهنمای ــت. ب ــی اس ــرفته ی معامات ــارت پیش ــک مه ــم، ی ــازار برگردانی ب
مناســب، ســالها طــول یم کشــد کــه مــردم ایــن مهــارت را پــرورش و گســترش 
نیازمنــد  خــود،  حالــت  ســخت ترین  در  پیشــرفته،  مهــارت  ایــن  بدهنــد. 
برآورد هــای بی پایــان اســت. برآوردهــای بی پایــان در مــورد مقــدار ســود تحقــق 
ــازار بــه ســود هــدف مــا  ــا ب ــا ببینیــم آی نیافتــه ای کــه مایل ایــم ریســک کنیــم ت

ــا خیــر. ــا در جهــت مدنظــر مــا جلوتــر یم رود ی یم رســد ی

شــماری از اســتراتژی های تکنیــکال و مدیریــت مالــی در دســترس هســتند تــا 
در ایــن تصمیم گیری هــا بــه مــا کمــک کننــد. هرچنــد بــرای اســتفاده ی مناســب 
و مؤثــر از ایــن روش هــا، نیازمنــد مقــدار زیــادی از واقع گرایــی هســتیم. بــه ایــن 
معنــی کــه در یــک معاملــه برنــده، اســتراتژی های تکنیــکال و مدیریــت مالــی 
مــا واضحــًا نشــان دهنده ی زمــان مناســب بــرای اندوختــن ســودهایمان و 
خــروج از معاملــه هســتند. امــا انجــام دادن واقعــی ایــن کار، بــه ایــن ســادگی ها 

هــم نیســت. چــرا؟
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اواًل: تحلیــل مــا یــا هــر ابــزاری کــه بــرای ورود بــه معاملــه از آن اســتفاده یم کنیم  	
توســط بازار اعتبارســنجی شــده اســت.

دومــًا: مــا دقیقــًا داریــم چیــزی کــه یم خواســتیم یــا پیش بینــی کــرده بوده ایــم  	
را بــه دســت یم آوریــم.

سوما: داریم برنده یم شویم و پول به دست یم آوریم. 	

و  قدرتمندتریــن  از  برخــی  منشــاء  یم تواننــد  مــوارد  ایــن  همــه ی 
قــادر  مثبــت  احساســات  ایــن  تمــام  باشــند.  احساســات  لذت بخش تریــن 
هســتند مــا را در وضعیــت فکــری ای قــرار دهنــد کــه طــی آن، در نظــر گرفتــن 
ــد.  ــوار کنن ــده را دش ــه ی برن ــک معامل ــت ی ــه از وضعی ــیابی ای واقع گرایان ارزش

بــه عنــوان مثــال، در شــرایط عــادی، وقتــی در موقعیت هــای دیگــر زندگی مــان 
احســاس بســیار خوبــی داریــم، طبیعتــًا تمایــل داریــم ایــن تجربــه ی خــوب ادامه 
ــن  ــه همی ــاع ب ــم اوض ــتیم ه ــده هس ــه ی برن ــک معامل ــی در ی ــد. وقت ــدا کن پی
ــارض  ــان، در تع ــات خوب م ــه، احساس ــه در معامل ــز اینک ــه ج ــت. ب ــورت اس ص

مســتقیم بــا اســتراتژی های کســب ســود مــا خواهنــد بــود.

وقتــی نشــانه ای مبنــی بــر بســتن یــک معاملــه برنــده دریافــت یم کنیــم، بدین 
معناســت کــه بایــد خواهــاِن پایــان بخشــیدن بــه تجربــه ای کــه لــذت زیــادی بــه 
ــا احســاس پشــیمانی روبــه رو شــویم؛  ــد ب مــا یم دهــد، باشــیم. همچنیــن بای
پشــیمانی بــرای وقتــی کــه احتمــااًل بــازار بــه حرکــت در جهــت مدنظرمــان بعــد 

از خــروج مــا از معاملــه ادامــه یم دهــد.

ــد  ــاد کن ــه ایج ــت غیرواقع گرایان ــک ذهنی ــد ی ــدن یم توان ــده ش ــه برن درک اینک
خیلــی هــم ســخت نیســت. ایــن ذهنیــت غیرواقع گرایانــه باعــث یم شــود 
کــه بــه ســادگی از ســیگنال های خــروج از معامالت مــان پیــروی نکنیــم یــا 
بــه هرگونــه اطالعاتــی کــه نشــان یم دهــد حرکــت ]قیمــت[ دیگــر بــه نفــع مــا 

ــم.  ــان ندهی ــدی نش ــه ج ــت توج نیس

هرچنــد ایــن مســئله واضــح نیســت کــه معامــالت برنــده، چگونــه یم تواننــد 
ــا  ــی کاذب در م ــب داده و امنیت ــش" فری ــا "آرام ــان" ی ــاس "اطمین ــا احس ــا را ب م
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ــام  ــت کاری انج ــم الزم نیس ــاس کنی ــوند احس ــث یم ش ــی باع ــد؛ وقت ــاد کنن ایج
بدهیــم چــون صرفــًا یم  دانیــم امــکان نــدارد چیــزی اشــتباه پیــش بــرود. 

چیــزی کــه بــه آن اشــاره یم کنــم حالتــی از سرخوشــی اســت کــه منجــر یم شــود 
ــدا  ــه پی ــت ادام ــا بی نهای ــتیم ت ــه در آن هس ــده ای ک ــه ی برن ــم معامل ــاور کنی ب
ــای  ــی از حس ه ــًا یک ــی قطع ــه سرخوش ــت ک ــن نیس ــه گفت ــرد. الزم ب ــد ک خواه
ــد روی  ــان یم توان ــا همزم ــرد. ام ــه ک ــوان تجرب ــه یم ت ــت ک ــگفت انگیزی اس ش

توانایــی مــا بــرای ســودآوری بــه موقــع، تاثیــری واقعــًا منفــی بگــذارد.

بنابرایــن بــدون داشــتن مهارت هــای مناســب، مثــًا توانایــی تفکــر ماننــد 
ــر  ــه در تفک ــود ک ــم ب ــاتی خواهی ــتن احساس ــتعد داش ــا مس ــه ای، م ــک حرف ی
منطقــی، بــه صــورت فرضیــات یــا باورهایــی بــا مضمــون "مــا یم دانیــم کــه بــازار 
بــه چــه صــورت پیــش خواهــد رفــت"، تفســیر یم شــوند. اگرچــه معمــواًل تفکــر، 
گمانه زنــی یــا بــاور داشــتن اینکــه در لحظــه، در مورد بــازار یم دانیــم، در تعارض 
مســتقیم بــا الزاماتــی خواهــد بــود کــه اســتراتژی خروج مــان تعییــن یم کنــد. 

بــه جــای ســودآوری14 بــر اســاس یــک رویکــرد برنامه ریــزی شــده، منظــم و 
قاعده منــد کــه از طریــق آن یم توانیــم از ایجــاد یــک درآمــد ثابــت مطمئــن 
باشــیم، تصادفــًا از معاملــه ی برنده  مــان خــارج یم شــویم. گاهــی اوقــات بــا 
مقــدار خیلــی کمتــر از ســودی کــه بــازار در دســترس قــرار داده بــود. یــا بدتــر 
از آن، اجــازه یم دهیــم کــه یــک معاملــه برنــده، مخصوصــًا معاملــه ای کــه مهــم 
ارزشــگذاری شــده اســت، بــدون ســود تحقــق نیافتــه ای، تبدیــل بــه معاملــه ای 
بشــود کــه در نهایــت بــه خاطــر ضــرر آن را یم بندیــم. ایــن تجربــه ی خوشــایندی 
نیســت، امــا وقتــی نیم دانیــم داریــم چــه کاری انجــام یم دهیــم و همزمــان 

تصــور یم کنیــم کــه کامــًا آگاهیــم، جلوگیــری از آن بســیار دشــوار اســت.

ســوما: اجــازه دادن بــه خودمــان بــرای تفکــر، گمانه زنــی یــا بــاور بــه اینکــه 
یم دانیــم چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد، اســتفاده از یــک سیســتم معاماتــی 

تکنیــکاِل بــدون خطــا را اگــر غیرممکــن نســازد، بســیار دشــوار یم کنــد.

ــروش  ــه ف ــان را ب ــرکت ها سهام هایش ــا ش ــراد ی ــه اف ــت ک ــی اس ــی: Profit Booking( زمان ــه انگلیس ــا )ب ــودآوری ی 14   س

یم رســانند تــا ســودهایی کــه بــه دســت آوردنــد را نقدینــه کننــد.



66  - فصل سوم 

معامله گر کامل

http://t.me/TradingWithAtrin

تعــداد زیــادی از سیســتم های بســیار عالــی و پیشــرفته ی تکنیــکال بــرای 
اســتفاده ی عمــوم در دســترس هســتند کــه یم تواننــد نتایــج ســودآور پایــدار 
ــتم های  ــن سیس ــه ای ــی ک ــات کامل ــتفاده از امکان ــرای اس ــه ب ــد. اگرچ ــاد کنن ایج
معاماتــی ارائــه یم دهنــد، بایــد قــادر باشــیم همانطــور کــه طراحــی شــده اند 
اجرایشــان کنیــم. یعنــی بایــد بتوانیــم از قوانیــن پیــروی کنیــم و بــدون ایجــاد 

خطــای معاماتــی بــه برنامــه پایبنــد بمانیــم. 
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چند مثال از خطاهای متداول معامالتی

یــک ســیگنال از سیســتم معاماتــی تکنیکال مــان بــرای ورود بــه یــک 
معاملــه دریافــت یم کنیــم، امــا بــه جــای اینکــه ســریعًا ســفارش مان 
را در بــازار وارد کنیــم، تردیــد یم کنیــم. منتظــر یــک تضمیــن یم مانیم 
ــت  ــک قیم ــه، در ی ــت. در نتیج ــد رف ــش خواه ــوب پی ــه خ ــه معامل ک
بدتــر و بــا ریســک افزایــش یافته تــر )قیمــت ذاتــی15( نســبت بــه 

چیــزی کــه سیســتم اعــام کــرده بــود، وارد معاملــه یم شــویم.

از  ســر  یم شــود  باعــث  کــردن  عمــل  فکــر  بــدون  و  شــتابزده 
معاملــه ا ی بازنــده  در بیاوریــم کــه نبایــد در آن باشــیم، زیــرا ســیگنالی 
اســت. نداشــته  واقعیــت  اصــاً  واقــع  در  کــه  کرده ایــم  پیش بینــی  را 

دلیلــی  هــر  بــه  و  یم کنیــم  دریافــت  سیســتم مان  از  را  ســیگنالی 
)معمــواًل بــه دلیــل اینکــه هنــوز کامــًا مطمئــن نیســتیم کــه خــوب 
را قبــول  اصــًا معاملــه  پیــش خواهــد رفــت( تصمیــم یم گیریــم 
نکنیــم و بعــد مشــخص یم شــود کــه معاملــه ی برنــده بــوده اســت.

اجــرا  را  معاملــه  و  یم کنیــم  دریافــت  سیســتم مان  از  ســیگنالی 
یم کنیــم، امــا علی رغــم درخواســت واضــح سیســتم، از حــد ضــرر در 
ــد  ــت یم کن ــا حرک ــن م ــاف پوزیش ــازار خ ــم. ب ــتفاده نیم کنی ــازار اس ب
و مــا خــود را در وضعیتــی یم یابیــم کــه مقــدار زیــادی پــول از دســت 
داده ایــم؛ کــه اگــر از یــک حــد ضــرر اســتفاده یم کردیــم ایــن میــزان از 

پــول را از دســت نیم دادیــم.

Potential Cost   15
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ســیگنالی از سیســتم مان دریافــت یم کنیــم، معاملــه را اجــرا یم کنیــم 
و اتفاقــًا ایــن بــار از حــد ضــرر در بــازار اســتفاده یم کنیــم، امــا درســت 
ــه نظــر برســد حــد ضــرر ضربــه خواهــد خــورد، آن را  قبــل از اینکــه ب
لغــو یم کنیــم و مجــددًا در موقعیتــی قــرار یم گیریــم کــه مقــدار 
ــه  ــازار را نگ ــرر در ب ــد ض ــر ح ــه اگ ــم؛ ک ــت یم دهی ــول از دس ــادی پ زی

ــم. ــت نیم دادی ــول را از دس ــزان از پ ــن می ــتیم ای یم داش

یــک ســیگنال از سیســتم مان دریافــت یم کنیــم، معاملــه را اجــرا 
ــازار  ــه ب ــا هرچ ــم ام ــتفاده یم کنی ــازار اس ــرر در ب ــد ض ــم، از ح یم کنی
بیشــتر و بیشــتر بــه ضربــه زدن بــه حــد ضــرر نزدیــک یم شــود، 
مکــررًا حــد ضــرر را دورتــر از نقطــه ی ورودمــان حرکــت یم دهیــم. 
ــردن  ــه ک ــی )ُمثل ــان لینگچ ــل هم ــران مث ــرای معامله گ ــه ب ــن تجرب ای

آهســته(  اســت کــه چینی هــا  بــه کار یم بردنــد.

یــک ســیگنال دریافــت یم کنیــم، معاملــه را اجــرا یم کنیــم، از حد ضرر 
اســتفاده یم کنیــم، امــا چــون »مطمئــن هســتیم« کــه بــازار باالخــره 
بــه آن ضربــه خواهــد زد، بــه امیــد حفــظ پــول، زودتــر از زمــان موعــد 
از معاملــه خــارج یم شــویم. امــا مشــخص یم شــود کــه حــد ضررمــان 
ضربــه نیم خــورده اســت و معاملــه یــک معاملــه ی برنــده یم شــود 

کــه مــا ســودی از آن نیم بریــم.

همــه ی ایــن خطاهــای ذکــر شــده و دیگــر خطاهــای شــبیه بــه اینها، بــه خاطر 
تردیــد  و تــرس ، و همچنیــن بــه دلیــل ظهــور تعارض هــای اجتناب ناپذیــر 
ناشــی از تفــاوت نظــر مــا در مــورد حرکــت بعــدی بــازار بــا الزاماتــی کــه روش 
ــی در  ــود واقع گرای ــا کمب ــدان ی ــه فق ــر ب ــد، منج ــه یم ده ــان ارائ معاماتی م

مــا یم شــوند.
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مــا قــرار اســت یــاد بگیریــم کــه بــرای پیــروی از قوانیــن یــک سیســتم معاماتــی 
یــا قضاوتــی  نظــر  بــه هیــچ  از ســیگنال ها،  اســتفاده مناســب  و  تکنیــکال 
در مــورد آنچــه بــازار قصــد انجــام ش را دارد، نیــاز نداریــم. دقیقــًا برعکــس، 
نظــرات و قضاوت هایمــان منجــر بــه خطاهــای معاماتــی یم شــوند و ســد 
راه مــان خواهنــد شــد؛ آن زمــان کــه فکــر یم  کنیــم اتفاقــی کــه قــرار اســت بیفتــد 
ــک ها و  ــدارد. ش ــازگاری ن ــام ش را دارد، س ــه انج ــد ب ــتم تاکی ــه سیس ــا کاری ک ب
ترس هایمــان هــم واقعــًا کمکــی بــه مــا نخواهنــد کــرد. صرفــًا بــه ایــن خاطــر کــه 
ــت؛  ــازار چیس ــدی ب ــت بع ــم حرک ــود بدانی ــل نیم ش ــیده ایم، دلی ــم ترس یم دانی

ــم. ــه یم دانی ــد ک ــا یم کنن ــن الق ــًا چنی ــا قطع ــای م ــه ترس ه ــه ک اگرچ

مشــخصًا خطاهــای معاماتــی یم تواننــد تاثیــر بســیار منفــی ای بــر نتایــج 
احتمالــی یــک سیســتم معاماتــی داشــته باشــند. در بهتریــن حالــت، خطاهــای 
معاماتــی آنقــدر نتایــج را غیرمعقول یم کنند کــه آن نتایج، ناپایــدار و غیرقابل 
اعتمــاد یم شــوند. هرچنــد خطاهــای معاماتــی ُبعــد بســیار خطرناک تــری 
هــم دارنــد کــه بــه ایــن انــدازه واضــح نیســتند. ایــن تأثیــرات یم تواننــد چنــان 
فاجعه انگیــز باشــند کــه حســاب معاماتــی مــا را کامــًا از میــان بردارنــد. خطایی 
کــه از آن صحبــت یم کنــم منجــر بــه یــک پدیــده ی روان شــناختی یم شــود کــه 

معمــواًل در ایــن حرفــه بــه عنــوان «یخ زدگــی ذهــن» بــه آن اشــاره یم شــود.

مــن یخ زدگــی ذهــن را »حالتــی از ذهــن کــه در آن از اتفاقــات آگاه و نســبت بــه 
ــده ایم و  ــس ش ــن بی ح ــی نامعی ــدت زمان ــرای م ــا ب ــتیم، ام ــیار هس ــا هوش آنه
ــان  ــی نش ــم واکنش ــرار گرفته ای ــه در آن ق ــی ک ــه موقعیت ــبت ب ــم نس نیم توانی
دهیــم« توصیــف یم کنــم. یخ زدگــی ذهــن زمانــی اتفــاق یم افتــد کــه بیــن 
تجربــه ی حــال حاضــِر واقعی مــان و تجربــه ای کــه پیش بینــی اش کــرده بودیــم 
تفاوتــی گســترده و غیرمنتظــره وجــود دارد کــه ذهــن مــا قــادر بــه هضــم ایــن 

ــد. ــک مان یم زن ــادگی خش ــه س ــا ب ــت و م ــکاف نیس ش

چطــور خودمــان را گرفتــار موقعیتــی یم کنیــم کــه در آن شــکاف بیــن چیــزی 
کــه پیش بینــی کرده ایــم  و تجربه مــان چنــان وســیع اســت کــه ذهن مــان بــه 

معنــای واقعــی کلمــه یــخ یم زنــد؟

متأسفانه وقتی معامله یم کنیم ]اتفاق افتادن چنین چیزی[ بسیار آسان است.
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معاملــه دارای ایــن ویژگــی منحصــر بــه فــرد اســت کــه بــرای مــا فرصــت 
ــرای  ــه ب ــدی ای ک ــا زمان بن ــق ی ــل، منط ــر از دلی ــرف نظ ــد؛ ص ــاد یم کن ــرد ایج ب
ورود بــه یــک معاملــه اســتفاده یم کنیــم و همچنیــن تصمیماتــی کــه حیــن 
معاملــه عملــی یم کنیــم یــا از آنهــا صــرف نظــر یم کنیــم. بــه یــاد داشــته 
باشــید کــه تمــام چیــزی کــه بــرای یــک معاملــه ی برنــده نیــاز اســت، انتخــاب، 
نشــانه گذاری و کلیــک کــردن در هــر لحظــه ای اســت. بنابرایــن نیــازی نیســت 
ــا اســتراتژی معاماتــی خاصــی بــرای  ــه مــو از قوانیــِن هــر برنامــه ی کــه مــو ب
ــل  ــر اص ــه ه ــتیم ب ــم نیس ــور ه ــه مجب ــه ک ــم. البت ــروی کنی ــدن پی ــده ش برن

اساســِی پایــداری ای،   پایبنــد بمانیــم. 

ــر گفتــه شــد را مــرور  چنــد لحظــه بــه عقــب برگردیــد و خطاهایــی کــه پیش ت
کنیــد؛ و تصــور کنیــد کــه هــر اقــدام یــا عدم اقــدایم یم توانــد بــه آســانی منجــر 

بــه خروجــی ای مثبــت شــود. بــه عنــوان مثــال:

یم توانیم تردید کنیم و با قیمتی بهتر مواجه شویم. 	

یم توانیــم شــتابزده و بــدون فکــر عمــل کنیــم و از معاملــه ای ســر در بیاوریــم  	
کــه نبایــد در آن باشــیم، امــا معاملــه تبدیــل بــه یــک معاملــه برنــده بشــود. 

از سیســتم مان دریافــت کنیــم، تصمیــم بگیریــم کــه  	 یم توانیــم ســیگنالی 
معاملــه را انجــام ندهیــم و مشــخص شــود کــه خودمــان را از معاملــه ای بازنــده 

نجــات داده ایــم. 

یم توانیــم یــک حــد ضــرر را از بــازار، درســت قبــل از اینکــه ضربــه بخــورد، خــارج  	
کنیــم. و بــه جــای ضــرر کــردن، ایــن بــار بــازار بــه نفــع مــا برگــردد. بنابرایــن نــه 

تنهــا خودمــان را از ضــرر کــردن نجــات داده ایــم، بلکــه پــول هــم در آورده ایــم.

نکتــه ی مهــم اینجاســت کــه یم توانیــم هنــگام اجــرای یــک سیســتم معامالتــی 
هــر اشــتباه ممکنــی را انجــام دهیــم و همچنیــن، از هــر اصــل پایــداری ای 

ــویم. ــده ش ــان برن ــم و همچن ــی کنی تخط

در نــگاه اّول ممکــن اســت فکــر کنیــد کــه ُبــرد، بــدون پیــروی از هــر قانــون یــا 
رونــد بــه خصوصــی، چیــز خوبــی اســت. و مــن هــم موافــق یم بــودم؛ اگــر ایجــاد 
نتایــج پایــدار برایتــان مهــم نبــود و اگــر قصــد نداشــتید بــرای مــدت طوالنــی در 
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ایــن حرفــه بمانیــد. و اگــر چیــزی کــه یم خواســتید در آن پایــدار باشــید، 
باختــن بــود!

چیــزی کــه یم خواهــم بگویــم بــه قــدری مهــم اســت کــه یم خواهــم تصــور کنیــد 
ایــن کلمــات را بــه قــدری بلنــد فریــاد یم زنــم کــه گوش هایتــان آســیب ببینــد. 

اگــر خواهــان یــک درآمــد ثابــت از معامله تــان هســتید، چگونگــی 
بــرد شــما مهــم اســت.

نیم توانــم بــه قــدر کافــی بــر اهمیــت ایــن عبــارت روی پیشــرفت بلند مدت تــان 
بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک معامله گــر موفــق، تاکیــد کنــم. چــرا ایــن مســئله 
انقــدر اهمیــت دارد؟ هنــگایم کــه از اصــول اساســی پایــدارِی بــه خصوصــی 
ــرح  ــر ط ــه پیش ت ــی ای ک ــای معامات ــه خطاه ــی ک ــی وقت ــم، یعن ــی یم کنی تخط
ــود  ــث یم ش ــویم، باع ــده یم ش ــورت برن ــویم و در هرص ــب یم ش ــد را مرتک ش
فرضیــات خطرناکــی در مــورد چگونگــی عملکــرد ایــن حرفــه شــکل دهیــم. ایــن 
ــش  ــا واکن ــی ی ــرای پیش بین ــی ب ــدون آمادگ ــًا ب ــا را کام ــه م ــد ک ــات قادرن فرضی
بــه موقعیتــی نامســاعد در بــازار رهــا کننــد و باعــث یم شــوند کــه در معــرض 
ــرای  ــان را ب ــری معاماتی م ــاب کارب ــام حس ــیم و تم ــن باش ــی ذه ــیب یخ زدگ آس

یــک معاملــه از دســت بدهیــم.

بــه عنــوان مثــال، بیاییــد در نظــر بگیریــم کــه در جریــان انجــام تجزیــه و 
تحلیل مــان از بــازار، توجــه ویــژه ای بــه پیــروی دقیــق از روندهــای درســت 
ــه،  ــت. در نتیج ــم هس ــط ه ــای مرتب ــه ی معیاره ــه هم ــان ب ــم و حواس م داری
کامــًا متقاعــد شــده ایم معاملــه ی مدنظرمــان برنــده یم شــود کــه هیــچ 
ــح  ــر توضی ــه پیش ت ــور ک ــه، همانط ــام معامل ــی انج ــه ی ذات ــه هزین ــی ب توجه
ــاور داشــته باشــیم برنــده خواهیــم شــد،  دادم، نیم کنیــم. چنانچــه از قبــل ب
یم توانیــم معقوالنــه نتیجــه بگیریــم کــه بــرآورد ریســک یــا اســتفاده از یــک حد 

ــدارد. ــده ای ن ــرر فای ض
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ــن  ــم، ممک ــر یم گیری ــک را در نظ ــدی ریس ــور ج ــه ط ــی ب ــن، وقت ــر ای ــاوه ب ع
ــام  ــان را از انج ــر خودم ــم. اگ ــرف کنی ــه منص ــام معامل ــان را از انج ــت خودم اس
معاملــه ای کــه مشــخص شــود معاملــه ای برنــده بــوده، منصــرف کنیــم، درد 
هیجانــی ای کــه احتمــااًل تجربــه خواهیــم کــرد یم توانــد بــه انــدازه ی اجــرای یــک 
معاملــه کــه منجــر بــه باخــت یم شــود، شــدید باشــد. بنابرایــن بــرای جلوگیــری 
ــًا  ــت، صرف ــام کار درس ــدن از انج ــن ش ــاوه ی مطمئ ــه ع ــردن، ب ــرر ک ــج ض از رن
ــه  ــن معامل ــدی ای ــه ناکارآم ــاور ب ــرای ب ــی ب ــر دلیل ــم «اگ ــان یم گویی ــه خودم ب
داشــتیم، اصــاًل از ابتــدا وارد آن نیم شــدیم». زمانــی کــه ایــن عبــارت آخــری ]بــه 
عنــوان عبارتــی[ معتبــر پذیرفتــه یم شــود، معاملــه را بــه جریــان یم اندازیــم، 
ــی  ــه پیش بین ــی ک ــام پول های ــرای تم ــد و ب ــد ش ــده خواه ــه برن ــم ک مطمئن ای

ــتیم.  ــان زده هس ــد، هیج ــد ش ــان خواهن ــاب معاماتی م ــم وارد حس کرده ای

بیاییــد در نظــر بگیریــم کــه ایــن اتفاقی ســت کــه دقیقــًا یم افتــد. معاملــه 
ــاب مان  ــول وارد حس ــم، پ ــرده بودی ــور ک ــه تص ــور ک ــود و همانط ــده یم ش برن
یم شــود. آیــا بــا بــرآورد نکــردن قیمــت ذاتــی یــا اســتفاده نکــردن از حــد ضــرر، 
مرتکــب یــک خطــای معاماتــی شــده ایم؟ بــا در نظــر گرفتــن اینکــه خطــا 
هم معنــی بــا اشــتباه کــردن اســت و اشــتباهات معمــواًل بــه نتیجــه ای منفــی یــا 

ــد. ــر نیم رس ــه نظ ــن ب ــخصًا چنی ــوند، مش ــم یم ش ــته خت ناخواس

برنده شدن این مفهوم را یم رساند که هر فرایندی که برای برد استفاده 
کرده ایم، صحیح بوده است.

چرا؟ به دالیل زیر.

همانطور که باید، تجزیه و تحلیل مان را انجام دادیم 	

به یک نتیجه رسیدیم 	

یک تصمیم گرفتیم 	

تصمیم مان را عملی کردیم 	

با تجزیه و تحلیل مان نتیجه ای به دست آورده ایم که پایدار بوده است 	
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ــم.  ــم و احســاس خوبــی داری ــه عبــارت دیگــر، برنــده شــدیم، پــول در آورده ای ب
نتایــج خودشــان بــه خوبــی بیانگــر ایــن مســئله هســتند، پــس چــرا چگونگــی 

بــرد مــا بایــد تفاوتــی ایجــاد کنــد؟ و چــرا مهــم اســت؟

چــون در ایــن مــورد بــه خصــوص، برنــده شــده ایم؛ امــا بــه طریقــی کــه بــه 
ــه و تحلیــل و کارایــی  ســادگی باعــث یم شــود در مــورد چگونگــی کارکــرد تجزی

آن، باورهایــی غلــط شــکل دهیــم.

به عنوان مثال، یم توانیم کامًا منطقی اینگونه نتیجه گیری کنیم:

تــا زمانــی کــه دیگــر قانــع شــویم کار درســتی انجــام  	 تجزیــه و تحلیــل 
یم دهیــم، بــرای بــه دســت آوردن موفقیــت پایــدار فراینــدی معتبــر  اســت. 
)بــه طــور کلــی، بــاور ایــن مســئله، بــه خصــوص بــرای کســی بــا مــدرک 

ــت( ــاده اس ــات س ــاوری اطاع ــی و فن مهندس

روش درســت و صحیــح تجزیــه و تحلیــل یم توانــد یــک معاملــه برنــده  	
را تضمیــن کنــد. )بــاور ایــن مســئله، بــه خصــوص بــرای معامله گــران 

جدید)تــر( ســاده اســت(

اینکــه کار درســتی  	 تکمیــل فراینــد متقاعدســازی خودمــان در مــورد 
انجــام یم دهیــم، بــا هــر قصــد و هدفــی، ریســک باخــت را از بیــن خواهــد 
بــرد. نتیجتــًا بــه بــرآورد قیمــت ذاتــی یــا حتــی اســتفاده از حــد ضــرر، 

ــت. ــازی نیس نی

هنــگایم کــه تجزیــه و تحلیــل مــا پیش بینــی یم کنــد کــه قیمــت بــاال خواهــد 
رفــت و دقیقــًا از زمانــی کــه وارد معاملــه یم شــویم چنیــن اتفاقــی رخ میدهــد، 
تقریبــًا غیــر ممکــن اســت چنیــن نتیجه گیــری ای نداشــته باشــیم کــه "تجزیــه و 
تحلیــل یــا هــر مــدل فراینــد تحلیلــی ای یم توانــد تضمین کننــده ی نتیجــه ای به 
خصــوص بــرای مــا باشــد". همچنیــن اینطــور بــه نظــر یم رســد که ریســک ضرر 
کــردن هرگــز وجــود نداشــته اســت. هرچنــد کــه در معاملــه، هــر آنچــه در ظاهر 
بــه نظــر یم رســد، یم توانــد فریبنــده باشــد. چــون بــا اینکــه نتیجه گیری هــای 
ــول  ــوان اص ــه عن ــا را ب ــه آنه ــض اینک ــه مح ــند، ب ــر یم رس ــه نظ ــی ب ــاال منطق ب
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اصلــی اجرایی مــان اتخــاذ یم کنیــم، ناخواســته خودمــان را در معــرض تجربــه ی 
بدتریــن ســناریوی معاماتــی، یعنــی یخ زدگــی ذهــن، قــرار داده ایــم.

ــم  ــد کرده ای ــان را متقاع ــًا خودم ــه کام ــد از اینک ــه بع ــد ک ــر بگیری ــًا، در نظ مث
کــه کار درســتی انجــام یم دهیــم وارد یــک معاملــه یم شــویم، امــا بــازار بــه 
ــان  ــش نش ــد، واکن ــته باش ــی داش ــا همخوان ــل م ــه و تحلی ــا تجزی ــه ب ــوی ک نح
نیم دهــد. بنابرایــن در یــک معاملــه بازنــده قــرار یم گیریــم. اگــر مقــدار ضــرر 
زیــاد نباشــد و مــادایم کــه شــکاف بیــن قیمــت فعلــی و قیمــت ســر بــه ســر 
ــًا در  ــه واقع ــه اینک ــرای توجی ــی ب ــادگی راه ــه س ــردم ب ــتر م ــد، بیش ــاد نباش زی
یــک معاملــه بازنــده نیســتند )و در یــک معاملــه ی برنــده قــرار گرفته انــد( 
ــک  ــواره ی ــود، هم ــاد ش ــی زی ــدازه ی کاف ــه ان ــکاف ب ــن ش ــر ای ــد. اگ ــدا یم کنن پی
ــه  ــادر ب ــر ق ــاس آن، دیگ ــر اس ــه ب ــود دارد ک ــر وج ــناختی فرات ــتانه ی روان ش آس
یافتــن دالیلــی ]و توجیه هایــی[ کــه بتواننــد اتفاقــات در حــال وقــوع را توضیــح 
 بدهنــد، نخواهیــم بــود. یــا نیم توانیــم بــرای از بیــن بــردن رنــج حاصــل از ضــرر، 

دلیلی بیابیم.

ایــن مســئله، بــه خصــوص هنــگایم کــه یــک حرکــت ناگهانــی یــا شــدید خــاف 
یافتــن  یم کنــد.  صــدق  یم کنــد،  رد  را  روان شــناختی  آســتانه  مــا،  پوزیشــن 
خودمــان در وضعیتــی کــه بــازار، کامــًا خــارج از توقــع یــا بــاوِر محتمــل مــا رفتــار 
یم کنــد، بــه قــدری شــوکه کننده اســت کــه یم توانــد باعــث شــود مثــل آهویــی 
کــه بــه چــراغ ماشــین در شــب خیــره شــده اســت، موقتــًا میخکــوب شــویم. و 
ــه  ــه فــرد و در هــر معامل البتــه کــه مــدت زمــان ایــن میخکــوب شــدن، فــرد ب

متفــاوت اســت، کــه شناســایی کــردن آن را دشــوار یم کنــد. 

امــا یــک قانــون کلــی جالــب ایــن اســت کــه گاهــی ضــرر بــه حــدی زیــاد یم شــود 
کــه شــوِک مضاعــِف دیــدِن از بیــن رفتــن ســهام در حســاب معاماتی تــان، یــک 
حــس درونــی خــودداری را بــر یم انگیــزد؛ کــه باعــث خواهــد شــد بــه ســطحی 

عــادی عملکردتــان بازگردیــد.

بــاور بــه اینکــه هــر شــکلی از تجزیــه و تحلیــل یم توانــد نتیجــه ی بــه خصوصــی 
را بــرای مــا تضمیــن کنــد و ریســک ضــرر کــردن را از بیــن ببــرد )گویــی کــه هرگــز 
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ــه و  ــم تجزی ــمش را »توه ــن اس ــت. م ــم اس ــک توه ــت(، ی ــته اس ــود نداش وج
ــأت  ــت نش ــرکات قیم ــی ح ــرات اساس ــدم درک تغیی ــه از ع ــذارم ک ــل« یم گ تحلی
یم گیــرد. چــون وقتــی یم دانیم قیمــت چگونه حرکــت یم کند، متوجــه خواهیم 
شــد کــه حتــی وقتــی تجزیــه و تحلیــل مــا منجــر بــه معاملــه ای یم شــود کــه از 
ــن  ــرر را از بی ــی ض ــک واقع ــوز ریس ــته، هن ــی داش ــًا عال ــه ای کام ــا نتیج ــر م نظ

نبرده اســت. 

ریسک همیشه وجود داشته است، هیچ وقت از میان نرفته؛ 
صرفًا به نظر یم رسیده که از میان رفته است.

ســاختن فرضیاتــی خــاف ایــن عبــارت، مانــع بــرد مــا نخواهــد شــد؛ امــا قطعــًا 
موجــب ایجــاد برخــی اشــتباهات خطرنــاک معاماتــی یم شــود کــه مــا بــه خطــا 
بودن شــان آگاه نخواهیــم بــود. بــه عبارتــی دیگــر، یم توانیــم بــا یــک فراینــد ذاتــًا 
ــور  ــان خط ــه ذهن م ــًا ب ــده ایم، واقع ــده ش ــون برن ــویم. و چ ــده ش ــوب برن معی
نخواهــد کــرد کــه درحــال آمــاده کــردن خودمــان بــرای تجربــه ای فاجعه بــار در 

نقطــه ای از ایــن مســیر هســتیم.

یکــی از تفاوت هــای بــزرگ بیــن نحــوه ی تفکــر یــک معامله گــر حرفــه ای و دیگــر 
افــراد، ایــن اســت کــه معامله گــر حرفــه ای، صــرف نظــر از اینکــه چطــور بنظــر 
برســد، "یم دانــد" ریســک هیــچ گاه از بیــن نــیم رود. نتیجتــًا، معامله گــران 
حرفــه ای مســتعد تجربــه ای شــبیه یخ زدگــی ذهــن نیســتند. درحالیکــه بقیــه 
افــراد، تــا حــدی، بــا توهــم "آگاه بــودن" از اتفاقــات پیــش رو، فعالیــت یم کننــد 
و ایــن حــس را القــا یم کننــد کــه چــون یم داننــد کار درســت را انجــام یم دهنــد 
ریســک از بیــن رفتــه اســت. هــر چنــد وقتــی کــه بــازار همــکاری نیم کنــد، بــه 
نظــر یم رســد کــه یــک هزینــه ی بســیار ســنگین، از لحاظ مالــی و روان شــناختی، 

روی دوش فــرد یم گــذارد. 
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اســاس  بــر  کــه  پــاوال ذکــر یم کنــم در مــورد معامله گــری  از  اینجــا مثالــی 
ــرده  ــروی نک ــن پی ــا از قوانی ــه در آن ه ــده ای ک ــای برن ــات ش از معامله ه تجربی
اســت، فکــر یم کنــد از حــرکات پیــش روی بــازار آگاه اســت و بعــد متوجــه 

یم شــود از اتفاقاتــی کــه در بــازار یم افتــد ســر در نــیم آورد:

مارویــن یــک پرفســور ریاضــی در دانشــگاهی منطقــه ای در نیویــورک بــود. 
ــال در  ــدت 25 س ــه م ــًا ب ــرد و تقریب ــر یم ب ــه س ــالگی اش ب ــط چهل س در اواس
دانشــگاه فعالیــت کــرده بــود و از تدریــس بســیار لــذت یم بــرد. ازدواجــش 
موفــق بــود و ســه دختــر داشــت کــه همگی شــان در دانشــگاه های دیگــری کــه 
وی شهریه شــان را پرداخــت یم کــرد ثبــت نــام شــده بودنــد. بــرای یــک خانــه ی 
ــزار دالر  ــدودًا 850 ه ــه ارزش ح ــکنی ب ــگاه، وام مس ــه ی دانش ــزرگ در محوط ب
داشــت. و همســرش هــم دوست داشــتنی و حمایتگــر بــود. در اواخــر دهــه ی 
از کاس هــای وی، دانش جویــی در مــورد معادلــه ای ریاضــی  1980، در یکــی 
بــرای حــذف ریســک از معامــات ســهام، ســوال پرســیده بــود. مارویــن هیــچ گاه 
معاملــه نکــرده بــود و هیــچ مــدل ســبد ســهایم16 هــم نداشــت، امــا بــه شــدت 
مجــذوب ســؤال شــد و تحقیــق کــردن در مــورد هــر داده ای راجــع بــه معاملــه 

کــردن در بــازار ســهام را آغــاز کــرد. 

محــدود  داده هایــی  بــه  معامــات،  مــورد  در  داده هــا  بیشــتر  زمــان،  آن  در 
یم شــدند کــه یم توانســتید از طریــق سیســتم های معاماتــی، تاریخچــه ی 
زمان هــا و قراردادهــای بــاز و فــروش )معامــات واقعــی کــه قبــًا رخ داده بودنــد 
و حجم شــان( پیــدا کنیــد؛ مگــر اینکــه در ایــن حرفــه بودیــد، یعنــی اینکــه 
واقعــًا معاملــه یم کردیــد. و توجــه داشــته باشــید کــه معامــات الکترونیکــی 
و اینترنــت تــازه داشــتند پیشــرفت یم کردنــد. بنابرایــن مارویــن یــک آگهــی در 
خبرنامــه ی عضویــت یکــی از بورس هــای معامــات آتــی ثبــت کــرد و بــرای یــک 
عضــو معاماتــی کــه مربــی اش بشــود درخواســت داد تــا بتوانــد اطاعــات مــورد 

ــد.  ــدا کن ــوزش را پی ــؤال دانش آم ــه س ــخ ب ــرای پاس ــاز ب نی

یکــی از اعضــای بــورس بــه اســم "جیــم"، بــا مارویــن تمــاس گرفــت و موافقــت 
ــت  ــروس فعالی ــاالر ب ــی اش در ت ــتیار معامات ــوان دس ــه عن ــن ب ــه ماروی ــرد ک ک
ــاه  ــد م ــی چن ــذارد. ط ــارش بگ ــود را در اختی ــال آن ب ــه دنب ــه ب ــی ک ــا دانش ــد ت کن
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بعــدی، مارویــن )در تعطیــات تابســتانی اش(، جیــم را در تــاالر بــورس همراهــی 
 کــرد و هــر روز بــه مــدت چنــد مــاه، جیــم را حیــن معاملــه کــردن نظــاره یم کــرد. 
و متوجــه شــد کــه چقــدر ریاضیــات بــازار برایــش شــگفت انگیز اســت. در 
ــک  ــن ی ــرد. ماروی ــش ک ــی17« مجذوب ــاگ معامات ــه »ب ــروف ب ــزی مع ــع، چی واق
وام مســکن دیگــر روی خانــه گرفــت )بــدون اینکــه بــه همســرش بگویــد(، 
عضویتــی در بــورس اجــاره کــرد )یعنــی عضویــت کامــل نداشــت، عضویــت اجــاره 
شــده فقــط اجــازه یم داد در یــک یــا دو بــازار معاملــه کنــد(. از تدریــس مرخصــی 

گرفــت و در پاییــز همــان ســال شــروع بــه معاملــه کــرد.

تحــت تعلیــم جیــم، مارویــن در ماه هــای ابتدایــی بســیار خــوب عمــل یم کــرد. 
ــه و  ــاس تجزی ــر اس ــود و ب ــازار ب ــد در ب ــن خری ــه پوزیش ــه ورود ب ــد ب عاقه من
تحلیــل و شــم ریاضیاتــی اش، توانســت ســود کوچکــی به دســت بیــاورد. و زمانی 
کــه مارویــن شــروع به کســب ســود کــرد، دیگر نیــازی به اســتفاده از سفارشــات 
حــد ضــرر ندیــد و بــر اســاس شــم ریاضیاتــی، کارآمــوزی کوتاه مــدت بــا جیــم و 
تجربیــات برنــده معاماتــی اش فکــر یم کــرد کــه یم دانــد بــازار بــه چــه صــورت 
عمــل خواهــد کــرد. در یکــی از روزهــا، مارویــن اعــداد معمــول معاماتــی اش را 
بــه جریــان انداخــت، وارد پوزیشــن خریــد در بــازار شــد و بــا دیــدن ســودش کــه 
داشــت افزایــش پیــدا یم کــرد، )امــا هنــوز ســودها واقعــی نشــده بودنــد چــون 
هیچ کــدام از معامــات را نبســته بــود( بــه زیــاد کــردن مقــدار قــراردادش ادامــه 

داد و فکــر یم کــرد بــه جهــت حرکــت بــازار آگاه اســت.

مــدت کوتاهــی بعــد از اینکــه مقــدار قــراردادش را ســه برابــر زیــاد کــرد، کاری کــه 
هیچ وقــت انجــام نــداده بــود، بــازار تبدیــل بــه چیــزی شــد کــه در تــاالر بــورس 
بــه »بــازار ســع18« معــروف اســت، و بــازار ســریعًا شــاهد یــک ســقوط شــدید و 
ناگهانــی بــود. اســتفاده نکــردن از هیــچ ســفارش حــد ضــرری، بــه دلیــل اینکــه 
بــر اســاس تجربــه ی کوتاهــش بــه عنــوان یــک معامله گــر، احســاس یم کــرد 

17   بــاگ معامالتــی یــا اشــکال معامالتــی )بــه انگلیســی: Trading Bug( زمانــی اســت کــه شــخصی کــه بــا شــما معاملــه 

یم کــرده، قبــل از اینکــه شــما معاملــه را قبــول کنیــد، معاملــه ی اقــالم را بــه احتمــال زیــاد بــا شــخص دیگــری بــه پایــان 

رســانده اســت. در نتیجــه پیــایم بــا مضمــون »اقــالم در حــال حاضــر در دســترس نیســتند« بــرای شــما نمایــش داده 

یم شــود.

18   بــازار ســع )بــه انگلیســی: Fast Market( بــه معنــی بــازاری اســت کــه در آن معامــالت بــا حجــم زیاد انجام یم شــوند 

و ایــن نــوع بــازار خصوصــًا بــه لحــاظ کاهــش قیمت هــا آشــفته یم شــود. 
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یم دانــد بــازار در چــه جهتــی حرکــت خواهــد کــرد و پیــروی نکــردن از هیچ کــدام 
ــود  ــت آورده ب ــه دس ــک ب ــود کوچ ــک س ــه آن روز ی ــل اینک ــه دلی ــش ب از قوانین
باعــث شــد مارویــن گرفتــار یــک پوزیشــن بســیار بــزرگ بشــود کــه بــه دلیــل 

ــازار نیم توانســت از آن خــارج شــود. شــرایط ب

و اگــر بــه شــما خواننــدگان ایــن کتــاب بگویــم کــه مارویــن در حالیکــه در 
پیــت19 )محــل انجــام معامــات( ایســتاده بــود بــه معنــای واقعــی کلمــه دچــار 
یخ زدگــی ذهــن شــده بــود، هیــچ اغــراق نکــرده ام. آگاهــی بــه انــدازه ی حســاب و 
مارجیــن ش20 بــا توجــه بــه بزرگــی مقــدار پوزیشــنش، و تماشــای ســقوط بــازار 
کــه ادامــه پیــدا کــرده بــود و خــاف ]نفــع[ او حرکــت یم کــرد، او را در وضعیتــی 
قــرار داد کــه فقــط یم شــود »ُبهــت ذهنــی« توصیــف ش کــرد. بــه عبــارت دیگــر، 
از لحــاظ ذهنــی و روحــی بــرای انجــام هــرکاری در مــورد پوزیشــنش، کامــًا فلــج 
شــده بــود. در پیــت  معاماتــی همانطــور خشــکش زده بــود؛ و بــه معنــای 
واقعــی کلمــه درمانــده و ناتــوان از انجــام هــرکاری بــود. وقتــی کــه شــرکت 
ــه ی  ــه چال ــد را ب ــن کارمن ــرد، چندی ــاهده ک ــه رخ داد را مش ــی ک ــزاری اتفاق کارگ
ــه از  ــد ک ــک کنن ــن کم ــه ماروی ــی ب ــورت فیزیک ــه ص ــا ب ــتادند ت ــی فرس معامات
تــاالر بــورس خــارج شــود. نیــازی نیســت کــه اینجــا وارد همــه ی جزئیــات بشــوم. 
ایــن فقــط مثالــی از کســی بــود کــه »نیم دانســت چــه چیــزی را نیم دانــد« امــا، 
نکتــه ی دیگــر اینکــه توجــه داشــته باشــیم ماروین همه چیــزش را از دســت داد؛ 
خانــه، هزینــه ی تحصیــل دخترانــش، شــغل تدریســش و تقریبــًا همســرش 
)بــا اصــرار وی پیــش مشــاور رفتنــد( بــه ایــن خاطــر کــه مارویــن فکــر یم کــرد 

همــه ی چیــزی کــه نیــاز اســت در مــورد بــازار بدانــد را یم دانــد.

ایــن مثــال بــرای آن عــده از شــما کــه بدتریــن حالــت معامــات را تجربــه 
نکرده ایــد آورده شــده، بنابرایــن متوجــه خواهیــد شــد کــه بســیار رایج تــر 
از چیزی ســت کــه تصــور یم کردیــد باشــد. در واقــع، تنهــا دلیــل بزرگی ســت 
ــا کًا ایــن حرفــه را کنــار  کــه مــردم بــه خاطــر آن از معاملــه دســت یم کشــند ی
یم گذارنــد. خوشــبختانه، یخ زدگــی ذهــن یــک پدیــده ی اجتناب پذیــر اســت. 
بــرای پیشــگیری از آن و برطــرف کــردن باورهــای غلــط راجــع بــه تجزیــه و تحلیــل 
کــه باعــث یم شــوند مرتکــب خطاهــای خطرنــاک معاماتــی بشــویم فقــط الزم 

Pit   19

Margin   20
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اســت کــه درکــی عمیــق از علــت بــاال و پاییــن رفتــن قیمت هــا داشــته باشــیم. 
زمانــی کــه واقعــًا حــرکات قیمــت را درک کردیــم، محدودیت هــای طبیعــی هــر 
ــد  ــل یم توان ــه تحلی ــور ک ــن تص ــوند، و ای ــکار یم ش ــان آش ــی برایم روش تحلیل

ــد. ــد آم ــر خواه ــه نظ ــی ب ــی و غیرمنطق ــرد بی معن ــن بب ــک را از بی ریس
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ــا  ــی ی ــاال رفتــن )افزایــش( قیمــت یــک ســهام، معامــالت آت چــه چیــزی باعــث ب
قردادهــای آپشــن  قابــل معاملــه در بــورس بــه ســطح قیمــت باالتــر بعــدی یــا 
ــود؟  ــدی یم ش ــر بع ــت پایین ت ــطح قیم ــه س ــت ب ــش( قیم ــن )کاه ــن رفت پایی
ــات  ــداد سفارش ــد و تع ــات خری ــداد سفارش ــن تع ــی بی ــد عدم تعادل ــخ: بای پاس
فــروش وجــود داشــته باشــد تــا در قیمــت فعلــی اجــرا شــوند. بدیــن معنــی کــه 
وقتــی ســفارش خریــد بیشــتری ) حجــم خریــد( نســبت بــه سفارشــات فــروش 
ــد.  ــت یم کن ــاال حرک ــمت ب ــه س ــت ب ــود، قیم ــازار یم ش ــروش( وارد ب ــم ف )حج
متقابــاًل، زمانــی کــه سفارشــات فــروش بیشــتری نســبت بــه سفارشــات خریــد 

وارد بــازار یم شــود، قیمــت بــه ســمت پاییــن حرکــت یم کنــد.

بــه همیــن ســادگی اســت. امــا ماننــد بســیاری از چیزهــای دیگــر در مــورد 
ــد  ــان یم کن ــا پنه ــم م ــیاری را از چش ــای بس ــر، پیامده ــادگِی ظاه ــه، س معامل
کــه تاثیــری عمیــق بــر نحــوه ی پیشــرفت مــا یم گذارنــد؛ اگــر کــه واقعــًا متوجــه 
ایــن  از  پیــش  بنابرایــن،  نباشــیم.  یم افتنــد  پــرده  پشــت  در  کــه  اتفاقاتــی 
نیم توانــم تاکیــد کنــم کــه درک کامــل و جامــع تغییــرات اصولــی حــرکات قیمــت 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــدر حائ ــرد چق ــر یم گی ــفارش تأثی ــان س ــه از جری ک

بــا درک تغییــرات جریــان ســفارش متوجــه خواهیــد شــد کــه صــرف نظــر از 
اینکــه تحلیــل بــازار چگونــه ایــن مســئله را منعکــس یم کنــد، اگــر هــدف شــما 
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــت، ب ــت اس ــت قیم ــق حرک ــود از طری ــب س ــه کس از معامل

ریســک، مطلقــًا هیــچ کاری از دســت تان بــر نیم آیــد. هرگــز!

بــه هــر انــدازه ای کــه عبــارت بــاال را قبــول نداریــد، بــه همــان انــدازه پتانســیل 
گرفتــار شــدن در ایــن توهــم را داریــد کــه تجزیــه و تحلیــل یم توانــد بــه نحــوی 
ریســک را حــذف کنــد. زمانــی کــه گرفتــار ایــن توهــم بشــوید، عــالوه بــر تجربــه 
کــردن تأثیــرات منفــی خطاهــای معامالتــی )کــه ممکــن اســت تــا آن موقــع یــا بــه 
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طــور ســع نفهمیــد خطــا هســتند( تقریبــًا غیــر ممکــن اســت لــزوم یادگیــری 
ــان را  ــرای خودت ــدار ب ــج پای ــاد نتای ــن ایج ــرای تضمی ــی الزم، ب ــای ذهن مهارت ه
درک کنیــد؛ حداقــل بــدون تجربــه  کــردن رنــج زیــاد در همــان ابتــدا، نیم توانیــد.

تقریبــًا هــر فرضیــه ی مهــیم کــه بــرای آگاهــی در مــورد بــازار از نــگاه یــک 
معامله گــر حرفــه ای بــدان نیــاز داریــم، از درک چگونگــی حــرکات قیمــت متأثــر 

از ســفارش خرید/فــروش نشــأت یم گیــرد.

بنابرایــن بــا یــک مثــال واقعــی شــروع خواهــم کــرد تــا روی رابطــه ی بیــن حرکــت 
قیمــت و تغییــرات جریــان ســفارش کار کنیــم.

چندیــن ســال پیــش هنــگایم کــه بــه عنــوان یــک ُمــدّرس معامالتــی کار 
یم کــردم، شــخصی نــزد مــن آمــد و درخواســت کمــک کــرد. توضیــح داد کــه در 
ــاب  ــا حس ــه ب ــا در معامل ــت ام ــرده اس ــرفت ک ــی پیش ــی تحلیل ــای عال مهارت ه
خــودش و همچنیــن حســاب های دوســتان قبلــی و خانــواده اش چندیــن 
تــالش ناموفــق داشــته اســت. بعــد از ارزیابــی موقعیــت اش، بــه وی پیشــنهاد 
ــوان  ــه عن ــغلی ب ــوض ش ــد و در ع ــالش نکن ــدن ت ــر  ش ــرای معامله گ ــا ب دادم ت
یــک تحلیلگــر تکنیــکال پیــدا کنــد؛ چــون قطعــًا در ایــن مــورد کارش خــوب بــود. 
ــکالتی  ــه مش ــن ب ــی و پرداخت ــام کاری قانون ــا انج ــد ب ــه یم توان ــردم ک ــس ک و ح
کــه مانــع تبدیــل شــدنش بــه یــک معامله گــر موفــق یم شــدند، یــک درآمــد 
ثابــت داشــته باشــد. آن شــخص واقعــًا مســتأصل و خواهــان بهتــر کــردن اوضــاع 
ــر  ــک تحلیلگ ــوان ی ــه عن ــت و ب ــن را پذیرف ــت م ــن نصیح ــود. بنابرای ــی اش ب زندگ
تکنیــکال در یکــی از شــرکت های کارگــزاری اصلــی در شــیکاگو مشــغول به کار شــد.

ــتر  ــود و بیش ــزاری ب ــرکت کارگ ــک ش ــرد، مال ــش کار یم ک ــه وی برای ــخصی ک ش
زندگــی اش را بــه عنــوان یــک معامله گــر موفــق در تــاالر بــورس، در محــل 
معامــالت ســویا در بــورس اصلــی معامــالت اختیــار و آتــی شــیکاگو )کــه در 
ــود. از  ــرده ب ــت( کار ک ــیکاگو اس ــورس کاالی ش ــروه ب ــی از گ ــر بخش ــال حاض ح
زمانــی کــه از تــاالر بــورس بازنشســته شــده بــود، معاملــه از طریــق صفحــه ی 
ــر از تجربــه ی خــودش بــه عنــوان  کامپیوتــر در یــک دفتــر را بســیار متفاوت ت
یــک معامله گــر تــاالر بــورس یم دیــد. از معاملــه کــردن بــه وســیله ی یــک 
صفحــه کامپیوتــر و چگونگــی اســتفاده از اندیکاتورهــای تکنیــکال کــه امــروزه 
متکــی  آن  بــه  یم کننــد  اســتفاده  کامپیوتــر  از  کــه  معامله گرانــی  بیشــتر 
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از تحلیلگــر تکنیــکال  بنابرایــن  اندکــی داشــت؛  هســتند، اطالعــات بســیار 
شــرکتش کــه جدیــدًا اســتخدام کــرده بــود، درخواســت کــرد تــا تشــخیص 
فرصت هــای خریــد و فــروش بــا اســتفاده از اندیکاتورهــای تکنیــکال را بــه وی 
آمــوزش دهــد. تحلیلگــر از انجــام ایــن کار خیلــی خوشــحال بــود، بــه خصــوص 
کــه ایــن معامله گــر ســویای بازنشســته در مجمــع معامالتــی شــیکاگو اعتبــار 

ــت. ــادی داش زی

ــاره  ــه ای اش ــه نکت ــت ب ــردازم، الزم اس ــال بپ ــن مث ــه ی ای ــه ادام ــه ب ــل از اینک قب
کنــم. معامله گــر تــاالر بــورس بازنشســته و تحلیلگــر، در دو دنیــای کامــاًل 
متفــاوت زندگــی یم کردنــد؛ هرچنــد کــه هــر دو اســم کارشــان را معاملــه 
کــردن یم گذاشــتند. تفــاوت اصلــی بیــن ایــن دو نفــر ایــن بــود کــه معامله گــر 
ــاالر بــورس گذرانــده  ســویای بازنشســته، تمــام حرفــه ی معامالتــی اش را در ت
بــود و دربــاره ی اینکــه چگونــه یــک عدم تعــادل در جریــان ســفارش باعــث 
حرکــت قیمت هــا یم شــود آگاهــی کامــل داشــت. از طرفــی دیگــر، تحلیلگــر کــه 
هرگــز در تــاالر بــورس نبــوده، کوچک تریــن دانشــی در مــورد چگونگــی حرکــت 
ــی  ــه از چگونگ ــرد ک ــان یم ک ــر گم ــال، تحلیلگ ــن ح ــا در عی ــت. ام ــت نداش قیم
ــه  ــی ای ک ــای ریاضیات ــه معادله ه ــل ک ــن دلی ــه ای ــی دارد، ب ــت آگاه ــت قیم حرک
بــازار اســتفاده یم کــرد اغلــب بســیار  بــرای پیش بینــی اقدامــات احتمالــی 
از آب در نیم آمدنــد، یــک  از آب در یم آمدنــد. و وقتــی کــه درســت  درســت 
ــه  ــت. ب ــی اش داش ــرای چرای ــی( ب ــتثنای منطق ــک اس ــر )ی ــر معتب ــه نظ ــل ب دلی
هــر جهــت، تحلیلگــر همــواره چنیــن القــا یم کــرد کــه از اتفاقاتــی کــه در بــازار 
از طرفــی، معامله گــر ســویای بازنشســته یم دانســت  آگاه اســت.  یم افتــد 
ــم  ــته ه ــر بازنشس ــا معامله گ ــد. ام ــزی نیم دان ــازار چی ــات ب ــر از اتفاق تحلیلگ
احتمــااًل در مــورد اینکــه چگونــه خطــوط و نمودارهــا و معادله هــای ریاضیاتــی 
یم توانســتند گهــگاه در پیش بینــی چگونگــی رفتــار دیگــر معامله گــران تــا 

ــود.   ــده  ب ــوت ش ــج و مبه ــند، گی ــت باش ــق و درس ــد دقی ــن ح ای

ــا  ــر ب ــد، تحلیلگ ــا یم کردن ــویا را تماش ــازار س ــتند ب ــه داش ــگایم ک ــک روز، هن ی
ــت  ــت هش ــا قیم ــه را ت ــر پیمان ــازار ه ــر ب ــه اگ ــرد ک ــالم ک ــی اع ــان خاص اطمین
دالر و بیســت ســنت معاملــه کنــد، قیمت هــا بریم گردنــد و کاهــش پیــدا 
یم کننــد. چــون طبــق پیش بینــی تحلیــل وی، هشــت دالر و بیســت ســنت 
باالتریــن قیمــت آن روز یم بــود. و اگــر بــازار هــر پیمانــه را تــا قیمــت هفــت دالر 
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ــد،  ــر یم رون ــرد و باالت ــد ک ــر خواهن ــا تغیی ــد، قیمت ه ــه کن ــنت معامل و 85 س
ــه  ــگایم ک ــود. هن ــد ب ــن آن روز خواه ــت پایی ــنت قیم ــت دالر و 85 س ــرا هف زی
ــه  ــدودًا ب ــه ح ــر پیمان ــویاها( ه ــا )س ــای لوبی ــرد، دانه ه ــالم ک ــه اش را اع اطالعی

ــد. ــه یم ش ــنت معامل ــت دالر و دوازده س ــت هش قیم

ــه  ــی ک ــرد. زمان ــدا  ک ــزول پی ــًا ن ــا تدریج ــای لوبی ــت[ دانه ه ــه ی روز، ]قیم در ادام
قیمــت هــر پیمانــه حــدودًا بــه هفــت دالر و 87 ســنت رســید، معامله گــر 
بازنشســته رو کــرد بــه تحلیلگــر و گفــت: »اینجــا نقطــه ای اســت کــه بــازار قــرار 
اســت در آن متوقف شــود، درســت اســت؟« تحلیلگر پاســخ داد: »بله«. ســپس 
معامله گــر بازنشســته گفــت: »و ایــن قیمــت هــم، قــرار اســت پایین تریــن 

قیمــت امــروز باشــد، درســت اســت؟«

تحلیلگــر پاســخ داد: »کامــاًل!«. معامله گــر بازنشســته بــرای لحظــه ای تأمــل کرد، 
نگاهــش را بــه چشــمان تحلیلگــر دوخــت و گفــت: »ایــن چــرت و پــرت محــض 
اســت، نــگاه کــن« معامله گــر بازنشســته رویــش را برگردانــد تــا تلفنــی کــه یــک 
خــط مســتقیم بــه دفتــر ســفارِش معاملــه ی ســویا داشــت را بــردارد. وقتــی کــه 
منشــی تلفــن در آن طــرف خــط جــواب داد، معاملــه گــر بازنشســته بــه منشــی 

گفــت: »دو میلیــون )پیمانــه1( دانــه ی لوبیــا در بــازار بــرای فــروش بگــذار.«

بــرای آن عــده از شــما کــه بــا معامــالت آتــی ســویا آشــنایی نداریــد بایــد بگویم که 
هــر قــرارداد، معــادل پنــج هــزار پیمانــه ســویا اســت. یــک حرکــت بــه انــدازه ی 
ــرارداد دارد.  ــر ق ــاه دالر در ه ــا پنج ــر ب ــی براب ــویا ارزش ــت س ــی2 در قیم ــک پن ی
بنابرایــن اگــر یــک قــرارداد »خریــداری« کــرده باشــید و قیمــت بــه انــدازه ی یــک 
ــر  ــا اگ ــت. ی ــد داش ــاه دالری خواهی ــودی پنج ــما س ــد، ش ــدا کن ــش پی ــی افزای پن
یــک قــرارداد را »فروختــه« باشــید و قیمــت انــدازه ی یــک پنــی نــزول پیــدا کــرده 
باشــد، بــاز هــم پنجــاه دالر ســود کســب کرده ایــد. متقابــاًل، چــه خریــداری کــرده 
و چــه بــه فــروش رســانده باشــید، اگــر بــازار بــه انــدازه ی یــک پنــی، خــالف شــما 

حرکــت کــرده باشــد، بــه انــدازه ی پنجــاه دالر ضــرر کرده ایــد.

1   )بــه انگلیســی: Bushel( پیمانــه ی غــالت و میوه جــات کــه معــادل اســت بــا 32 کوارتــز یــا 24/35 لیتــر و یــا هشــت 

گالــن.

2  )بــه انگلیســی:Penny( در انگلیــس واحــد پولــی برابــر بــا یــک صــدم پونــد و در آمریــکا و کانــادا برابــر بــا یــک صــدم 

دالر اســت.
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اتفاقی که رخ داد

در عــرض چنــد دقیقــه ای کــه معامله گــر بازنشســته بــا دفتــر ســفارش تمــاس 
گرفــت تــا دو میلیــون پیمانــه ی ســویا )بــه ارزش چهارصــد قــرارداد( در بــازار بــه 
فــروش برســاند، قیمــت ســویاها تــا ده پنــی )هــر قــرارداد پانصــد دالر( نــزول کرد 
تــا جایــی کــه قیمــت هــر پیمانــه(، هفــت دالر و 76 ســنت شــد. و صــد البتــه ایــن 

قیمــت خیلــی پایین تــر از پیش بینــِی پایین تریــن قیمــت روِز تحلیلگــر بــود. 

بعــد از تماشــای نــزول قیمــت بــا افزایشــی حــدود هــر پیمانــه یــک پنــی )چهــار 
ضربــدر کوچکتریــن تغییــر هزینــه افزایشــِی یــک قــرارداد ســویا کــه یــک چهــارم 
یــک پنــی اســت.( معامله گــر بازنشســته بــه ســمت تحلیلگــر، کــه حــاال رد 
تــرس در صورتــش مشــخص بــود، برگشــت و گفــت: »اگــر مــن یم توانــم چنیــن 
کاری انجــام دهــم، بقیــه هــم یم تواننــد.« مشــخصًا معامله گــر بازنشســته بــا 
ــد.«  ــم یم توانن ــه ه ــم، بقی ــام ده ــن کاری انج ــم چنی ــن یم توان ــر م ــارِت »اگ عب
ــود در عــرض چنــد  یم خواســت ایــن مفهــوم را برســاند کــه وی باعــث شــده ب

دقیقــه، قیمــت ســویاها پیمانــه ای 10 پنــی نــزول کنــد. 

آیــا چنیــن چیــزی ممکــن اســت؟ مطمئنــًا تحلیلگــر اینطــور فکــر نیم کــرد تــا 
لحظــه ای کــه بــه چشــم خــودش دیــد. مــن متوجــه شــده ام کــه بیشــتر مــردم 
ــی  ــِی واقع ــورس عین ــازار ب ــک ب ــا ی ــتقییم ب ــاط مس ــه ارتب ــی ک ــا معامله گران ی
نداشــته اند، یــا کســانی کــه بــرای یــک شــرکت معامالتــی تقریبــًا بــزرگ کار 
کرده انــد، برایشــان بســیار ســخت اســت کــه بــاور کننــد »هــر معامله گــری 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــذارد.« ب ــت بگ ــت قیم ــر حرک ــه ای ب ــر قابل توج ــد تأثی یم توان
آنهــا معمــواًل طبــق ایــن عقیــده ی نادرســت عمــل یم کننــد کــه »بازارهــا بزرگتــر 
از آننــد کــه یــک معامله گــر یــا گروهــی از معامله گــران بخواهنــد بــا همــکاری 
هــم و بــه عمــد، باعــث شــوند قیمــت در یــک جهــت یــا جهت هایــی خــاص 

حرکــت کنــد.«

ایــن قطعــًا درســت اســت کــه بیشــتر بازارهــای معاملــه بــورس بــه قــدری بــزرگ 
هســتند کــه بــرای ایجــاد یــک عدم تعــادل کافــی بــرای حرکــت دادن قیمت هــا در 
یــک جهــت و در یــک مــدت زمــان ثابــت، به میــزان قابل توجــه ای حجــم ]معامله[ 
نیــاز خواهــد بــود. امــا بــا فواصــل نســبتًا کوتــاه بــرای مــدت زمان هــای تقریبــًا 
کوتــاه، چندیــن شــرکت  معامالتــی وجــود دارنــد کــه قادرنــد ســفارش هایی 



فصل چهارم - 85

معامله گر کامل
www.atrinacademy.com

ــد،  ــا بگذارن ــت قیمت ه ــه ای روی جه ــر قابل توج ــه تغیی ــدازه ای ک ــه ان ــزرگ ب ب
ایجــاد کننــد. و لحظاتــی وجــود دارد کــه حتــی یــک ســفارش نســبتًا کوچــک 
ــفارش وارد  ــه س ــی ک ــر در آن زمان ــود، اگ ــا بش ــت قیمت ه ــث حرک ــد باع یم توان
بــازار یم شــود، معامله گرانــی کــه مایــل باشــند طــرف دیگــر معاملــه را بگیرنــد 

)در طــرف دیگــر معاملــه باشــند(، کــم باشــند.  

از آنجایــی کــه وقتــی معامله گــر بازنشســته بــرای ســفارش فــروش چهارصــد 
قــرارداد در بــازار درخواســت داد، مــن در محــل معاملــه ســویا نبــوده ام، دقیقــًا 
نیم توانــم بفهمــم کــه چــه اتفاقــی افتــاد. امــا یم توانــم یــک ســناریوی محتمــل 
از جریــان ســفارش برایتــان ترســیم کنــم کــه دلیــل نــزول قیمــت تــا ده پنــی )هــر 

قــرارداد پانصــد دالر( در چنیــن مــدت زمــان کوتاهــی را توضیــح یم دهــد. 

هرچنــد قبــل از اینکــه توضیــح دهــم دقیقــًا چــه اتفاقــی افتــاد، در ابتــدا بایــد بــا 
بعضــی چیزهــا آشــنا بشــوید:

تفاوت هدف های معامالتی بین پوشش دهندگان ریسک3 و سفته بازها 	

درک معنای قرار گرفتن در پوزیشن خرید و پوزیشن فروش 	

منظور از هج4 کردن چیست؟ 	

درک ساختار یک معامله 	

پوشش دهندگان ریسک و سفته بازها

پوشــش دهنــدگان ریســک )ِهِجرهــا(: متشــکل از سفارشــات خریــد و فــروش 
کــه از چندیــن منبــع تجــاری، صنعتــی و ســازمانی نشــأت یم گیرنــد، و بــه 
منظــور کاهــش یــا حــذف ضــرر مالــی ناشــی از نوســان قیمت هــا بایــد بــا یــک 
ابــزار قابــل معاملــه در بــورس در پوزیشــن خریــد یــا پوزیشــن فــروش باشــند. 

Hedgers and speculators  3: افــرادی کــه در بازارهــای آتــی فعالیــت یم کننــد بــه دو دســته تقســیم یم شــوند: 

افــرادی کــه بــه قصــد پوشــش ریســک در بازارهــای آتــی ســرمایه گــذاری یم کننــد و بــه آنهــا هجــر hedger گفتــه یم شــود 

و افــرادی کــه بــه قصــد نوســان  گیــری یــا ســفته  بــازی در ایــن بازارهــا ســرمایه گــذاری یم کننــد، کــه بــه آنهــا ســفته باز 

speculator گفتــه یم شــود؛ حضــور هــر دو دســته افــراد در بازارهــای آتــی موثــر اســت.

Hedge   4
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ــا  پوشــش دهنــدگان ریســک، سفارشــات خریــد و فــروش را ایجــاد یم کننــد ت
ثابــت  را  حاشیه های5سودشــان  یــا  کننــد  محافظــت  سرمایه شــان  ارزش  از 
ــازار از هــج اســتفاده  ــه طــور کلــی، هــر شــرکت کننده ای کــه در ب ــد. ب نگــه دارن
یم کنــد، خواهــان ریســک نیســت و بنابرایــن بــرای حــذف ریســِک وابســته بــه 

حرکــت قیمــت، تــالش یم کنــد. 

ســفته بازها: از طرفــی دیگــر، کســانی هســتند کــه در بازارهــا، بــرای دلیلــی 
کامــاًل عکــِس یــک پوشــش دهنــده ریســک شــرکت  یم کننــد. ســفته بازها 
سفارشــات خریــد و فــروش را ایجــاد یم کننــد، بــه ایــن دلیــل کــه در تــالش بــرای 
ــود  ــرای س ــا ب ــانات قیمت ه ــط نوس ــده توس ــاد ش ــای ایج ــتفاده از فرصت ه اس
کســب هســتند. بــه عبــارت دیگــر، آنهــا کامــاًل خودخواســته ریســِک اخــذ یــک 
ــا اگــر قیمت هــا در  ــازار را در نظــر یم گیرنــد ت ــا فــروش در ب پوزیشــن خریــد ی

جهــت پوزیشــن آنهــا حرکــت کردنــد، فرصــت کســب ســود داشــته باشــند.

علی رغــم اینکــه هــر ســفته باز ممکــن اســت نظــرات گســترده ی مختلفــی در 
ــا  ــند، ام ــته باش ــروش داش ــا ف ــد ی ــن خری ــذ پوزیش ــان اخ ــی و زم ــورد چگونگ م
همــه ســفته بازها در تــالش بــرای انجــام یــک کار هســتند. ایــن همــان عامــل 
هیجانــی در معامــالت اســت، انــرژی واقعــی ای کــه بــازار را بــه حرکــت وا یم دارد. 
آنهــا چیــزی را بــا قیمتــی کــه بــاور دارنــد پاییــن اســت خریــداری یم کننــد و بعــد 
ــزی  ــا چی ــانند. ی ــروش یم رس ــه ف ــز را ب ــان چی ــده، هم ــر در آین ــی باالت ــا قیمت ب
را بــا قیمتــی کــه فکــر یم کننــد بــاال اســت بــه فــروش یم رســانند و بــا قیمتــی 
ــز  ــفته بازها، همه چی ــرای س ــد. ب ــداری اش یم کنن ــاره خری ــده دوب ــر در آین کمت
در خریــد ]بــا قیمــت[ کــم و فــروش ]بــا قیمــت[ بــاال یــا فــروش ]بــا قیمــت[ بــاال و 
خریــد ]بــا قیمــت[ کــم خالصــه یم شــود؛ فرقــی هــم نیم کنــد کــه ســفته باز در 
چــه بــازاری معاملــه یم کنــد، هیــچ راه دیگــری بــرای کســب پــول بــه جــز حرکــت 

قیمت هــا بــه نفعــش وجــود نــدارد. 

Margins   5
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بودن در »پوزیشن خرید6« به چه معناست؟

ــت  ــا مالکی ــه م ــت ک ــن معناس ــه ای ــازار ب ــد در ب ــن خری ــن در پوزیش ــرار گرفت ق
فیزیکــی یــک دارایــی مشــهود را در اختیــار داریــم. یــا کنتــرل یــک دارایــی را دســت 
ــه ارزش  ــد ک ــرار یم ده ــال ق ــن احتم ــرض ای ــا را در مع ــه م ــوی ک ــه نح ــم؛ ب داری
ــورت  ــا در ص ــد ی ــدا  کن ــش پی ــت، افزای ــودی قیم ــت صع ــورت حرک ــی در ص دارای

ــی قیمــت، ریســک از بیــن رفتــن ارزش دارایــی وجــود دارد.   حرکــت نزول

چنــد مثــال از روش هایــی کــه یم توانیــم بــا آنهــا در »پوزیشــن خریــد بــازار« قــرار 
بگیریــم یــا خودمــان را در چنیــن موقعیتــی ببینیــم ذکــر خواهــم کرد:

ــهام،  ــه ی س ــک معامل ــد7 ی ــمت خری ــه س ــا ورود ب ــفته باز، ب ــک س ــوان ی ــه عن ب
قــرارداد آتــی، آپشــن ها، یــا معامــالت ارزی یم توانیــم خودمــان را در »پوزیشــن 
ــا در  ــت، م ــده اس ــل ش ــه کام ــه معامل ــی ک ــم. زمان ــرار دهی ــازار« ق ــد در ب خری
»پوزیشــن خریــد بــازار« بــه حســاب یم آییــم زیــرا ســهایم را خریــداری کــرده و 
مالکیتــش را بــه دســت آورده ایــم؛ یــا آن زمــان کــه در ســمت خریــد یــک قــرارداد 
ــل اوراق  ــی مث ــک دارای ــرل ی ــم، کنت ــده بودی ــه ش ــن ها وارد معامل ــا آپش ــی ی آت
قرضــه خزانــه داری، طــال، گنــدم، احشــام یــا یــارو )صرفــًا بــرای نــام بــردن از چنــد 
دارایــی( را بــه دســت گرفته ایــم. بــودن در پوزیشــن خریــد فرصــت کســب پــول 
را در اختیــار مــا یم گــذارد اگــر کــه قیمــت چیــزی کــه خریده ایــم بــاال بــرود؛ 
یــا یم توانــد مــا را در معــرض ریســک از دســت رفتــن پول مــان، بــا کاهــش 

ــد.  ــرار ده ــا، ق قیمت ه

ــد در  ــن خری ــم در پوزیش ــان، یم توانی ــی تجربیات م ــد طبیع ــه ی پیام در نتیج
بــازار قــرار بگیریــم. بــه عنــوان مثــال، در نظــر بگیریــد کــه شــما صــد ســکه ی 
یــک اونســی طــال بــه عنــوان هدیــه ا ی بــرای فارغ التحصیلــی دانشــگاه )از طــرف 
یکــی از آشــنایانتان( دریافــت کرده ایــد. در اختیــار داشــتن مالکیــت ســکه ها 
بــه عنــوان یــک دارایــی، یم توانــد شــما را در پوزیشــن خریــد طــال در بــازار 

6   پوزیشن )موقعیت( خرید یا النگ کردن

Buy-side   7
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نقــدی8 قــرار دهــد. نتیجتــًا، بــر اســاس نوســانات قیمــت تعییــن شــده توســط 
نیروهایــی کــه بــازار طــال را در هــر لحظــه تحت تأثیــر قــرار یم دهنــد، ارزش 

ــود. ــد ب ــر خواه ــکه ها متغی س

در نتیجــه ی پیامــد طبیعــی بســیاری از فعالیت هــای تجــاری، صنعتــی، یــا 
ــال، در  ــرای مث ــم. ب ــرار بگیری ــازار ق ــد ب ــن خری ــم در پوزیش ــازمانی، یم توانی س
نظــر بگیریــد کــه شــما یم خواســتید یــک گلــه دار احشــام یــا مزرعــه دار ســویا 
ــد  ــاری کنی ــت حف ــرای نف ــد، ب ــتخراج کنی ــال اس ــتید ط ــم داش ــا تصمی ــید؛ ی باش
ــا مدیــر یــک صنــدوق پوشــش ریســک باشــید. هــر کــدام از ایــن حرفه هــا و  ی
شــغل های دیگــر شــبیه بــه آنهــا، مثال هایــی از فعالیت هایــی هســتند کــه در 
نتیجــه ی پیامــد طبیعــی عملکردشــان، موجــودی  یــک دارایــی فیزیکــی یــا مالــی 

ــا افزایــش یم دهنــد. را ذخیــره یم کننــد ی

بــه عبــارت دیگــر، ماهیــت اصلــی خــود ایــن مجموعه هــا بــه طــور خــودکار آنهــا 
را در ]پوزیشــن[ خریــد در هــر بــازار فیزیکــی یــا نقــدی ای مطابــق بــا ]نــوع[ کاالی 
موجــود، قــرار یم دهــد. و داشــتن پوزیشــن خریــد بــه ایــن معناســت کــه ارزش 
ــرض  ــان، در مع ــام حرفه ش ــا ارزش تم ــی ی ــاه مال ــن رف ــان، و همچنی کاالهایش

احتمــاِل ضــرر ناشــی از نوســانات پیوســته ی قیمــت خواهــد بــود.

بودن در پوزیشن فروش9 به چه معناست؟

ــوم  ــردم مفه ــتر م ــد« بیش ــن خری ــن در پوزیش ــرار گرفت ــوم »ق ــالف مفه ــر خ ب
»قــرار گرفتــن در پوزیشــن فــروش« را انتزاعــی و گیج کننــده یم داننــد. زمانــی 
کــه در پوزیشــن خریــد هســتیم یعنــی مالــک یــا کنترل کننــده ی چیزی هســتیم 
ــل  ــاد کام ــروش در تض ــن ف ــر، پوزیش ــی دیگ ــم. از طرف ــگ یم کنی ــم الن ــه داری ک
بــا پوزیشــن خریــد اســت. بــه ایــن معناســت کــه بــر خــالف داشــتن ]مالکیــت[ 

Cash )spot( Market   8

9   پوزیشن )موقعیت( فروش یا شورت کردن
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ــا کنترل کننــده ی چیــزی کــه نیــاز داریــم از طریقــش ســود  چیــزی، مــا مالــک ی
کســب کنیــم، و ســپس در آینــده بایــد بخریمــش10، نیســتیم.

ــروش« را  ــن ف ــودن در پوزیش ــای »ب ــه معن ــتند ک ــی هس ــر مثال های ــوارد زی م
ــد: ــان یم دهن نش

تصــور کنیــد کــه مــن قصــد دارم بــه یــک ســفر جــاده ای بــروم و آمپــر ســوخت 
ــاک ماشــین خالی ســت. از آنجایــی کــه ســوخت  ماشــینم نشــان یم دهــد کــه ب
مــورد نیــازم بــرای ادامــه ی مســیر تمــام شــده اســت، در بــازار خــرده فروشــی 
ــروش«  ــن ف ــوم. در »پوزیش ــه یم ش ــر گرفت ــروش« در نظ ــن ف گاز، در »پوزیش
در نظــر گرفتــه یم شــوم زیــرا لحظــه ای کــه وضعیــت یــا شــرایطم حکــم کــرد کــه 
مــن بایــد بــرای خریــد یــا کنتــرل چیــزی کــه نداشــتم وارد بــازار بشــوم، همزمــان 
در معــرض ریســک اقتصــادِی نوســان قیمــت قــرار گرفتــم. مــن در پوزیشــن 
ــا  ــا وقتــی کــه گاز مــورد نیــازم را بخــرم ی ــازار قــرار خواهــم گرفــت ت فــروش در ب
راهــی بــرای قفــل قیمتــی کــه بایــد پرداخــت کنــم، پیــدا کنــم قبــل از اینکــه واقعــًا 

مالکیــت گاز متعلــق بــه خــودم شــود. 

وقتــی کــه بــه عنــوان یــک ســفته باز عمــل یم کنیــم و وارد ســمت فــروش11 یــک 
قــرارداد آتــی یــا آپشــن ها یم شــویم، خودمــان باعــث یم شــویم کــه در پوزیشــن 
فــروش قــرار بگیریــم. اینجــا قــرار گرفتــن در پوزیشــن فــروش ممکــن اســت 
گیــج کننــده باشــد. زیــرا وقتــی در ســمت فــروش یــک قــرارداد آتــی یــا آپشــن ها 
قــرار یم گیریــم، بــه عنــوان یــک ســفته باز، چیــزی را بــه فــروش یم رســانیم کــه 

در واقــع آن را نداریــم.

دلیــل در نظــر گرفتــن انجــام چنیــن کاری ایــن اســت کــه وقتــی بــاور داریــم 
قیمت هــا بــه ســمت پاییــن حرکــت خواهنــد کــرد، از یــک موقعیــت ســود 
ببریــم. بــه عبــارت دیگــر، مــا فکــر یم کنیــم یم توانیــم چیــزی را بــا قیمــت بــاال 
ــر از  ــی پایین ت ــا قیمت ــز را ب ــان چی ــده، هم ــد در آین ــانیم، و بع ــروش برس ــه ف ب
قیمتــی کــه آن را بــه فــروش رســانده ایم، دوبــاره بخریــم و تفــاوت ]قیمــت[ 

Buy   10 به معنی ایجاد یک دستور خرید برای بستن پوزیشن فروش
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ســود مــا خواهــد بــود. حــاال ممکــن اســت از خودتــان بپرســید چطــور چیــزی 
را کــه نداریــم بــه فــروش یم رســانیم؟ بــه عــالوه، چــرا بایــد دوبــاره آن را بخریــم 

ــتیمش؟ ــا نداش ــود ی ــا نب ــال م ــه ی اول م ــان وهل ــه در هم ــی ک وقت

قرارداهــای آتــی و آپشــن ها بــه گونــه ای طراحــی شــده اند کــه بــه مــا اجــازه  
یم دهنــد چیــزی را کــه در اختیــار نداریــم یــا کنتــرل نیم کنیــم یــا در زمــان ورود 
ــه فــروش برســانیم. بــرای مثــال، اگــر  ــه یــک معاملــه مالکــش نیســتیم را ب ب
مــن تصــور یم کــردم قیمــت طــال قــرار اســت کاهــش پیــدا کنــد و یم خواســتم 
طبــق ایــن احتمــال معاملــه انجــام دهــم، یم توانــم بــه راحتــی وارد پلتفــرم 
معامالتــی ام بشــوم و بــر روی دکمــه ی مناســب بــرای دســتور فــروش یــک 
قــرارداد آتــی طــالی 100 اونســی کلیــک کنــم. زمانــی کــه تأییدیــه ای مبنــی بــر اینکه 
معاملــه انجــام شــده اســت دریافــت کنــم، در پوزیشــن فــروش 100 اونــس طــال 

قــرار خواهــم گرفــت.

در ایــن موقعیــت، در پوزیشــن فــروش قــرار گرفتــه ام بــه ایــن دلیــل کــه 
براســاس شــرایط قرارداد هــای آتــی، زمانــی کــه در ســمت فــروش یــک معاملــه 
قــرار یم گیــرم، همزمــان خــودم را مجبــور کــرده ام کــه 100 اونــس طــال را بــه 
خریــداِر آن طــرف معاملــه تحویــل دهــم، بــا ایــن فــرض کــه قبــل از اتمــام 
قــرارداد، بــرای تأمیــن )خــروج( پوزیشــن فــروش ام، وارد یــک ســفارش دســتور 

ــوم. ــد12 نش خری

اگــر قبــل از اینکــه قــرارداد بــه پایــان برســد از معاملــه خــارج شــوم، تنهــا پیامــد 
بــه واســطه ی  یــا ضررهایی ســت کــه  بــودن در پوزیشــن فــروش، ســودها 
ــد،  ــدا کن ــش پی ــت کاه ــر قیم ــرد. اگ ــق یم گی ــن تعل ــه م ــال ب ــت ط ــرکات قیم ح
هزینــه از طریــق اتــاق پایاپــای13 بــورس، از طــرف شــخص یــا شــرکتی کــه در طــرف 
دیگــر معاملــه اســت، بــه حســاب کارگــزاری مــن واریــز خواهــد شــد. متقابــاًل، 
اگــر قیمــت افزایــش پیــدا کنــد، هزینــه از حســاب کارگــزاری مــن کســر خواهــد 
شــد و بــه حســاب شــخص یــا شــرکتی کــه در طــرف دیگــر معاملــه  اســت واریــز 
خواهــد شــد. در غیــر ایــن صــورت، اگــر بنــا بــه هــر دلیلــی، تصمیــم بگیــرم تــا 
ــرارداد  ــرایط ق ــه ش ــد ب ــم ش ــور خواه ــم، مجب ــرارداد در آن بمان ــام ق ــان اتم زم
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ــس  ــروم، 100 اون ــال ب ــدی ط ــازار نق ــه ب ــد ب ــورد، بای ــن م ــی در ای ــم. یعن ــل کن عم
ــه تحویــل دهــم. اگــر  ــداِر طــرف دیگــر معامل ــه خری طــال بخــرم و بعــد طــال را ب
بــر فــرض، وارد ســمت فــروش هــر قــرارداد آتــی یــا آپشــنی کــه تــا زمــان اتمــام 
قــرارداد نگهــش داشــتم یم شــدم، شــرایطی کــه پیش تــر گفتــه شــد اینجــا هــم 

اعمــال یم شــوند.

یم توانیــم از طریــق تعامــل داشــتن بــا هــر شــرکت تجــاری ای کــه مــواد اولیــه، 
کاالهــا یــا محصوالتــی را در فراینــد تولیــد اقالمــش مصرف یم کند؛ در پوزیشــن 

فــروش بــازار قــرار بگیریــم.

تولیدکننــدگان کاالهــای واســطه ای، بــه طــور طبیعــی در پوزیشــن فــروِش 
بازارهــای حبوبــات و گوشــت قــرار دارنــد، زیــرا یــک نیــاز مــداوم بــه گنــدم، 
ــده ی  ــرکت های ارائه دهن ــد. ش ــره دارن ــوک و غی ــام، خ ــکر، احش ــویا، ش ذرت، س
ــوط  ــن و خط ــون، راه آه ــری کامی ــرکت های بارب ــل ش ــل مث ــل و نق ــات حم خدم
هوایــی یــک نیــاز مــداوم بــه ســوخت و نفــت دارنــد کــه آنهــا را در بــازار ســوخت 
ــادوام  ــای ب ــدگان کااله ــد. تولیدکنن ــرار یم ده ــروش ق ــن ف ــت در پوزیش و نف
در بــازار آهــن، در پوزیشــن فــروش هســتند؛ زیــرا یــک نیــاز مــداوم بــه مــس، 
لومینیــوم، اســتیل، طــال و نقــره دارنــد. فکــر کنــم برایتــان کامــاًل مشــخص شــد  آ
ــادوام  ــای ب ــدگان کااله ــری و تولیدکنن ــرکت های تراب ــذا، ش ــای غ ــه فرآوری ه ک

ــد. ــرار یم گیرن ــه ق ــای مربوط ــروش در بازاره ــن ف ــه در پوزیش چگون

بــرای االن، بیــش از ایــن توضیــح نخواهــم داد. امــا اینکــه شــرکت ها  در نتیجــه ی 
قــرار  فــروش  پوزیشــن  در  صادراتی شــان  یــا  وارداتــی  کاالهــای  معامــالت 

یم گیرنــد مفهــویم انتزاعی ســت؛ در نتیجــه، مثالــی برایتــان خواهــم آورد.

ــوازم  ــره ای ل ــگاه های زنجی ــما فروش ــه ش ــد ک ــر بگیری ــال، در نظ ــوان مث ــه عن ب
وارد  ژاپــن  در  ســونی  شــرکت  از  را  اچ دی  تلویزیون هــای  کــه  داریــد  خانگــی 
یم کنیــد. و در نظــر بگیریــم کــه شــرکت ســونی تصمیــم یم گیــرد یــک فــروش 
ویــژه بــرای توعیز کننده هایــش در نظــر بگیــرد. کــه اگــر پنــج هــزار تلویزیــون 
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ســفارش بدهیــد، 180 روز بعــد هزینــه اش را یم پردازید.14بــه عبــارت دیگــر، کاال 
را تحویــل یم گیریــد، در فروشــگاه خــود بــه فــروش یم گذاریــد، و الزم نیســت تا 
شــش بعــد از دریافــت کاالهــا هزینــه ای بــه شــرکت ســونی پرداخــت کنیــد. تنهــا 
شــرطی کــه شــرکت ســونی یم گــذارد ایــن اســت کــه هزینه هــا طبــق واحــد پــول 

داخلــی خودشــان، یعنــی یــن ژاپــن، پرداخــت شــود.

ــه  ــن معامل ــا ای ــد. ام ــگان 180 روزه یم ده ــار رای ــما اعتب ــه ش ــونی ب ــل س در اص
یــک عیــب احتمالــی دارد. زمانــی کــه موعــد پرداخــت فــرا یم رســد، بایــد تمــام 
ریســک مربــوط بــه تبدیــل دالرتــان بــه یــن ژاپــن را در نظــر بگیریــد. همچنیــن، 
ــد.  ــد ش ــروع خواه ــما ش ــرف ش ــه از ط ــول معامل ــض قب ــه مح ــک ب ــن ریس ای
چــون زمانــی کــه موافقــت یم کنیــد، خــود بــه خــود در پوزیشــن فــروش بــازار 
یــن ژاپــن قــرار یم گیریــد. چــرا؟ معنــای پوزیشــن فــروش را به یــاد آوریــد. زمانی 
کــه مــا مالکیــت یــا کنتــرل چیــزی کــه بــه آن نیــاز داریــم را در اختیــار نداریــم و 

ســپس در آینــده، بایــد آن را بخریــم. 

180 روز بعــد از تحویــل گرفتــن تلویزیون هــا، بایــد هزینــه کاال را بــه ســونی 
پرداخــت کنیــد. بــه خاطــر داریــد کــه نبایــد بــا دالری کــه در اختیــار داریــد پرداخت 
کنیــد، بلکــه بایــد بــا یــن ژاپن کــه در اختیــار نداریــد، هزینــه را بپردازیــد. در واقع 
خریــد یــن زحمتــی نخواهــد داشــت چــون بانــک شــما بــه راحتــی تبدیــل پــول را 
انجــام خواهــد داد. مشــکل اینجاســت کــه وقتــی موعــد پرداخــت بدهی تــان بــه 
ســونی یم رســد، نیم دانیــد نــرخ ارز بــه یــن ژاپنــی چــه مقــدار خواهــد بــود. بــه 
عبارتــی، نیم دانیــد چــه مقــدار دالر بــرای خریــد مقــدار یــن مــورد نیازتــان بایــد 

هزینــه کنیــد. 

اگــر در زمــان تبــادل، ارزش یــن نســبت بــه دالر کاهــش پیــدا کــرده باشــد، بــرای 
خریــد مقــدار یــن مــورد نیازتــان دالر کمتــری یم خریــد. ایــن یقینــًا پیشــرفت 
خوبــی بــه حســاب یم آیــد چــون هزینــه ی کل فروش تــان کاهــش پیــدا یم  کنــد، 
بنابرایــن حاشــیه ی ســودتان بــر تلویزیون هــا افزایــش پیــدا یم کنــد. از طــرف 
دیگــر، اگــر ارزش یــن نســبت بــه دالر افزایــش پیــدا کنــد، بــرای خرید مقــدار ین 

ــت  ــاه( الزم نیس ــش م ــا ش ــه ی ــواًل س ــن )معم ــی معی ــرای مدت ــی آن، ب ــه ط ــت ک ــی اس ــی در خرده فروش 14    اصطالح

ــما  ــن ش ــدت معی ــدن م ــی ش ــد از ط ــت. بع ــد گرف ــق نخواه ــه کاال تعل ــودی ب ــد و س ــت کنی ــرای کاال پرداخ ــه ای ب هزین

ــود. ــد ب ــه ی کاال خواهی ــت هزین ــه پرداخ ــف ب مؤظ



فصل چهارم - 93

معامله گر کامل
www.atrinacademy.com

ــان،  ــه ی فروش ت ــش هزین ــد. افزای ــتری بپردازی ــد دالر بیش ــان، بای ــورد نیازت م
ــت  ــن حال ــود. و بدتری ــودتان یم ش ــزان س ــل در می ــی متقاب ــه کاهش ــر ب منج
ــی  ــن اتفاق ــر چنی ــود. اگ ــد ب ــن خواه ــاالی ارزش ی ــدیدًا ب ــش ش ــور، افزای متص
ــر  ــه خاط ــم ب ــا ه ــان را ب ــااًل پول  ت ــا احتم ــودها ی ــام س ــت تم ــن اس ــد، ممک بیفت

معاملــه از دســت بدهیــد.

همانطــور کــه پیش تــر توضیــح دادم، لحظــه ای کــه بــا قــرارداد شــرکت ســونی 
ــه  ــگایم ک ــد. و هن ــرار یم گیری ــن ق ــروش ی ــن ف ــد، در پوزیش ــت یم کنی موافق
همــه ی صحبت هــا و کارهــا انجــام شــده، ممکــن اســت بــا مانــدن در پوزیشــن 
فــروش و حرکــت نــرخ بــازار بــه نفــع شــما، پــول بیشــتری از معاملــه بــه دســت 
آوریــد. یــا ممکــن اســت نــرخ بــازار خــالف نفــع شــما حرکــت کنــد و پول تــان را 
از دســت بدهیــد. در هــر صــورت، تــا زمانــی کــه مقــدار یــن مــورد نیازتــان را از 
طریــق بانــک خریــداری کنیــد، یــا در بــازار قــرارداد آتــی یــا فارکــس )با قــرار گرفتن 
در ســمت خریــد تعــداد مســاوی ای از قراردادهــای آتــی یــن( پوزیشــن  تان را 
ــر  ــا اگــر بخواهــم واقع گرایانه ت ــه کــردن هســتید؛ ی هــج کنیــد، در حــال معامل

بگویــم، در حــال قمــار کــردن خواهیــد بــود. 
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منظور از هج کردن چیست؟

در صورتــی کــه شــرکت ها بــرای جبــران عــدم قطعیــت حاصــل از نوســانات 
پیوســته ی قیمــت در بازارهــای مــورد استفاده شــان بــرای فــروش محصــوالت  یا 
بــرای خریــد مــواد مــورد نیــاز بــرای تولیــد محصــوالت ، ســاز و کاری )مکانیســم( 
نداشــتند، ثبــات و دوام مالــی بــرای تعــداد زیــادی از ایــن شــرکت ها بســیار 

ــرای: ــت ب ــگ راهی س ــًا هجین ــد. اساس ــوار یم ش دش

تثبیت ارزش چیزی که در حال حاضر داریم 	

ــا  	 قفــل کــردن قیمــت فــروش چیــزی کــه تمایــل داریــم آن را افزایــش دهیــم ی
ــم ــازار بکنی ــًا وارد ب ــم و تدریج بیندوزی

قفــل کــردن قیمــت چیــزی کــه بایــد بخریــم یــا تمایــل بــه خریــدش داریــم، امــا  	
آمــاده ی دریافتــش نیســتیم؛ هجینــگ اگــر بــه درســتی صــورت گیــرد، اقــاًل عــدم 
ــت،  ــن حال ــا در بهتری ــد ی ــش یم ده ــت را کاه ــانات قیم ــی از نوس ــت مال قطعی

ریســک را کاًل حــذف یم کنــد. 

ــمت  ــگ در قس ــان دادن ارزش هجین ــرای نش ــاده ای ب ــی س ــال غیر-تبلیغات مث
ــده: ــن آورده ش پایی

ــک  	 ــکه ی ی ــه در آن 100 س ــد ک ــاد بیاوری ــه ی ــد را ب ــه ش ــر گفت ــه پیش ت ــی ک مثال
اونســی بــه عنــوان هدیــه ی فارغ التحصیلــی )از طــرف یکــی از آشــنایان( دریافــت 
کرده ایــد. مالکیــت ســکه ها ســال ها در اختیــار شــما بــوده اســت و بــاال و پاییــن 
رفتــن ارزش شــان را بــا قیمــت طــال مشــاهده کرده ایــد. زمانــی کــه ســکه ها را بــه 
شــما دادنــد، طــال حــدودًا اونســی 250 دالر معاملــه یم شــد. در نظــر بگیریــد که 
در حــال حاضــر، طــال بــا قیمتــی نزدیــک بــه یــک میلیــون و دویســت دالر )صرفــًا 
بــرای ایــن مثــال( معاملــه یم شــود. و بنــا بــه هــر دلیلــی، شــما فکــر یم کنیــد 

کــه ]قیمــت[ طــال پتانســیل افزایــش بیــش از ایــن و بــاال رفتــن را نــدارد.

بــه عبــارت دیگــر، شــما بــاور داریــد کــه ]قیمــت[ طــال در باالتریــن حــد خــودش 
ــود.  ــد ب ــکه ها خواه ــروش س ــرای ف ــی ب ــان خوب ــه زم ــد ک ــان یم کنی ــت و گم اس
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــید ب ــکه ها را بفروش ــد س ــه نیم خواهی ــت ک ــکل اینجاس مش
عــالوه بــر ارزش مالــی، یــک ارزش عاطفــی دارنــد، و ارزش خــود ســکه ها )از منظــر 
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سکه شناســی( هــم بــه همــان انــدازه غیرقابــل جایگزینــی اســت. پــس حــاال 
چطــور بــدون فروختــن قطعــی آنهــا، ارزش ســکه ها را قفــل یــا تثبیــت یم کنیــد؟

خوشــبختانه ایــن مســئله ی پیچیــده بــه ســادگی حــل شــده اســت؛ بــا هجینــگ 
کــردن پوزیشــن تان. 

از خودتــان در برابــر احتمــال کاهــش ارزش ســکه هایتان  بــرای محافظــت 
مــادایم کــه مالکیت شــان هــم در اختیــار خودتــان اســت، بایــد وارد پلتفــرم 
معامالتی تــان بشــوید و دســتور فــروش یــک قــرارداد آتــی 100 اونــس طــال را قــرار 
ــس  ــد 100 اون ــن خری ــال، پوزیش ــدی ط ــازار نق ــما در ب ــت ش ــاال موقعی ــد. ح دهی
ــروش 100  ــن ف ــی، پوزیش ــرارداد آت ــازار ق ــان در ب ــود و موقعیت ت ــد ب ــال خواه ط

اونــس طــال خواهــد بــود.  

اگــر شــما درســت فکــر کــرده باشــید و قیمــت طــال کاهش پیــدا کند، ســودهایی 
را  ســکه هایتان  ارزش  کاهــش  یم کنیــد،  کســب  آتی تــان15  حســاب  در  کــه 
جبــران خواهــد کــرد. از طرفــی دیگــر، اگــر قیمــت طــال افزایــش پیــدا کنــد، 
ــول از  ــان پ ــاب آتی ت ــا در حس ــد، ام ــد ش ــتر خواه ــم بیش ــکه هایتان ه ارزش س
ــش  ــا افزای ــان، ب ــاب آتی ت ــای حس ــه ضرره ــم اینک ــد داد. علی رغ ــت خواهی دس
ارزش ســکه ها جبــران خواهــد شــد، امــا اگــر دارایــی نقــدی کافــی بــرای پرداخــت 
ضررهایتــان نداشــته باشــید، ایــن وضعیــت منجــر بــه ایجــاد مشــکالت جریــان 

ــود. ــی( یم ش نقدی16)نقدینگ

راه هــای دیگــری بــرای هــج کــردن ارزش ســکه ها وجــود دارد، مثــل خریــد یــک 
قــرارداد اختیــار فــروش17 بــرای قــرارداد آتــی طــال.

امــا جزئیــات چگونگــی کارکــرد و مزایــا و معایــب انجــام چنیــن اقــدایم در 
ــه آن  ــر از موضــوع مــورد بحــث مــا اســت؛ بنابرایــن فعــاًل ب حــال حاضــر فرات

ــت. ــم پرداخ نخواه

Futures account   15

 Cash flow   16

Put option   17
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همیــن اســتراتژی هجینــگ بــرای یــک ســبد ســهام هــم بــه کار یم رود. در نظــر 
بگیریــد کــه طــی چنــد ســال، ســبد ســهام ارزشــمندی متشــکل از ســهام های بــا 
کیفیــت بــاال جمــع کرده ایــد. آنهــا پیوســته ســودهای خوبــی داشــته اند و شــما 
دلیــل بــه خصوصــی بــرای چرایــی متوقــف شــدن ســودها پیــدا نیم کنیــد. امــا 
حتمــًا یم دانیــد کــه در کل بــازار ســهام بــه ســمت اصــالح نزولــی18 بزرگــی حرکــت 

. یم کند

یم خواهیــد بــدون فروختــن ســهام تان، از ارزش ســبد ســهام تان محافظــت 
کنیــد. در واقــع، اگــر از ســهام بــه عنــوان وثیقــه ای بــرای پولــی کــه از بانــک وام 
گرفته ایــد اســتفاده کرده ایــد، الزم اســت کــه از ارزش ]ســهام تان[ محافظــت 

ــاز هــم راه حــل بســیار ســاده اســت: کنیــد. ب

فــروش  	 بــا  جداگانــه  ســهم  هــر  بــرای  فــروش  پوزیشــن  یــک  یم توانیــد 
کنیــد. اتخــاذ  ســهام،  آتــی  قراردادهــای 

یم توانید برای هر سهام جداگانه، قراردادهای »اختیار فروش« بخرید. 	

یم توانیــد بــا هــر تعــداد از ابزارهــای مالــی که به طــور کل بــازار را دنبــال یم کنند  	
مثــل قراردادهــای آتــی Dow و S&P یــا اختیــار فــروش بــر روی قراردادهــای آتــی، 

یــک پوزیشــن فــروش اخــذ کنید.

مجــددًا، اگــر درســت فکــر کــرده باشــید و بــازار بــه ســمت پاییــن حرکــت کنــد، 
ســودهایی کــه از هــج کــردن اندوخته ایــد، ضررهــای ارزش ســهام هایتان را 

ــرد.  ــد ک ــران خواه جب

ــتند.  ــادگی نیس ــن س ــه ای ــگ ب ــازمانی هجین ــی و س ــاری، صنعت ــکل های تج ش
کــه  هســتند  پیچیــده ای  بســیار  عملیات هــای  معمــواًل  برعکــس،  کامــاًل 
نیازمنــد ســطح  باالیــی از آزمودگــی و باتجربــه بــودن در زمینــه ی مالــی هســتند. 
آنهــا  کارکــرد  چگونگــی  مختلــِف  پیچیدگی هــای  بــه  نــدارم  قصــد  بنابرایــن 
بپــردازم. امــا قصــد دارم چنــد مثــال بســیار ســاده بزنــم تــا اقــاًل از لحــاظ ذهنــی 
و مفهــویم، نقــش ضــروری ای کــه هجینــگ در برقــرار نگــه  داشــتن رفــاه مالــی 

ــم. ــر بکش ــه تصوی ــد را ب ــا یم کن ــان ایف ــیم از اقتصادم ــش مه بخ

 Correction   18
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درک کلــی از ضــرورِت اقتصــادی هجینــگ، متعاقبــًا بــه درک حــرکات قیمــت 
شــرکت های  عــادی،  شــرایط  در  کــه  باشــید  داشــته  توجــه  یم کنــد.  کمــک 
تجــاری، صنعتــی و ســازمانی هجینــگ، معمــواًل بیشــترین درصــد جریــان 
ســفارش خرید/فــروش در هــر بــازاری را بــه خــود اختصــاص یم دهنــد. نتیجتــًا 

بیشــترین توانایــی بــرای تأثیرگــذاری بــر جهــت حرکــت قیمت هــا را دارنــد. 

بــا توجــه بــه مثــال اول، تصــور کنیــد شــرکت کشــاورزی ای داریــد کــه ذرت 
پــرورش یم دهــد. فصــل بهــار اســت و شــما هــم در آســتانه ی کاشــت ذرت 
امســال هســتید. بــر اســاس مقــدار زمینــی کــه در اختیــار داریــد، انتظــار تقریبــًا 
200 هــزار پیمانــه19 بــه عنــوان بــازده محصــول را داریــد. هزینــه ی تولیــد را هــر 
بنابرایــن برداشــت محصــول  بــرآورد کرده ایــد.  ارزش ســه دالر  بــه  پیمانــه 

تقریبــًا 600 هــزار دالر هزینــه خواهــد برداشــت.

ــر  ــت ه ــا قیم ــامبر، ب ــی ذرت دس ــای آت ــه قرارداده ــوید ک ــه یم ش ــما متوج ش
ــان  ــر االن محصول ت ــوند. اگ ــه یم ش ــنت معامل ــاه س ــار دالر و پنج ــه چه پیمان
ــاه  ــک دالر و پنج ــه، ی ــر پیمان ــه ازای ه ــد ب ــید، یم توانی ــی بفروش ــازار آت را در ب
ســنت ســود بــرای خودتــان تضمیــن کنیــد. البتــه زمانــی کــه محصول تــان 
ــه  ــر معامل ــی باالت ــا قیمت ــت ذرت ب ــن اس ــد، ممک ــت یم کنی ــز برداش را در پایی
شــود. امــا همچنیــن ممکــن اســت بــا قیمتــی بســیار کمتــر هــم معاملــه 
شــود. از آنجایــی کــه نیم دانیــد قیمــت ذرت در پاییــز چــه مقــدار خواهــد بــود، 
تصمیــم یم  گیریــد کــه ریســک نوســانات قیمــت را مدیریــت کنیــد و بــا فــروش 
ــه چهــار دالر و پنــج ســنت  ــه ارزش هــر پیمان 40 قــرارداد آتــی ذرت دســامبر، ب
)مثــل ســویاها، یــک قــرارداد ذرت برابــر اســت بــا پنــج هــزار پیمانــه، بنابرایــن 
40 قــرارداد ذرت ضربــدر پنــج هــزار پیمانــه برابــر اســت بــا 200 هــزار پیمانــه.( 

ــد. ــگ کنی هجین

حــاال شــش مــاه گذشــته اســت و محصول تــان را برداشــت کرده ایــد و آمــاده ی 
تحویــل دادنــش هســتید. دو راه بــرای بــه فــروش رســاندن محصول تــان 
داریــد. از آنجایــی کــه از قبــل محصــول را در بــازار آتــی بــه فــروش گذاشــته اید، 
از طریــق  انجــام گیرنــد و  آتی تــان  یم توانیــد اجــازه دهیــد کــه قرارداد هــای 
بــورس بــه دســت هــر کســی کــه در قســمت خریــد معاملــه بــود، برســند. امــا 

Bushel   19مقیاس وزنی است معادل 4 پک )peck( و 32 کوارتز.
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چنیــن چیــزی بــه نــدرت اتفــاق یم افتــد، چــون فــروش و تحویــل محصــول بــه 
انبــار غلــه ی محلی تــان راحت تــر اســت. فــروش محصــول بــه انبــار غلــه  باعــث 

یم شــود معاملــه بدیــن شــکل بــه نظــر برســد:

نخســت، در نظــر بگیریــد کــه در چنــد مــاه گذشــته، قیمــت ذرت تــا پیمانــه ای  	
ســه دالر و پنجــاه ســنت کاهــش پیــدا کــرده اســت. انبــار غلــه ســه دالر و پنجــاه 
ــی  ــروش ناخالص ــه، ف ــزار پیمان ــدر 200 ه ــه ضرب ــردازد؛ ک ــما یم پ ــه ش ــنت ب س
حــدود 700 هــزار دالر عایدتــان یم کنــد. در همیــن زمــان شــما بایــد هج حســاب 
ــرارداد  ــد 40 ق ــمت خری ــن در قس ــرار گرفت ــا ق ــد ب ــی بای ــد. یعن ــان را برداری آتی ت

ــد. ــاره بخری ــان را دوب ــن فروش ت ــامبر، پوزیش ذرت دس

در اصــل، شــما قراردادهــای آتــی ذرت را هــر پیمانــه چهــار دالر و پنجــاه ســنت  	
ــاه  ــه دالر و پنج ــه س ــر پیمان ــت ه ــا قیم ــا را ب ــون آن قرارداده ــد، اکن فروخته ای
ســنت دوبــاره یم خریــد؛ کــه بــه ازای هــر پیمانــه، یــک دالر ســود یم کنیــد کــه 
ــدر  ــه ضرب ــزار پیمان ــج ه ــادل پن ــرارداد مع ــر ق ــود 200 دالر )ه ــًا یم ش مجموع
40 قــرارداد برابــر اســت بــا 200 هــزار پیمانــه؛ کــه ضربــدر یــک دالر بــه ازای هــر 
ــه،  ــار غل ــما 900 دالر )700 دالر از انب ــاال ش ــود.( ح ــا 200 دالر یم ش ــر ب ــه براب پیمان
ــه ی  ــای هزین ــد، منه ــص داری ــود ناخال ــی( س ــرارداد آت ــالوه ی 200 دالر از ق ــه ع ب
تولیدتــان کــه 600 دالر بــود )هــر پیمانــه ســه دالر ضربــدر 200 هــزار پیمانــه( کــه 

در نهایــت بــه شــما 300 دالر ســود خالــص تعلــق یم گیــرد. 

از طرفــی دیگــر، اگــر قیمــت ذرت تــا هــر پیمانــه پنــج دالر و پنجــاه ســنت  	
ــرود،  ــن ب ــنت پایی ــاه س ــه دالر و پنج ــا س ــه ت ــالف اینک ــر خ ــت ب ــش یم یاف افزای
همچنــان 300 دالر ســود یم کردیــد. تفاوتــش در تأثیری ســت کــه ممکــن اســت 

ــد. ــان بگذارن ــان نقدی ت ــر جری ــان ب ــرارداد آتی ت ــرر ق ض

همان طــور کــه پیش تــر گفتــه شــد، انبــار غلــه بــه قیمــت روز، کــه در ایــن 
مــورد پنــج دالر و پنجــاه ســنت اســت، هزینــه را پرداخــت یم کنــد. حــاال فــروش 
ناخالــص شــما یــک میلیــون و صــد هــزار دالر )پنــج دالر و پنجــاه ســنت ضربــدر 
200 هــزار پیمانــه( اســت. زمانــی کــه هج تــان را در حســاب آتــی بــر یم داریــد، 200 
دالر )200 پیمانــه ضربــدر یــک دالر بــه ازای هــر پیمانــه( ضــرر خواهیــد کــرد. بــا 
یــک میلیــون و صــد هــزار دالر فــروش ناخالــص، منهــای 200 دالر ضــرری کــه در 
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معامــالت آتــی داشــتید، و منهــای هزینــه ی تولیــد 600 دالری، همچنــان 300 دالر 
ســود خواهیــد داشــت.

مروری سعیر

ــون االن  ــد چ ــرار داری ــازار ذرت ق ــد ب ــن خری ــی در پوزیش ــور طبیع ــه ط ــما ب ش
بهــار اســت و قصــد داریــد حــدودًا 200 هــزار پیمانــه ذرت بکاریــد. توجــه داشــته 
باشــید بــه محــض اینکــه تصمیــم بــه کاشــت یم گیریــد، در پوزیشــن خریــد در 
بــازار قــرار یم گیریــد چــون ارزش محصولــی کــه قصــد کاشــتش را داریــد متأثــر 
از نوســانات پیوســته ی قیمــت ذرت اســت. زمانــی کــه تصمیم تــان را یم گیریــد، 
ــنت  ــاه س ــک دالر و پنج ــاس آن ی ــر اس ــه ب ــود ک ــه یم ش ــی معامل ــا قیمت ذرت ب
بــه ازای هــر پیمانــه، ســود بــه شــما تعلــق یم گیــرد؛ و ســود یــک دالر و پنجــاه 

ســنتی بــه ازای هــر پیمانــه بــرای شــما رضایت بخــش اســت.

ــت ذرت  ــش قیم ــال کاه ــر احتم ــان در براب ــت از خودت ــرای محافظ ــن ب بنابرای
بیــن بــازه ی زمانــی ای کــه شــما آن را کشــت یم کنیــد تــا زمانــی کــه آن را برداشــت 
یم کنیــد.  اســتفاده  محصول تــان  فــروش  بــرای  آتــی  قراردادهــای  از   کنیــد، 
محصول تــان رشــد یم کنــد. آن را برداشــت یم کنیــد، و حــاال یم توانیــد بــه 
شــرایط قراردادهــای آتی تــان عمــل کنیــد یــا اینکــه یم توانیــد ذرت هایتــان را در 
بــازار نقــدی بــه فــروش برســانید. تصمیــم یم  گیریــد تــا ذرت هایتــان را در بــازار 
نقــدی بــه فــروش برســانید و همزمــان پوزیشــن فروش تــان در معاملــه آتــی 

ــاره بخریــد.  را دوب

مــن شــرایطی را ترســیم خواهــم کــرد کــه در آن قصــد داریــم قیمت چیزی کــه باید 
بخریــم را قفــل کنیــم امــا آمادگــی دریافتــش را نداریــم. در نظــر بگیریــد مالک یک 
شــرکتی هســتید کــه مولدهــای بــزرگ برقــی را تولیــد یم کنــد. مدلــی از مولدهــا 

کــه شــهرها، شــرکت ها یــا حتــی کشــورها بــرای تولیــد بــرق خریــداری یم کننــد. 

یــک روز، مدیــر ارشــد حســاب تان اعــالم یم کنــد کــه تیمــش چنــد لحظــه پیــش 
ــا  ــد ب ــون دالر مول ــه ارزش 50 میلی ــراردادی ب ــا ق ــته اند. آنه ــه را بس ــک معامل ی
ــون دالر  ــتری 10 میلی ــرارداد، مش ــرایط ق ــق ش ــته اند. طب ــده  بس ــک تولیدکنن ی
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بــه شــما پیش پرداخــت خواهــد داد. هزینــه ی مانــده بعــد از 18 مــاه، زمانــی کــه 
مولدهــا نصــب شــده و صحــت عملکردشــان تاییــد شــد، پرداخــت خواهــد شــد.

بــا مــد نظــر قــرار دادن فاکتــور قیمــت فــروش، ســودی بــه ارزش پنــج میلیــون 
دالر وجــود دارد. از 45 دالر باقیمانــده بــرای تولیــد مولدهــا، تقریبــًا 25 میلیــون 
دالر بــرای مــس نیــاز خواهیــد داشــت. ایــن 25 دالر بــرای مس هــا بــر اســاس 
میانگیــن قیمــت کنونــی مــِس آمــاده ی اســتفاده در انبــار شــما محاســبه شــده 
اســت. و همــه ی اینهــا ضربــدر میــزان هزینــه مــورد نیــاز بــرای ســاختن تعــداد 

مولدهایــی کــه بایــد تحویــل دهیــد.

اگــر چــه در آن زمــان، ماشــین آالت کارخانه ی تــان بــا صــد در صــِد ظرفیــت 
تولیدشــان، در حــال فعالیــت هســتند و همــه ی مس هایــی کــه اکنــون در 
اختیــار و قابــل اســتفاده داریــد بــه ســفارش های دیگــری کــه از قبــل داشــتید 
اختصــاص داده شــده اند. یعنــی بــه محــض اینکــه مشــتری ســفارش خریــد را 
امضــا یم کنــد، همزمــان شــما در پوزیشــن فــروش 25 میلیــون دالر مــس، در 

ــا نزدیــک بــه آن قــرار یم گیریــد. قیمــت بــازار ی

حــاال بــرای اطمینــان پیــدا کــردن از ایجــاد پنــج میلیــون دالر ســود در ایــن کار، 
یم توانیــد ســریعًا مقــدار مــس مــورد نیازتــان را خریــداری کــرده و تحویــل 
ــه  ــی ک ــا از آنجای ــد. ام ــل  کنی ــان را قف ــای تولیدت ــه هزینه ه ــد و در نتیج بگیری
ــتر  ــیم بیش ــا ک ــال ی ــک س ــا ی ــد، و تنه ــت داری ــرارداد وق ــام ق ــرای انج ــاه ب 18 م
بــرای ســاخت و نصــب مولدهــا زمــان الزم خواهــد بــود، در واقــع االن نیــازی بــه 
ــر ایــن، شــما مایــل نیســتید کــه 25  دریافــت فیزیکــی مــس نداریــد. عــالوه ب
میلیــون دالر ســرمایه را خــرج چیــزی بکنیــد کــه حداقــل تــا شــش مــاه آینــده 

ــرد. ــد ک ــتفاده از آن نخواهی ــه اس ــروع ب ش
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راه حل:

ــی  ــزان مس ــد می ــی یم توانی ــرارداد آت ــا ق ــد. ب ــداری کنی ــس خری ــی م ــرارداد  آت ق
ــازار  ــه ب ــل، ب ــه در عم ــا اینک ــد ت ــرل کنی ــت را کنت ــد داش ــاز خواهی ــه آن نی ــه ب ک
ــتفاده از  ــروع اس ــد ش ــه موع ــگایم ک ــد. هن ــس بروی ــد م ــرای خری ــی ب فیزیک
مــس در فراینــد تولیــد یم رســد، یم توانیــد مــس را از طریــق عرضه کننــدگان 
معمول تــان خریــداری کنیــد و همزمــان بــا فــروش قــرارداد آتی تــان، هــج خــود 

ــد.  ــی برداری ــازار آت را در ب

ــی  ــای اضاف ــد، هزینه ه ــدا کن ــش پی ــس افزای ــت م ــر قیم ــن، اگ ــن حی در همی
اســت،  گرفتــه  تعلــق  شــما  بــه  آتــی  قراردادهــای  طریــق  از  کــه  ســودی  بــا 
جبــران خواهنــد شــد. اگــر قیمت هــا کاهــش پیــدا کننــد، ضررهــای حاصــل از 
قــرارداد آتی تــان، بــا قیمــت کاهــش یافتــه ای کــه بــا آن مــس موردنیازتــان را از 

عرضه کننــده خریــداری کردیــد، جبــران خواهــد شــد.



از بخش اّول چه چیزهایی آموخته اید؟
چند سوال برای اطمینان یافتن از دانشی که کسب کردید.

یم کردیــد؟. 	 فکــر  حرفــه ای  معامله گــر  یــک  مثــل  قبــل  از  کــه  داریــد  بــاور   آیــا 

 اگر بله، به چه طریقی؟

چنــد مرتبــه یــک معامله گــر رونــق و رکــود بوده ایــد؟ اگــر بیــش از یک بــار بوده ایــد، . 	

بعــد از خوانــدن بخــش اول، آیــا فکــر یم کنیــد یم توانیــد از وقــوع دوبــاره ایــن اتفــاق در 

ــی؟ ــه طریق ــور و از چ ــد؟ چط ــری کنی ــان جلوگی ــات آینده ت معام

»آگاهــی« در مــورد اتفاقــات بعــدی ای کــه در بــازار رخ خواهنــد داد، چــه مزیتــی بــرای . 	

ســهام شــما دارد؟

قــرار گرفتــن در پوزیشــن خریــد برایتــان راحت تــر اســت یــا پوزیشــن فــروش؟ آیــا تمایــل . 	

بــه قــرار گرفتــن در هــر کــدام از ایــن پوزیشــن ها منفعتــی در پــی دارد؟

آیا باور دارید که همه ی معامات کامپیوتری هستند؟ چرا بله و چرا خیر؟. 5

دارد؟. 	 وجــود  واقعــی  انســان  یــک  معاملــه،  دیگــر  طــرف  در  کــه  داریــد  بــاور   آیــا 

 چرا بله و چرا خیر؟

ــان . 	 ــات را در خودت ــته در معام ــت پیوس ــب موفقی ــا کس ــش اول، آی ــه بخ ــد از مطالع بع

ــد. ــح دهی ــق توضی ــر؟ دقی ــرا خی ــه و چ ــرا بل ــد؟ چ یم بینی

بــه خاطــر داشــته باشــید ایــن ســواالت بــرای شــما و دربــاره ی شــما هســتند؛ مجبــور نیســتید 

ــده اند  ــی ش ــما طراح ــرای ش ــواالت ب ــن س ــد. ای ــتراک بگذاری ــه اش ــی ب ــخ هایتان را کس ــه پاس ک

تــا شــروع بــه یــک ارزیابــی ذهنــی از چیســتی و چگونگــی تفکرتــان بکنیــد و بفهمیــد دیــدگاه 

کنونی تــان نســبت بــه بــازار چیســت؛ و بــه شــما در برطــرف کــردن یــا بــه روزرســانی هــر نظــر 

قدیــیم یــا محدودکننــده ای کــه ممکــن اســت راجــع بــه معاملــه داشــته باشــید کمــک کننــد.

https://paulatwebb.com/

پایان بخش اّول
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ــک  ــه ی ــرای اینک ــا ب ــد ام ــر بیای ــه نظ ــاده ب ــی س ــرز مضحک ــه ط ــت ب ــن اس ممک
معاملــه صــورت گیــرد، بایــد در مقابــل هــر فروشــنده ای، یــک خریــدار وجــود 
داشــته باشــد و در مقابــل هــر خریــداری یــک فروشــنده  وجــود داشــته باشــد. 
هیــچ سفارشــی پــر نیم شــود مگــر اینکــه معامله گــری مایــل بــه قــرار گرفتــن 
در ســمت دیگــر معاملــه باشــد. ایــن ویژگــی اساســی معاملــه آنقــدر مبرهــن 
اســت کــه بیشــتر مــردم آن را بدیهــی یم پندارنــد؛ بــه طریقــی کــه موجــب 
ــه ی  ــی هم ــرک اصل ــروی مح ــی، نی ــن ویژگ ــه همی ــند ک ــه نباش ــود متوج یم ش
حــرکات قیمــت اســت. بــرای اینکــه متوجــه منظــورم بشــوید، یــک لحظــه فکــر 
کنیــد کــه بــرای معاملــه ای کــه یــک فروشــنده یم خواســت انجــام دهــد، هیــچ 
خریــداری در ســمت دیگــر معاملــه در دســترس نبــود، یــا بــرای معاملــه ای کــه 
یــک خریــدار یم  خواســت انجــام دهــد، فروشــنده ای در ســمت دیگــر معاملــه 

وجــود نداشــت.

تذکــر: آن عــده از شــما کــه در معاملــه تــازه کار هســتید، یــا بهتــر اســت بگویــم 
عمومــًا زیــر چهــل ســال هســتید، بایــد درک کنیــد کــه معاملــه کــردن یــک بــازی 
کامپیوتــری نیســت! فقــط بــه ایــن خاطــر کــه از کامپیوترهــا بــرای تســهیل 
برنامــه  یــک  معاملــه  کــه  نیم شــود  دلیــل  یم کنیــم  اســتفاده  معامــالت 
کدگذاری شــده ی کامپیوتــری باشــد. هــر معاملــه توســط یــک انســان کــه زنــده 
اســت و نفــس یم کشــد، درســت مثــل خــود شــما، در بــازار قــرار داده یم شــود. 
کامپیوترهــا صرفــًا بــرای آسان ســازی تطبیــق20 معامــالت مــورد اســتفاده قــرار 
یم گیرنــد؛ آن دســته از معامالتــی کــه در تــاالر بــورِس یکــی از محل هــای عینــی 
معاملــه، قــرار نگرفته انــد. ایــن مســئله بــا جزئیــات بیشــتر در ادامــه ی کتــاب 
ــاور  ــا ب ــد ی ــوز نیم دانی ــه هن ــما ک ــده از ش ــرای آن ع ــد. ب ــد ش ــرح داده خواه ش
نداریــد کــه یــک انســان واقعــی در ســمت دیگــر هــر معاملــه ای کــه ایجــاد 

20   مچینگ یا فرایند تطبیق سفارش های خرید یا فروش برای انجام معامله.
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یم کنیــد وجــود دارد، درک ایــن مفهــوم کــه بازارهــا توســط انســان های واقعــی و 
نــه کامپیوترهــا ایجــاد یم شــوند، شــروع خوبــی اســت.

امــا ]معامــالت را[ بــه لحــاظ تعــداد واقعــی افــرادی کــه یم خواهنــد خریــد 
کننــد یــا بفروشــند در نظــر نگیریــد؛ بلکــه آن را بــه لحــاظ تعــداد ســهام ها 
یــا قراردادهایــی کــه »بــرای خریــداری موجــود هســتند« نســبت بــه تعــداد 
ــا قرارداد هایــی کــه »بــرای  ــا تعــداد ســهام ها ی »فروشــی ها« در نظــر بگیریــد؛ ی
ــود  ــد« موج ــرای خری ــه » ب ــدادی ک ــه تع ــبت ب ــتند« نس ــود هس ــروش موج ف
ــفارش های  ــه س ــگایم ک ــد هن ــی یم افت ــه اتفاق ــر، چ ــارت دیگ ــه عب ــتند. ب هس
ــه  ــدی ک ــفارش های خری ــر س ــمت دیگ ــن در س ــرار گرفت ــرای ق ــی ب ــروش کاف ف

ــد؟ ــود ندارن ــس، وج ــوند و بالعک ــر ش ــد پ بای

پاســخ ایــن اســت کــه: قیمت هــا در جهــت آن ســمت ]معاملــه[ کــه تعــداد 
ســفارش بیشــتری داشــته باشــد، حرکــت خواهنــد کــرد.

چیــزی کــه اینجــا بــا آن رو بــه رو هســتیم قانــون بنیــادی عرضــه و تقاضــای 
اقتصــادی  پــاداش  بــه دنبــال نوعــی  کــه  اقتصــاد اســت؛ و نظــرات کســانی 
هســتند. از آنجایــی کــه بــرای انجــام یــک معاملــه، همیشــه بــه دو ســمت 
ــبت  ــا نس ــش تقاض ــت، افزای ــاز اس ــی( نی ــروه معامالت ــا دو گ ــی ی ــرد واقع )دو ف
ــه  ــمتی ک ــت س ــا را در جه ــی قیمت ه ــور طبیع ــه ط ــه، ب ــود عرض ــک کمب ــه ی ب
مقــدار بیشــتری از آن وجــود دارد، حرکــت  یم دهــد. بنابرایــن در هــر ســطح 
ــفارش های  ــر س ــمت دیگ ــد در س ــه بای ــروش ک ــفارش های ف ــر س ــی، اگ قیمت
ــای  ــم تقاض ــم بگویی ــند، یم توانی ــه باش ــود مواج ــا کمب ــد ب ــرار بگیرن ــد ق خری
خریــداران بــرای ســفارش های فــروش، از میــزان عرضــه موجــود، فراتــر اســت 
و منجــر بــه حرکــت صعــودی قیمــت یم شــود؛ تــا زمانــی کــه عرضــه بــا تقاضــا 
مســاوی شــود. متقابــاًل، اگــر ســفارش های خریــدی کــه بایــد در ســمت دیگــر 
ــه  ــود مواج ــا کمب ــد، ب ــرار بگیرن ــوند( ق ــر ش ــد پ ــه بای ــروش )ک ــفارش های ف س
باشــند، یم توانیــم بگوییــم کــه تقاضــای فروشــندگان بــرای ســفارش های 
ــا  ــتر از تقاض ــه بیش ــت ]عرض ــود اس ــِد موج ــفارش های خری ــر از س ــد، فرات خری
اســت[. کــه متعاقبــًا باعــث حرکــت نزولــی قیمــت یم شــود؛ تــا زمانــی کــه عرضــه 

ــود. ــاوی ش ــا مس ــا تقاض ب
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فروشــندگان،  و  خریــداران  نظــرات  توســط  شــده  ایجــاد  حجــم 
یم دارد. وا  حرکــت  بــه  را  قیمت هــا  کــه  اســت  انــرژی ای 

حجــم  بــه  نســبت  خریــد  ســفارش های  حجــم  بیــن  عدم تعــادل  چــه  هــر 
ــه  ــیم ک ــت حج ــتر در جه ــت بیش ــد، قیم ــتر باش ــروش بیش ــفارش های ف س
ــی  ــر محصول ــت ه ــه، قیم ــور خالص ــه ط ــرد. ب ــد ک ــت خواه ــت حرک ــر اس زیادت
کــه در بــازار بــورس معاملــه یم شــود افزایــش یــا کاهــش پیــدا خواهــد کــرد؛ یــا 
بــه نحــوی راکــد یم شــود کــه میــزان نســبی تعــادل یــا عدم تعــادل بیــن تعــداد 
ســفارش های خریــد و فــروش کــه در هــر لحظــه وارد بــازار یم شــوند را کامــاًل 

ــد.  ــس یم کن منعک

ــگاه  ــی XYZ  ن ــی فرض ــرارداد آت ــک ق ــه ی ــم ب ــه داری ــد ک ــور کنی ــال، تص ــرای مث ب
یم کنیــم و یم بینیــم کــه قیمــت فعلــی ای کــه 70 ثبــت شــده اســت، از قیمــت 
قبلــی کــه 69 بــوده اســت یــک ]رقــم[ افزایــش21 داشــته اســت. بــه ایــن دلیــل کــه 
وقتــی بــازار قیمــت پایانــی را 70 ثبــت یم کنــد، یعنــی در واقع یک ســفارش خرید 
ــارت  ــه عب ــتند. ب ــت داش ــم مطابق ــا ه ــت ب ــروش درآن قیم ــفارش ف ــک س و ی
دیگــر، یــک معاملــه  انجــام شــده اســت، هنگامیکــه یــک معامله گــر در ســمت 
ــری در  ــت و معامله گ ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــن خری ــت 70 در پوزیش ــا قیم ــد ب خری
ســمت فــروش بــا قیمــت 70 در پوزیشــن فــروش قــرار گرفتــه اســت. حــاال بــرای 
دیــدن افزایــش قیمــت تــا 71، شــرایطی وجــود دارنــد کــه بایــد محقــق شــوند. 
ــروش  ــفارش های ف ــداد س ــه تع ــبت ب ــد نس ــفارش های خری ــد س ــت بای نخس
موجــود کــه بایــد در ســمت دیگــر معاملــه قــرار بگیرند، فزونی داشــته باشــند. 
دومــًا، »تمــام ســفارش های فــروش« کــه بــرای پــر شــدن بــا قیمــت 70 موجــود 
بودنــد، بایــد از قبــل بــا ســفارش های خریــد تطبیــق داده شــده باشــند. تذکــر: 
»تمــام ســفارش های فــروش« شــامل همــه ی ســفارش های محــدود در حــال 
انتظــار22، ســفارش های بــازار23 و هــر ســفارش قابل اجــرای دیگــری کــه از قبــل 

ثبــت شــده باشــد یم شــود.

One tic up   21

ــازار  ــا دور از ب ــت آن ه ــه قیم ــت ک ــفارش هایی اس ــی س ــه معن ــار ب ــال انتظ ــفارش های در ح ــا س Resting orders   22ی

اســت و در وضعیــت انتظــار بــرای انجــام شــدن هســتند. بــرای مثــال، اگــر یــک ســرمایه گذار سفارشــی بــرای فــروش یــک 

ســهام بــا قیمــت 70 دالر ثبــت کــرده باشــد، امــا قیمــت فعلــی 60 دالر باشــد، قیمــت وی دور از بــازار اســت.

Market orders   23
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در آن زمــان کــه ذخیــره  ی ســفارش های فــروش کامــاًل خالــی شــده اســت، 
توجــه  را،  اجــرا(  )قابــل  اضافــی  خریــد  ســفارش های  الکترونیکــی  بازارهــای 
داشــته باشــید کــه ســفارش ها توســط معامله گــران واقعــی یــا گروه هــای 
معامالتــی ثبــت شــده اند )آن ســفارش هایی کــه اگــر ســفارش های فــروش 
ــفارش  ــر س ــا ه ــدند(، ب ــر یم ش ــت 70 پ ــا قیم ــت، ب ــود داش ــان وج ــی برایش کاف
فروشــی  کــه بــا باالتریــن قیمــت بعــدی موجــود اســت، منطبــق یم کننــد؛ کــه 
در ایــن مــورد 71 اســت. توجــه داشــته باشــید نرم افــزاری کــه چگونگــی عملکــرد 
بــازار الکترونیکــی را کنتــرل یم کنــد، قیمــت را تــا باالتریــن ســطح قیمــت 
بعــدی افزایــش یم دهــد تــا پاســخگوی تقاضــای خریــداران بــرای ســفارش های 

ــد. ــروش باش ف

ــن در  ــرار گرفت ــرای ق ــی ب ــفارش های کاف ــی، س ــه خصوص ــت ب ــر قیم ــر در ه اگ
ســمت دیگــر معاملــه وجــود نداشــته باشــند، بــازار قــادر بــه انجــام معامــالت 
نیســت. ممکــن اســت ســفارش های کافــی وجــود نداشــته باشــند بــه ایــن 
ــرای شــروع  ــا اصــاًل عرضــه ای ب ــه ســادگی تمــام یم شــود، ی دلیــل کــه عرضــه ب
]معاملــه[ وجــود نداشــته اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه هیــچ معامله گــری کــه بــه 
هــر دلیلــی تمایــل داشــته باشــد بــا آن قیمــت در یــک ســمت معاملــه ی موجود 
قــرار بگیــرد، وجــود نداشــته اســت. در هــر دو حالــت، نرم افــزار معاملــه طــوری 
ــفارش های  ــه س ــد ک ــت ده ــطحی حرک ــا س ــت را ت ــه قیم ــت ک ــده اس ــی ش طراح
اضافــی را پــر کنــد؛ قیمتــی کــه در آن معامــالت عمــاًل انجــام شــوند. اکنــون بــرای 
اینکــه حرکــت قیمــت تــا 72 افزایــش پیــدا کنــد، همــان شــرایطی کــه توضیــح 
داده ام بایــد وجــود داشــته باشــند. تــا زمانــی کــه بــرای پاســخ بــه تقاضــای ایجــاد 
کافــی  فــروش  پوزیشــن خریــد، ســفارش های  شــده توســط معامله گــران 

وجــود نداشــته باشــد، قیمــت بــه افزایــش خــود ادامــه خواهــد داد.
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چــه شــرایطی بایــد بــرای جریــان ســفارش  وجــود داشــته باشــد تــا 
بــاال رفتــن بیشــتر قیمــت متوقــف شــود؟

حداقــل یکــی از ســه شــرط بایــد اتفــاق بیفتنــد تــا باعــث متوقــف شــدن افزایــش 
قیمــت بشــوند:

جریــان ســفارش خریــد تقریبــًا ثابــت بمانــد، امــا جریــان ســفارش فــروش  	
افزایــش یابــد؛ تــا نقطــه ای کــه بیــن حجــم خریــد و حجــم فروشــی کــه وارد 
بــازار یم شــود تعــادل برقــرار شــود. زمانــی کــه در جریــان ســفارش خریــد/
فــروش تعــادل برقــرار  شــود، دیگــر نیــازی نیســت که بــازار بــرای پیــدا کردن 
یــک ســفارش فــروش، بــه ســمت باالتریــن قیمــت بعــدی حرکــت کنــد. )یــا 
در شــرایطی کــه مثال مــان نمایانگــر چگونگــی حرکــت نزولــی قیمت هــا 
بــود، نیــازی نبــود کــه بــازار بــرای پیــدا کــردن یــک ســفارش خریــد بــه ســمت 
فــروش  و  خریــد  ســفارش های  کنــد(.  حرکــت  بعــدی  قیمــت  کمتریــن 
بــه ســادگی در قیمــت فعلــی بــا هــم تطبیــق پیــدا یم کننــد. تــا زمانــی کــه 
مقــدار مســاوی ای از ســفارش های خریــد بــرای مطابقــت بــا ســفارش های 
فــروش وجــود داشــته باشــند، قیمت هــا بــه حالــت راکــد، در حالتــی بــدون 

حرکــت، باقــی یم ماننــد.

بــه طــور  	 یــا  از حجــم ســفارش فــروش،  حجــم ســفارش خریــد کمتــر 
کل متوقــف  شــود. زمانــی کــه قیمــت چیــزی بــاال و باالتــر یم رود، بــرای 
قــرار  خریــد  پوزیشــن  در  یم خواهنــد  کــه  معامله گرانــی  از  بســیاری 
بگیرنــد، جذابیتــش را از دســت یم دهــد. بــه ایــن دلیــل کــه معامله گــران 
در پوزیشــن خریــد، بایــد آن را بــا قیمــت بســیار زیادتــری بخرنــد.  ایــن بــه 
خصــوص در مــورد ســفته بازها صــدق یم کنــد کــه هــدف اصلی شــان ورود 
بــه معامــالت در قســمت پوزیشــن خریــد بــا قیمــت کــم اســت. قیمت هــای 
باالتــر همچنیــن تعــداد زیــادی از معامله گرانــی کــه در پوزیشــن خریــد بــا 
ــروش  ــفارش های ف ــد وارد س ــور یم کن ــتند را مجب ــر هس ــای کمت قیمت ه
سودهایشــان  و  کننــد  تســویه  را  خریدشــان  پوزیشــن های  تــا  بشــوند 
بــه خالــی شــدن ذخیــره ی  انجــام چنیــن کاری منجــر  را ذخیــره کننــد. 
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ســفارش های خریــد و افزایــش تعــداد ســفارش های فــروش یم شــود. تــا 
زمانــی کــه بــازار بــرای پــر کــردن یــک ســفارش خریــد مجبــور بــه حرکــت بــه 

ــد. ــد ش ــف خواه ــت متوق ــت قیم ــد، حرک ــدی نباش ــت بع ــن قیم باالتری

یــک افزایــش قابل توجــه در حجــم ســفارش فــروش وجــود داشــته باشــد.  	
حجــم ســفارش خریــد یم توانــد تقریبــًا ثابــت بمانــد یــا حتــی افزایــش پیــدا 
کنــد، امــا اگــر بــازار بــه طــور ناگهانــی بــا تعــداد زیــادی از ســفارش های 
ــود  ــد موج ــفارش های خری ــداد س ــتر از تع ــه بیش ــود ک ــه ش ــروش احاط ف
ــد  ــف خواهن ــان متوق ــا در مسیرش ــا قیمت ه ــه تنه ــتند، ن ــه هس در لحظ
شــد، بلکــه معکــوس یم شــوند و بــه ســمت پاییــن حرکــت یم کننــد. بــرای 
اینکــه بــه حرکــت خــود بــه ســمت پاییــن ادامــه دهنــد، حداقــل یکــی از ســه 
شــرطی کــه پیش تــر توضیــح داده م، بــه جــز معکــوس شــدن، بایــد وجــود 
داشــته باشــند. عدم تعــادل در جریــان ســفارش خرید/فــروش بایــد بــه 
ــه  ــازار ب ــود ب ــب  ش ــه موج ــه در نتیج ــد؛ ک ــروش باش ــفارش های ف ــع س نف
دنبــال ســفارش های خریــد بــا قیمت هــای کمتــر و کمتــر بــرای پــر کــردن 

ــد. ــروش باش ــفارش های ف ــازاد س ــای م تقاض

ســوی  از  خریــد  ســفارش های  یم رونــد،  پایین تــر  قیمت هــا  کــه  مــادایم 
ایــن  از  یــا نیم شــود کــه  بــاور دارنــد قیمــت نیم توانــد  معامله گرانــی کــه 
پایین تــر بــرود، جــذب بــازار خواهنــد شــد. همچنیــن درصــدی از معامله گــران 
در پوزیشــن فــروش بــا قیمت هــای باالتــر وجــود خواهنــد داشــت کــه وارد 
کــه  کننــد  تســویه  را  پوزیشن هایشــان  تــا  یم شــوند  خریــد  ســفارش های 
ــن  ــبت بی ــر در نس ــی، تغیی ــر نهای ــد. تاثی ــره کنن ــان را ذخی ــد سودهایش بتوانن
ــته  ــود داش ــادل وج ــر تع ــه اگ ــی ک ــا جای ــت ت ــروش اس ــد و ف ــفارش های خری س
باشــد، حرکــت نزولــی قیمت هــا متوقــف  شــود؛ در غیــر ایــن صــورت، اگــر 
عدم تعادلــی بــه نفــع ســفارش های خریــد وجــود داشــته باشــد، قیمت هــا 

ــرد. ــد ک ــن خواهن ــاال رفت ــه ب ــروع ب ش
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تفاوت بین بازار الکترونیکی و فیزیکی

فیزیکــی ای  بــازار  مــورد  در  قیمت هــا  حرکــت  چگونگــی  مکانیســم  اصــواًل، 
کــه آن را »بــازار حراجــی آزاد24« یم نامنــد هــم صــدق یم کنــد. بــازار حراجــی 
ــر  ــی اش پ ــت( معامالت ــوص )پی ــل مخص ــه مح ــی ای ک ــازار معامالت ــی ب آزاد یعن
ــه  ــالف اینک ــر خ ــم. ب ــیار مه ــاوت بس ــک تف ــا ی ــت، ب ــی اس ــران واقع از معامله گ
کامپیوترهــا بــه هنــگام عدم تعــادل در جریــان، ســفارش های خریــد و فــروش 
را در بیشــترین یــا کمتریــن قیمــت بعــدی بــا هــم تطبیــق دهنــد، در یــک 
بــازار حراجــی آزاد معامله گــران خودشــان بایــد ایــن کار را انجــام دهنــد. در 
ــر  ــه س ــی کلم ــای واقع ــه معن ــه، ب ــوص معامل ــی مخص ــی و فیزیک ــل واقع مح
یکدیگــر فریــاد یم کشــند. )فقــط معامالتــی کــه در محــل مخصــوص معاملــه 
صــورت یم گیرنــد معتبــر بــه حســاب یم آینــد. یعنــی، معامله گــری کــه خــارج 
ــه  ــری ک ــر دیگ ــا معامله گ ــد ب ــتاده نیم توان ــه ایس ــوص معامل ــل مخص از مح
ــام  ــا انج ــاورد ی ــرا در بی ــه اج ــه ای را ب ــتاده، معامل ــوص ایس ــل مخص ــل مح داخ
ــه عبــارت دیگــر، حرکــت قیمــت انعــکاس مستقییم ســت از تمایــل  دهــد(. ب
معامله گــران بــه پیشــنهاد خریــد بــا قیمــت بــاال )خریــد ]بــا قیمــت[ بــاال نســبت 
بــه آخریــن قیمــت تعییــن شــده( یــا پیشــنهاد فــروش بــا قیمــت پایین تــر 

ــده(. ــن ش ــت تعیی ــن قیم ــه آخری ــبت ب ــن نس ــت[ پایی ــا قیم ــروش ]ب )ف

انــواع متفاوتــی از معامله گــران وجــود دارنــد کــه در تــاالر بــورس فعالیــت 
یم کننــد. هرچنــد کــه، بــرای اینکــه ســعی دارم مطلــب دیگــری را توضیــح 
دهــم، الزم نیســت کــه بــه تفصیــل شــرح دهــم ایــن معامله گــران چگونــه 
حرفه شــان را پیــش یم برنــد. تمــام چیــزی کــه واقعــًا نیــاز اســت بدانیــد ایــن 
اســت کــه افــرادی کــه در یــک بــازار حراجــی آزاد معمولــی معاملــه یم کننــد در 
دو دســته بندی وســیع قــرار یم گیرنــد. امــا قبــل از اینکــه بــه ایــن مســئله 
بپردازیــم، اجــازه دهیــد مثالــی بزنــم از معامله گــری کــه بــرای خــودش معاملــه  
ــی   ــات آموزش ــورد خدم ــرًا در م ــت و اخی ــالگی اش اس ــدای 30 س ــد، در ابت یم کن
پــاوال بــا وی تمــاس گرفتــه اســت. ایــن مثــال پــاوال، در مــورد معامله گرانــی کــه 
هرگــز در یــک تــاالر بــورس فیزیکــی و واقعــی کــه افــراد در آن بــا فریــاد معاملــه 
یم کننــد، نبوده انــد یــا چنیــن چیــزی ندیده انــد، و بــه خصــوص معامله گرانــی 

24   بــازار حراجــی بــازار )بــه انگلیســی: open-outcry( بــه معنــی بــازاری اســت کــه در آن معامله گــران و فروشــندگان 

قراردادهــای خــود را بــا صــدای بلنــد فریــاد یم زننــد.
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کــه در اواخــر بیســت ســالگی یــا اوایــل چهــل ســالگی هســتند و بــه بازی هــای 
ــت. ــداول اس ــد، مت ــادت کرده ان ــری ع ــی و کامپیوت ویدیوی

»یــک معامله گــر کــه اســمش را »ِجــی« یم گــذارم، دربــاره ی اینکــه چگونــه 
ــی  ــود، توضیحات ــرده ب ــه ک ــش تجرب ــود« را در معامالت ــق و رک ــای »رون چرخه  ه
ــول  ــی »پ ــت اصل ــن عل ــرای تعیی ــردن ب ــت ک ــی صحب ــد از مدت ــن داد. بع ــه م ب
در آوردن و مجــددًا از دســت دادن آن«، جــی عنــوان کــرد نیم توانــد متوجــه 
شــود چــرا معامالتــش در قیمتــی کــه یم خواهــد، پــر نیم شــوند، و ادامــه داد: 
ــا نظــر گرفتــن اینکــه بهرحــال ]معاملــه[ یــک بــازی کامپیوتــری اســت...«. از  »ب
وی خواســتم چیــزی کــه گفتــه بــود را دوبــاره تکــرار کنــد و جــی دوبــاره همــان 
جملــه را تکــرار کــرد. و بعــد از او پرســیدم کــه چــرا فکــر یم کنــد معاملــه یــک 
بــازی کامپیوتــری اســت و یــک رویــداد واقعــی نیســت؟ جــی پاســخ داد: »خــب 
همــه ایــن مســئله را یم داننــد.« مــن پاســخ دادم کــه اشــتباه فکــر یم کنــد. تنها 
»بــازی«ای کــه احتمــااًل یم توانســت بــه طریقــی بــه معاملــه ربــط بدهــد، البتــه 
ــت  ــد، مطابق ــازی بگویی ــه آن ب ــًا ب ــد واقع ــه یم توانی ــت ک ــی نیس ــه معن ــن ب ای
دادن الکترونیکــی معامــالت توســط شــرکت های کارگــزاری و بورس هــا بیــن 
ــرای تســهیل برقــراری معامــالت  ــه اســت؛ پلتفــریم الکترونیکــی ب هــر معامل
ــالت  ــق معام ــا تطبی ــود. ام ــی اداره یم ش ــران واقع ــط معامله گ ــه توس ــت ک اس
هــم، مشــخصًا و بــه معنــای واقعــی، یــک بــازی کامپیوتــری نیســت؛ زیــرا هــر 
معاملــه ای کــه بــه صــورت الکترونیکــی تطبیــق داده شــده، همچنــان توســط 

ــت.  ــده اس ــاد ش ــه ایج ــرف معامل ــر ط ــی در ه ــان های واقع انس

در ایــن زمــان جــی خندیــد و بــه مــن گفــت: »حتمــًا شــوخی یم کنیــد، نیم دانــم 
ــات  ــه اطالع ــح دادم ک ــد...« توضی ــت آورده ای ــه دس ــا ب ــان را از کج ــن اطالعات ت ای
مــن از طریــق 25 ســال تجربــه در زمینــه ی ســرمایه گذاری، کار بــرای یــک بــازار 
بــورس و معاملــه در تــاالر بــورس کاالی شــیکاگو بــه دســت آمــده اســت. و جــی 
ــا اوقــات تلخــی گفــت: »اصــاًل حرفتــان را بــاور نیم کنــم«. مــن از وی پرســیدم  ب
ام اس ان بی ســی26، و  افــرادی کــه در سی ان بی ســی25،  فکــر یم کنــد همــه ی 
ــن و  ــه ت ــان ب ــای رنگ نش ــه کت ه ــازار ک ــا ب ــط ب ــرِی مرتب ــای خب ــر برنامه ه دیگ

25   سی ان بی ســی )بــه انگلیســی:  CNBC( یــک شــبکه تلویزیونــی کابلــی و ماهــواره ای اســت کــه از زیــر مجموعه هــای 

ان بی ســی یونیورســال اســت.

26   ام اس ان بی سی )به انگلیسی: MSNBC( رسانٔه خبری 24 ساعته در آمریکا و کانادا  است.
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ــد، چــه کســانی هســتند؟ جــی گفــت: »کســی چــه  نشــان های مخصــوص دارن
یم دانــد و اصــاًل بــرای چــه کســی مهــم اســت؟ آنهــا فقــط گزارشــگر هســتند...« 
مــن بــه جــی گفتــم ایــن افــراد کــه شــرایط فعلــی بــازار را گــزارش یم کننــد، 
معامله گــر هســتند و احتمــااًل بــر وضعیــت بــازار و احتمــااًل بــر ســفارش های 
اجــرا شــده ی وی تاثیــر یم گذارنــد. جــی خندیــد و در پاســخ گفــت: »نیم دانــم 
اطالعاتتــان را از چــه کســی گرفته ایــد، امــا احمقانــه اســت کــه اینطــور فکــر 

ــتباه اید...« ــاًل در اش ــد؛ و کام  کنی

بــا توجــه بــه اینکــه جــی از قبــل ذهنــش را بــه روی هــر نظــر جدیــد، خــارج از 
صورت بنــدی ذهنــی خــودش در مــورد معاملــه، بســته بــود و بــا اینکــه تقریبــًا 
در عرصــه ی معاملــه تــازه کار بــود )کمتــر از ســه ســال تجربــه ی معاملــه ی 
تمام وقــت( مــن اندکــی بعــد، گفت وگوی مــان را بــه پایــان رســاندم. چــون بحــث 
کــردن بــا فــردی کــه از قبــل همه چیــز را در مــورد بــازار »یم دانســت« بی فایــده 
بــود، و مشــخصًا صحبــت کــردن بــا کســی کــه فکــر یم کــرد مــن بــه خاطــر چیزی 

کــه گفتــه ام احمــق و دیوانــه ام و کامــاًل در اشــتباه هســتم، فایــده ای نداشــت.

نکتــه ی حائــز اهمیــت در اینجــا ایــن اســت کــه بازارهــا از چندیــن مــدِل متفــاوت 
انســان های  معامله گــران  ایــن  همــه ی  شــده اند؛  تشــکیل  معامله گــران  از 
واقعــی و زنــده هســتند کــه نفــس یم کشــند، و هــر معامله گــر در مــورد 
ــرای آن  ــودش را دارد. و ب ــرد خ ــه ف ــر ب ــرات منحص ــدگاه و نظ ــازار، دی ــت ب حرک
دســته از معامله گــران جدیــد بــازار کــه هیــچ گاه یــک تــاالر بــورس را ندیده انــد، 
ــن  ــه ای ــاور ب ــود دارد، ب ــی وج ــن جای ــه چنی ــد ک ــاور ندارن ــاًل ب ــا اص ــد ی نیم دانن
مســئله کــه معامله هــا صرفــًا توســط یــک برنامــه ی کامپیوتــری بــه هــم 
ــر  ــد منج ــی، یم توان ــان واقع ــش انس ــن نق ــده گرفت ــوند و نادی ــط یم ش مرتب
بــه نتایــج فاجعه بــار بشــود. ایــن نتایــج فاجعه بــار زمانــی اتفــاق یم افتنــد کــه 
معامالت شــان مــدام بــا ضــرر مواجــه یم شــود چــون آنهــا بــاور خواهنــد داشــت 
کــه یم تواننــد »سیســتم« معامالتــی ای کــه معامالت شــان را تطبیــق یم دهــد، 

ــد. ــت دهن شکس

حــاال بــه ادامــه ی مبحــث خودمــان در مــورد دو دســته بندی وســیع از افــرادی 
کــه در یــک بــازار حراجــی آزاد معمولــی معاملــه یم کننــد بپردازیــم:
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کارگــزاران تــاالر بــورس27: افــرادی کــه اســتخدام شــده اند و مســئول اجــرای 
ســفارش های خریــد و فــروش بــرای گروه هــای زیــر هســتند:

مشــتریان خرده فــروش، تجــاری و هجینــگ خــارج از تــاالر بــورس28 یــک شــرکت  	
کارگزاری

مجموعه هــا ی  	 کــه  شــرکتی  و  هــج  تجــاری،  حرفــه ای،  ســرمایه ی  مدیــران 
معامالتــی خودشــان را دارنــد

معامله گــران حرفــه ای خــارج از تــاالر بــورس کــه دسترســی مســتقیم بــه تــاالر  	
بــورس ســهام را یم خواهنــد

محلی هــا29: افــرادی هســتند کــه یــک جایــگاه در یکــی از بازارهــای بــورس  	
معاملــه  خودشــان  حســاب  بــرای  اغلــب  و  کرده انــد  اجــاره  یــا  خریــده  را 
ــد،  ــر یم گیرن ــی در نظ ــان را محل ــه خودش ــی ک ــواًل معامله گران ــد. معم یم کنن

هســتند. ســفارش  جریــان  کوتاه مــدت  اســکالپر30های 

ــد،  ــکالپ یم کن ــفارش را اس ــان س ــه جری ــری ک ــاده تر، معامله گ ــی س ــه عبارت ب
تــالش یم کنــد کــه اقــاًل بــا یــک ]رقــم[ کمتــر خریــد کنــد یــا حداقــل بــا یــک 
]رقــم[ بیشــتر از قیمــت تعییــن شــده ی قبلــی، بفروشــد. در نتیجــه  ی تــالش 
ــن  ــیم بی ــت کم دو رق ــت31 دس ــاوت قیم ــک تف ــکالپ، ی ــرای اس ــران ب معامله گ
ــود.  ــاد یم ش ــروش33 ایج ــنهادی ف ــت پیش ــد32 و قیم ــنهادی خری ــت پیش قیم
ــنهادی  ــت پیش ــد و قیم ــنهادی خری ــت پیش ــن قیم ــت بی ــاوت قیم ــر: تف )تذک
ــه اینکــه معامله گــران تمایــل دارنــد چــه کاری انجــام دهنــد،  فــروش، صرفــًا ب

محــدود یم شــود.(

Floor brokers   27

28   منظــور از خــارج از تــاالر بــورس )بــه انگلیســی: Off the floor( ســفارش های مشــتریانی اســت کــه توســط کارگــزار 

انجــام یم شــود و خــود ایــن مشــتریان در تــاالر بــورس فیزیکــی، حضــور ندارنــد.

Locals   29

30   معامله گری که با روش اسکالپینگ معامله یم کند. 

Spread   31

Bid   32

Ask or Offer   33
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ــت  ــن قیم ــت بی ــاوت قیم ــد، تف ــر باش ــازار کمت ــی ب ــه نقدینگ ــر چ ــواًل، ه معم
ــه  ــی ک ــت34. زمان ــتر اس ــروش بیش ــنهادی ف ــت پیش ــد و قیم ــنهادی خری پیش
یــک معامله گــر قیمــت پیشــنهادی خریــد یم دهــد، تمایــل و اشــتیاقش 
ــاًل، اگــر یــک  ــازار اعــالم یم کنــد. متقاب ــه افــراد دیگــر ب بــرای خریــدار بــودن را ب
ــرای  ــتیاقش ب ــل و اش ــد، تمای ــروش یم ده ــنهادی ف ــت پیش ــر قیم معامله گ
تــاالر  )یعنــی  آزاد  بــازار حراجــی  یــک  اعــالم یم کنــد. در  را  بــودن  فروشــنده 
بــورس فیزیکــی و نــه معامــالت الکترونیکــی( معامله گــران ایــن اشــتیاق را 
بــا داد و فریــاد بــرای جلــب توجــه نشــان یم دهنــد؛ و همزمــان بــا اســتفاده از 
دست شــان نشــانه های بــه خصوصــی را کــه بــرای معاملــه ایجــاد شــده اند، بــه 
کار یم برنــد کــه مشــخص یم کنــد خریــدار یــا فروشــنده هســتند و همچنیــن 

ــت. ــدر اس ــد چق ــش را دارن ــد انجام ــه قص ــه ای ک ــدازه ی معامل ــت و ان قیم

بــرای مثــال، اگــر آخریــن قیمــت اعــالم شــده ی چیــزی 10 باشــد، یــک اســکالپر 
یــا بــا قیمــت 9 پیشــنهاد خریــد یم دهــد )تــالش یم کنــد خریــداری کنــد( یــا بــا 
قیمــت 11 پیشــنهاد فــروش یم دهــد )یــا تــالش یم کنــد بفروشــد(. اگــر بتوانــد 
بــا قیمــت 9 خریــد کــرده و بالفاصلــه بــا قیمــت 10 یــا 11 دوبــاره بفروشــد، یــک یــا 
دو ]رقــم[ ســود بــه دســت آورده اســت. متقابــاًل اگــر بتوانــد بــا قیمت 11 بفروشــد 
ــا دو ]رقــم[ ســود  ــاره بخــرد، بــه انــدازه یــک ی ــا 9 دوب ــا قیمــت 10 ی و بالفاصلــه ب
کســب کــرده اســت. و وقتــی یم گویــم بالفاصلــه، اغــراق نیم کنــم. یــک اســکالپر 

ماهــر معمــواًل در عــرض چنــد ثانیــه وارد معاملــه یــا از آن خــارج یم شــود. 

ممکــن اســت در نــگاه اول یــک یــا دو ]رقــم[ ســود، زیــاد بــه نظــر نرســد، امــا اگــر 
ــد.  ــد ش ــع خواه ــادی جم ــول زی ــرعت پ ــه س ــد، ب ــکالپ کنی ــاد اس ــدار زی ــه مق ب
مثــاًل ســود یــک ]رقــیم[ بــرای 20 قــرارداد اوراق بهــادار خزانــه یم شــود 625 دالر. 
اگــر بــه انــدازه ی پنــج بــار، 20 قــرارداد انجــام دهیــد و روزانــه بــرای هــر معاملــه 

یــک ]رقــم[ ســود کنیــد، ســاالنه میلیون هــا دالر بــه دســت خواهیــد آورد. 

34   اســکالپرها معامــالت را بــا ســرعت بــاال انجــام یم دهنــد، بــه همیــن جهــت، بــرای آنهــا داشــتن پایین تریــن اســپرد 

ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــفارش ها بس ــع س ــرای س ــاال )Liquidity( و اج ــی ب ــد(، نقدینگ ــرخ خری ــا ن ــروش ب ــرخ ف ــالف ن )اخت

brokerforexiran :ــع ــت. منب اس
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بــرای بــه تصویــر کشــیدن ســاز و کار چگونگــی حرکــت قیمت هــا در یــک بــازار 
ــش اول زده ام  ــار در بخ ــل چه ــاز فص ــه در آغ ــویایی ک ــال س ــه مث ــی آزاد، ب حراج

رجــوع یم کنــم و مثالــم را تمــام یم کنــم. 

فــروش  ســفارش  بازنشســته  معامله گــر  باشــید،  داشــته  خاطــر  بــه  اگــر 
400  قــرارداد ســویا را »در بــازار« داد. و قیمــت ســویاها بالفاصلــه )در عــرض 
چنــد دقیقــه( تــا 10 پنــی کاهــش پیــدا کــرد. بــر اســاس گفتــه  ی معامله گــر 
بازنشســته بــه تحلیلگــر شوکه شــده، »اگــر مــن توانســتم چنیــن کاری انجــام 
دهــم، همــه یم تواننــد«، مســلمًا معامله گــر بازنشســته پیش بینــی کــرده 
ــد از  ــن بای ــد. بنابرای ــش یم ده ــویاها را کاه ــت س ــفارش وی، قیم ــه س ــود ک ب
بازنشســته چــه چیــزی در مــورد چگونگــی  خودتــان بپرســید: معامله گــر 

حرکــت قیمت هــا یم دانســت کــه تحلیلگــر از آن آگاه نبــود؟ 
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ــورس  ــاالر ب ــش را در ت ــف ارش ــته س ــر بازنشس ــه معامله گ ــی ک ــت: زمان نخس
اعــالم کــرد، قیمــت ســویاها از قبــل هــم رونــدی نزولــی داشــت، و نشــانگر 
ــود.  ــه نفــع فروشــنده ها ب ــان ســفارش ب یــک عدم تعــادل انــدک در رونــد جری
ــازاد،  ــروش م ــرارداد ف ــا 400 ق ــازار ب ــه ب ــه زدن ب ــه ضرب ــت ک ــن یم دانس بنابرای
ــر  ــد. و اگ ــه یم کن ــادل اضاف ــندگان عدم تع ــمت فروش ــه س ــتری ب ــروی بیش نی
باقــی چیزهــا تقریبــًا ثابــت یم ماندند، در بدتریــن حالت، 400 قــرارداد وی منجر 
ــر  ــا معامله گ ــدند. ام ــت یم ش ــش قیم ــر روی کاه ــار ب ــدن فش ــتر ش ــه بیش ب
بازنشســته چیــز دیگــری هــم یم دانســت؛ اینکــه محلی هــا )معامله گــران 
بــازار کــه معمــواًل اســکالپ یم کننــد( بــه احتمــال زیــاد اولیــن نفراتــی بودنــد کــه 
بــه ســفارش وی واکنــش نشــان یم دادنــد. و از آنجایــی کــه خــودش هــم زمانــی 
یــک محلــی بــود، بــا نحــوه ی تفکــر آنهــا و نتیجتــًا نحــوه ی رفتارشــان کامــاًل آشــنا 
بــود. بنابرایــن اگــر محلی هــا طبــق روال معمــول اقــدام یم کردنــد، و مشــخصًا 
ــس  ــد، پ ــن یم کنن ــا چنی ــه آنه ــود ک ــه ب ــر گرفت ــته در نظ ــر بازنشس معامله گ
یم دانســت کــه ســفارش وی نیرویــی نزولــی برابــر بــا 400 قــرارداد ســفارش 

ــرد. ــد ک ــا وارد خواه ــر روی قیمت ه ــروش ب ف

به این دلیل:

اسکالپرها سفته باز هستند و سفته بازها به حرکت قیمت برای کسب پول 
نیاز دارند.

دو شــرایط وجــود دارد کــه توانایــی ایجــاد یــک عدم تعــادل بــزرگ در نســبت 
جریــان ســفارش خرید/فــروش را دارنــد کــه منجــر یم شــوند قیمت هــا حرکتــی 

ــند.  ــته باش ــر داش ــای دیگ ــه جهت ه ــبت ب ــت، نس ــک جه ــه در ی قابل توج

یکــی از ایــن شــرایط، رویدادهــای خبــری اســت کــه باعــث یم شــود تعــداد زیــادی 
ــت  ــی اس ــر وقت ــرایط دیگ ــند. و ش ــک کار باش ــام ی ــان انج ــران خواه از معامله گ
ــر  ــًا اگ ــود، مخصوص ــازار یم ش ــاد وارد ب ــم زی ــا حج ــزرگ و ب ــفارش ب ــک س ــه ی ک

ســفارش بــازار35 باشــد.

ــرکت  ــا ش ــزار ی ــق کارگ ــذار از طری ــرمایه گ ــه س ــت ک ــی اس ــی: Market Order( سفارش ــه انگلیس ــازار )ب ــفارش ب 35   س

ــا فــروش فــوری ســهام )دارایــی( خــود در بهتریــن قیمــت موجــود فعلــی، ایجــاد یم کنــد. کارگــزاری بــرای خریــد ی
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ــا را در  ــت دادن قیمت ه ــی حرک ــه توانای ــتند ک ــزی هس ــق هرچی ــکالپرها عاش اس
یــک جهــت را داشــته باشــد. امــا بــه طــور ویــژه ای عالقه منــد بــه یک ســفارش بــازار 
ــاالر  ــر ت ــر معامله گ ــه ه ــفارش ها، ب ــن س ــرا ای ــتند زی ــاال هس ــم ب ــا حج ــزرگ و ب ب
بــورس و نــه فقــط اســکالپرها، ایــن فرصــت را یم دهنــد کــه در صورتــی کــه ســع 

واکنــش نشــان بدهنــد، پــول ســع، آســان و بــا ریســک کمتــر کســب کننــد.

منظــورم ایــن اســت کــه یکــی از مزیت هــای معاملــه در تــاالر بــورس ایــن 
اســت کــه یم توانیــد انتخــاب کنیــد و تصمیــم بگیریــد کــه در طــرف مقابــل چــه 
ســفارش هایی باشــید. بــه عبارتــی دیگــر، یــک معامله گــر در تــاالر بــورس 
یم توانــد انتخــاب کنــد کــه بــا چــه کســی معامله کنــد. اما یک اســتثنا وجــود دارد 
و آن هــم وقتی ســت کــه بــه طــور فعــال پیشــنهاد خریــد یــا فــروش یم دهــد و 
معامله گــر دیگــری، تصمیــم یم گیــرد پیشــنهاد خریــد یــا فــروش وی را قبــول 

کنــد )در ســمت مقابــل پیشــنهاد خریــد یــا فــروش وی قــرار بگیــرد.(

ــروش  ــن ف ــد در پوزیش ــورس یم خواه ــاالر ب ــر ت ــک معامله گ ــر ی ــن اگ بنابرای
باشــد، مثــاًل یم توانــد بــا برقــرار کــردن ارتبــاط چشــیم بــا معامله گــر دیگــری 
ــد  ــد )یم خواه ــد یم ده ــنهادی خری ــت پیش ــه قیم ــه فعاالن ــورس ک ــاالر ب در ت
در پوزیشــن خریــد باشــد(، و بعــد بــا اســتفاده از دســت هایش بــرای نمایــش 
کــه  بــه معامله گــر دیگــر نشــان بدهــد  نشــانه های مخصــوص معاملــه، 

ــت.  ــرده اس ــول ک ــد وی را قب ــنهاد خری پیش

ــرار  ــی ق ــا فروش ــد ی ــفارش خری ــک س ــل ی ــمت مقاب ــد در س ــه یم توان ــا اینک ی
بگیــرد کــه از خــارج از محــل بــورس نشــأت یم گیــرد. اگــر معامله گــر تصمیــم 
بگیــرد کــه در ســمت مقابــل یــک ســفارش کــه از خــارج از محــل بــورس 
ــرکتی  ــا ش ــر ی ــت معامله گ ــه هوی ــت ک ــن اس ــرد، ممک ــرار بگی ــه ق ــأت گرفت نش
ــت  ــد هوی ــخصًا بای ــا مش ــد، ام ــده را ندان ــاد ش ــا ایج ــق آنه ــفارش از طری ــه س ک
کارگــزاری کــه ســفارش را بــه نمایندگــی از آن معامله گــر یــا شــرکت بــه اجــرا در 

یم آورد، بدانــد. 

از آنجایــی کــه اســکالپرها در موقعیتــی هســتند کــه یم تواننــد انتخــاب کننــد 
در ســمت مقابــل چــه ســفارش هایی قــرار بگیرنــد، و همچنیــن ســیگنال های 
دســتی را یم بیننــد و فریــاد معامله گــران دیگــر در محــل بــورس را یم شــنوند، 
هنــگایم کــه یــک جریــان ســفارش خرید/فــروش وارد بــازار یم شــود، آنهــا خیلی 
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زود متوجــه یم شــوند کــه پــول در آوردن از طریــق بهره گیــری از ســفارش های 
ــاد کــه بایــد پــر شــوند، آســان اســت. مخصوصــًا اگــر فکــر  ــا حجــم زی بــزرگ و ب

کننــد ایــن ســفارش ها توانایــی ایجــاد حرکــت در قیمت هــا را دارنــد. 

زمانــی کــه یــک اســکالپر ماهــر یم بینــد یــا یم شــنود کــه یــک ســفارش بــزرگ در 
تــاالر بــورس قــرار گرفتــه اســت، بالفاصلــه فکــر یم کنــد کــه آیــا موجــودی کافی و 
در دســترس بــرای پــر کــردن آن ســفارش بــا قیمــت فعلــی وجــود دارد یــا نــه، و 

آیــا وارد عمــل بشــود یــا خیــر.

یعنــی اســکالپر بایــد مشــخص کنــد کــه آیــا پیشــنهاد خریــد یــا فــروش کافــی 
بــرای قــرار گرفتــن در ســمت مقابــل ســفارش، بــرای پــر کــردن کامــل آن، وجــود 
خواهــد داشــت یــا خیــر. زیــرا اگــر فکــر کنــد کــه موجــودی کافــی وجــود نخواهــد 
داشــت، پــس یم دانــد کــه هــر کســی کــه مســئولیت پــر کــردن آن ســفارش را بــه 

عهــده بگیــرد بایــد بــرای انجــام آن، قیمــت را حرکــت دهــد. 

چیــزی کــه اینجــا بــا آن رو بــه رو هســتیم همــان قانــون حرکــت قیمــت کارآمــدی 
ا ســت کــه پیش تــر در مــورد یــک بــازار الکترونیکــی توضیــح داده ام. بــا ایــن 
تفــاوت کــه بــه جــای اینکــه یــک کامپیوتــر ســفارش ها را بــا هــم مطابقــت دهــد 
و بــرای پــر کــردن تقاضــای مــازاد قیمت هــا را بــاال ببــرد )توجــه داشــته باشــید 
ایجــاد  معامله گــران  گــروه  یــا  اشــخاص  توســط  همچنــان  ســفارش ها  کــه 
شــده اند(، معامله گــران خودشــان بایــد ایــن کار را انجــام دهنــد. بــه عنــوان 
مثــال، در مثــال قبلــی، معامله گــر ســویای بازنشســته 400 قــرارداد فــروش در 
بــازار را بــه محــل معامالتــی ســویا فرســتاد. مشــخصًا یــک »ســفارش بــازار« بــه 
کارگــزار بــورِس مســئول انجــام ســفارش، هیــچ اختیــاری نیم دهــد کــه تــالش 
کنــد و بــرای هــر 400  قــرارداد بهتریــن قیمتــی کــه یم توانــد را بگیــرد. یــک 
ــر  ــا ه ــه را ب ــن معامل ــه ای ــد ک ــاب یم کن ــورس را مج ــزار ب ــازار« کارگ ــفارش ب »س

قیمــت پرداختــی ای انجــام دهــد. 

اگــر کارگــزار مســئوِل پــر کــردن ســفارش نتوانــد 400 ســفارش خریــد را پیــدا کند 
تــا معاملــه را بــا قیمــت فعلــی انجــام دهــد، چــه اتفاقــی یم افتــد؟ بــه عبــارت 
ــال  ــد در ح ــفارش های خری ــامل س ــه ش ــی )ک ــد کاف ــنهاد خری ــر پیش ــر، اگ دیگ
ــفارش های  ــل س ــمت مقاب ــن در س ــرار گرفت ــرای ق ــوند( ب ــم یم ش ــار36 ه انتظ

Resting buy-orders   36
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فــروش وی، بــا قیمــت تعییــن شــده ی قبلــی بــازار، وجــود نداشــته باشــد، چــه 
یم شــود؟ کارگــزار بــه غیــر از قبــول هــر پیشــنهاد خریــدی کــه بــا پایین تریــن 
ســطح قیمــت بعــدی موجــود باشــد، چــاره ی دیگــری نــدارد. اگــر کارگــزار هــر 
پیشــنهاد خریــد موجــود بــا پایین تریــن قیمــت بعــدی را قبــول کنــد و همچنان 
ــری  ــاره ی دیگ ــم چ ــاز ه ــد، ب ــر کن ــفارش ها را پ ــام س ــه تم ــود( ک ــا نش ــد )ی نتوان
نــدارد و بایــد یــک ســطح قیمــت دیگــر پایین تــر بــرود و همینطــور بــه پاییــن 
رفتــن ادامــه دهــد تــا زمانــی کــه تعــداد پیشــنهاد خریــد مــورد نیــاز بــرای کامــل 
کــردن ســفارش را پیــدا کنــد. ایــن مثــال، مثــال خوبــی در مــورد ســفارش هایی 
اســت کــه بــه طــور الکترونیکــی ثبــت یم شــوند، یــا هــر معاملــه ای کــه در یکــی 
از بازارهــای فیزیکــی اجــرا یم شــود؛ و نشــان دهنده ی وضعیتــی اســت کــه طــی 
آن ســفارش خریــد یــا فــروش شــما بــا بهتریــن ]قیمــت[ پــر نیم شــود. مــادایم 
کــه ســطح قیمــت پایین تــر یم رود، همــه ی ســفارش های باقیمانــده، چــه در 
برگــه  ی کارگــزار باشــند )منظــور برگه هــای فیزیکــی اســت کــه ســفارش های در 
دســت کارگــزار بــرای پــر شــدن، در آنهــا بــه صــورت لیســت نوشــته شــده اند( و 
چــه بــه صــورت الکترونیکــی از طریــق سیســتم الکترونیکــی بــازار ثبــت شــده 
ــق  ــم تطبی ــا ه ــان ب ــای مرتبط ش ــت، در قیمت ه ــن قیم ــن رفت ــا پایی ــند، ب باش

داده یم شــوند.

نکتــه ی دیگــری بــرای خوانندگانــی کــه واقعــًا در ایــن حرفه تــازه کار هســتند این 
اســت کــه اگــر در تعجب ایــد کــه چــرا کارگــزار بــورس بالفاصلــه بــه پایین تریــن 
ســطح قیمــت بعــدی بــرای قبــول پیشــنهاد خریــد رفــت، بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه هیــچ پیشــنهاد خریــدی در باالتریــن ســطح قیمــت بعــدی وجــود نخواهــد 
داشــت. نکتــه ای کــه اینجــا عــرض یم کنــم را بایــد درک کنیــد؛ هــر معامله گــری 
کــه یم خواهــد اصــول اولیــه و اساســی معاملــه را بــه کار ببنــدد، مثــل ایــن 
اصــل کــه همــه یم خواهنــد بــا قیمــت کــم بخرنــد و بــا قیمــت بــاال بفروشــند، 
یــا بــا قیمــت بــاال بفروشــند و ســپس بــا قیمــت کــم بخرنــد، اســتفاده از حرکــت 
قیمــت، تنهــا راهی ســت  کــه همــه یم تواننــد بــا آن ســرمایه بــه دســت بیاورنــد.

یم توانیــد بــه ایــن شــکل بــه مســئله نــگاه کنیــد. اگــر ســفارش های خریــدی 
کــه بایــد در ســمت مقابــل معاملــه  ی یــک کارگــزار در یــک قیمــت بــه خصــوص 
)فــرض بگیریــم 10(  قــرار بگیرنــد، تمــام شــوند، بدیــن معناســت کــه معامله گــر 
دیگــری در بــازار بــورس یــا در دنیــا )در ایــن مثــال( وجــود نــدارد کــه در آن لحظــه، 
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ــی  ــد اســت. اگــر هــدف اصل ــرای خری ــاور داشــته باشــد کــه 10، قیمــت کــیم ب ب
از معاملــه، خریــد بــا قیمــت کــم و فــروش بــا قیمــت بــاال اســت و هیچ کســی 
تمایــل نداشــته باشــد بــا قیمــت 10 خریــد کنــد، مســلمًا کســی پیــدا نیم شــود 

کــه بــا قیمــت 11 خریــد کنــد.

ــتند،  ــرا هس ــل اج ــت 10 قاب ــا قیم ــه ب ــزار ک ــد کارگ ــفارش های خری ــه س ــی ک زمان
تمــام یم شــوند، »بــازاِر« ســفارش های خریــد بــه صــورت خــودکار بــه 9 یــا کمتــر 
از آن تغییــر قیمــت خواهــد داد، مگــر اینکــه یــک لحظــه بعــد، عرضــه ی مــازادی 
از ســفارش های خریــد وارد بــازار شــوند و منجــر بــه کمبــود ســفارش های 
فــروِش موجــود بــرای قــرار گرفتــن در ســمت مقابــل آن ســفارش های خریــد 
بشــوند. ســفارش های بــزرگ مثــل »فــروش در ســفارش بــازار« کــه معامله گــر 
بازنشســته ی ســویا در محــل معامــالت ســویا اعــالم کــرد، یم تواننــد مثــل 
یــک قطــار باربــری ای باشــند کــه بــه ســرعت در ریــل حرکــت یم کنــد، اگــر کــه 
خریــداران کافــی بــرای قــرار گرفتــن در ســمت مقابلــش وجــود نداشــته باشــند. 
ســفارش بــه طــور پیوســته فشــاری نزولــی بــر قیمــت وارد خواهــد کــرد مگــر 
اینکــه بــا یــک مقاومــت رو بــه رو شــود، بدیــن معنــی کــه معامله گــران دیگــر 

تمایــل بــه خریــدار بــودن داشــته باشــند. 

اســکالپرها یم تواننــد بــه ســادگی، بــا قــرار نگرفتــن در ســمت خریــد معاملــه، 
فشــار نزولــی وارد بــر قیمــت را افزایــش دهنــد. اگــر هــر کــدام از این اســکالپرها 
هنــگایم کــه 400 قــرارداد فــروش »در ســفارش بــازار« اعــالم شــد، بــه طــور 
فعــال در حــال دادن پیشــنهاد خریــد باشــند، یم تواننــد صرفــًا بــا پاییــن آوردن 
ایــن  و  کننــد.  صرف نظــر  خریدشــان  پیشــنهاد  از  ســریعا  دست هایشــان، 
دقیقــًا همــان کاری ســت کــه انجــام خواهنــد داد. درســت مثــل یــک قانــون کلــی، 
اســکالپرها تقریبــًا هیچ وقــت در ســمت مقابــل هیــچ ســفارش بــزرگ و بــا 
حجــم زیــاد قــرار نیم گیرنــد. اگــر یــک ســفارش بــزرگ مثــل یــک قطــار باربــری 
باشــد کــه بــا ســرعت زیــاد در ریــل حرکــت یم کنــد، پــس قــرار گرفتــن در ســمت 
مقابــل آن ســفارش، برابــر بــا ایســتادن در مقابــل آن قطــار و صبــر بــرای زیــر 
ــر،  ــمت دیگ ــن در س ــرار گرفت ــا ق ــی ب ــت. یعن ــار اس ــط قط ــدن توس ــه ش گرفت

شــانس گرفتــار شــدن در یــک معاملــه ی بازنــده بســیار بــاال یم رود.
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از طرفــی دیگــر، اگــر اســکالپر بتوانــد قبــل از اینکــه قطــار شــتاب زیــادی بگیــرد، 
ســوار آن بشــود، احتمــال قــرار گرفتــن وی در یــک معاملــه ی برنــده بســیار بــاال 
اســت. اســکالپر چگونــه یم توانــد بــه طــور رایگان ســوار این قطار پرســود بشــود؟

اگــر از اولیــن نفراتــی باشــد کــه متوجــه یم شــود یــک ســفارش فــروش بــزرگ  	
در بــازار قــرار گرفتــه کــه بایــد پــر بشــود.

و بــه قــدر کافــی ســع اقــدام کنــد تــا بــه واســطه ی درکــش از موقعیــت، یــک  	
ــاره  ــن ب ــکالپرها در ای ــه ی اس ــه بقی ــل از اینک ــد، قب ــاذ کن ــروش اتخ ــن ف پوزیش
ــا کننــد.  چیــزی بفهمنــد و آنهــا هــم بــرای خودشــان پوزیشــن فــروش دســت و پ

ــا فــروش فعاالنــه و زیــاد )تــالش بــرای قــرار گرفتــن در پوزیشــن  اســکالپرها ب
فــروش( بــرای هــر ســفارش خریــد موجــود، بــا کارگــزار بــورس رقابــت یم کننــد. 
هــر پیشــنهاد خریــدی کــه اســکالپرها قبــل از کارگــزار بــورس قبــول یم کننــد، 
باعــث یم شــود ســفارش های خریــدی کــه کارگــزار یم توانســت بــا آنهــا 400 
قــرارداد ســفارش فــروش را پــر کنــد، از دســت بــرود. هــر چــه اســکالپرها 
موجودی هــای ســفارش خریــد بیشــتری را از چنــگ کارگــزار در بیاورنــد، بیشــتر 
ــاز  ــورد نی ــد م ــنهادهای خری ــن پیش ــرای یافت ــزار ب ــه کارگ ــوند ک ــن یم ش مطمئ
بــرای پــر کــردن کامــل سفارشــش، بــر روی حرکــت قیمــت ســویاها بــه ســطوح 

ــد.  ــز یم کن ــر تمرک پایین ت

بنابرایــن بــرای آن اســکالپرهایی کــه موفــق شــدند در اولیــن فرصــت و در 
ــورس  ــزار ب ــه کارگ ــد، هرچ ــرار بگیرن ــروش ق ــن ف ــر در پوزیش ــای باالت قیمت ه
بیشــتری  ســود  اســکالپرها  آن  ببــرد،  پایین تــر  را  قیمت هــا  باشــد  مجبــور 

کســب یم کننــد.

اســکالپرها ســواری رایــگان نسیب شــان یم شــود زیــرا انجــام همــه ی کارهــا بــه  	
گــردن کارگــزار بــورس افتــاده اســت.

کارگــزار بــورس قیمــت را پایین تــر یم بــرد زیــرا مؤظــف اســت ســفارش های  	
ــد.  ــر کن ــتریانش را پ مش

در ایــن مثــال بــه خصــوص، کارگــزار بــورس بایــد قیمــت ســویاها را تــا هــر 
پیمانــه 10 پنــی حرکــت دهــد تــا 400 قــرارداد خریــِد مــورد نیــاز بــرای قــرار گرفتــن 
در ســمت مقابــل معاملــه را بــه دســت آورد. یــا بــه عبارتــی دیگــر، از آنجایــی کــه 
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قــرارداد ســویا بــا بهــره ی یــک چهــارم پنــی معاملــه یم شــود، کارگــزار یم بایســت 
ــار  ــفارش ها را در اختی ــه س ــی ک ــت زمان ــر از قیم ــطح پایین ت ــا 40 س ــت را ت قیم

داشــت حرکــت دهــد. 

امــا ایــن ســواری رایــگان بــرای اســکالپرها هنــوز کامــاًل بــه پایــان نرســیده اســت. 
بــرای ذخیــره سودهایشــان بایــد باالخره از پوزیشــن فروش شــان خارج شــوند. 
بــرای انجــام ایــن کار، بایــد خریــدار باشــند و بــرای خریدار بــودن بایــد معامله گر 
دیگــری را پیــدا کننــد کــه در ســمت فــروش معامله شــان قــرار بگیــرد. و فکــر 
یم کنیــد از ســفارش  فــروش چــه کســی بــرای کســب سودهایشــان اســتفاده 
خواهنــد کــرد؟ درســت حــدس زدیــد. زمانــی کــه اســکالپرها تصمیــم یم  گیرنــد 
سودهایشــان را ذخیــره کننــد، اگــر کارگــزار بــورس همچنــان 400 قــرارداد اصلــی 
ســفارش فــروش را پــر نکــرده باشــد، اســکالپرها بــه ســادگی در ســمت خریــد 
قــرار یم گیرنــد تــا از پوزیشــن فروش شــان بــا قیمتــی بســیار از کمتــر از زمانــی 

کــه همه چیــز آغــاز شــد، خــارج شــوند.

ــای  ــا قیمت ه ــته ب ــویای بازنشس ــر س ــد، معامله گ ــام ش ــز انج ــی همه چی وقت
مختلــف ســفارش های فروشــش کــه پــر شــده بودنــد، مواجــه شــد. قیمت هــا 
ــا هفــت دالر و 76 ســنت  از باالتریــن قیمــت کــه هفــت دالر و 86 ســنت بــود ت
بــرای هــر پیمانــه متغیــر بودنــد. قیمــت میانگیــن وی بــرای هــر 400 قــرارداد، 
حــدود هفــت دالر و 78 ســنت بــرای هــر پیمانــه بــود. معاملــه بــا قیمــت 
ــت دالر و 72  ــت هف ــا قیم ــرد و ب ــدا ک ــه پی ــی روز ادام ــا باق ــازار ت ــر در ب پایین ت
ســنت بســته شــد. بــا وجــود اینکــه تنهــا دلیــل مشــخصی کــه معامله گــر 
ــه تحلیلگــر بــود،  بازنشســته بــرای انجــام ایــن کار داشــت، اثبــات یــک نکتــه ب
امــا همچنــان تــا بســته شــدن معامــالت آن روز، ســودی 110 میلیــون دالری 
کســب کــرد. )7.78 دالر میانگیــن قیمــت منهــای ½7.72 دالر قیمــت نهایــی کــه 
برابــر اســت بــا 5.5 ســنت ســود بــرای هــر قــرارداد، ضربــدر 50 دالر بــه ازای هــر 
پنــی بــرای هــر قــرارداد کــه برابــر یم شــود بــا 275 دالر، ضربــدر 400 قــرارداد کــه 

ــون دالر(  ــود 110 میلی یم ش

قبــل از اینکــه ادامــه دهیــم، ایــن مثــال چنــد مؤلفــه ی دیگــر هــم دارد کــه الزم 
اســت از آنهــا آگاه باشــید. اواًل، معامله گرانــی کــه ســفارش های بــزرگ وارد بــازار 
یم کننــد معمــواًل و بــه طــور کلــی، بســیار ماهــر هســتند. ایــن معامله گــران 
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ماهــر در کنــار شــرکت های بســیاری کــه از بازارهــا بــه عنــوان ابــزاری بــرای 
هجینــگ اســتفاده یم کننــد، در کارشــان بســیار وارد هســتند. در نتیجــه، بــه 
ــه  ــروج از معامل ــا خ ــرای ورود ی ــازار« ب ــفارش ب ــه از »س ــد ک ــش یم آی ــدرت پی ن

اســتفاده کننــد. 

ــا  ــرای ورود ی ــان ب ــا تالش ش ــد ت ــش یم زنن ــه آب و آت ــان را ب ــن، خودش همچنی
ــی  ــن روش مخف ــد. رایج تری ــه دارن ــی نگ ــزرگ را مخف ــن ب ــک پوزیش ــروج از ی خ
نگــه داشــتن قصدشــان ایــن اســت کــه بــه کارگــزار مســئول انجــام معاملــه ایــن 

اختیــار را یم دهنــد کــه ســفارش ها را هــر طــور کــه خواســت پــر بکنــد. 

بــه عبــارت دیگــر، ایــن معامله گــران یــا شــرکت ها، پــر کــردن ســفارش بــه 
نحــوی کــه کمتریــن تأثیــر نامســاعد را روی قیمــت بگــذارد و موجــب شــود کــه 
معامله گــر معمولــی ندانــد کــه دقیقــًا چــه اتفاقــی در بــازار خواهــد افتــاد را بــه 

ــا در واقــع پوزیشن شــان را مخفــی نگــه دارنــد. عهــده ی کارگــزار یم گذارنــد ت

کارگــزار بایــد بــه نحــو احســن از قــوه ی قضاوتــش اســتفاده کنــد؛ بــرای تعییــن 
اینکــه چــه زمانــی پیشــنهاد خریــد یا فــروش بدهــد، یا چــه زمانــی ]از موقعیتش[ 
کم تریــن  تــا  کنــد  قبــول  را  فــروش  یــا  خریــد  پیشــنهادهای  و  شــود  خــارج 

ــد. ــاد کن ــروش را ایج ــفارش خرید/ف ــان س ــرخ جری ــن در ن ــادِل ممک عدم تع

ــفارش  ــردن س ــر ک ــه پ ــروع ب ــه، ش ــام معامل ــئول انج ــزار مس ــه کارگ ــی ک زمان
یم کنــد، بایــد تــا جایــی کــه امــکان دارد زیرکانــه ایــن کار را انجــام دهــد تــا 
معامله گــران دیگــر بــازار بــو نبرنــد کــه وی یــک ســفارش بــزرگ بــرای پــر کــردن 
ــن  ــد مطمئ ــن ح ــا ای ــته ت ــر بازنشس ــه معامله گ ــود ک ــل ب ــن دلی ــه همی دارد. ب
بــود اســکالپرها در محــل معامــالت ســویا پیشــنهاد خریــد را متوقــف یم کننــد، 
و بالفاصلــه در زمانــی کــه ســفارش فــروش وی وارد بــازار شــود، فروشــنده 
یم شــوند. معامله گــر ســویای بازنشســته یم دانســت کــه اســکالپرها در نظــر 
ــاط و  ــی دارد و احتی ــفارش بزرگ ــه س ــه ای ک ــر حرف ــر معامله گ ــه ه ــد ک یم گیرن
مخفــی کاری بــرای پــر کــردن ســفارش بزرگــش برایــش اهمیتــی نــدارد، حتمــًا از 

ــت.  ــن کاری زده اس ــه چنی ــت ب ــتیصال دس ــدی و اس نومی

بــا دیــدن 400 قــرارداد سفارشــی کــه وارد بــازار یم شــود، اســکالپر معمولــی 
بالفاصلــه از خــود یم پرســد کــه چــرا یــک معامله گــر خــارج از بــازار کــه بــه 
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ــرای  ــت، ب ــر اس ــفارش[ ماه ــاد ]س ــدار زی ــن مق ــه ی ای ــا معامل ــی ب ــدازه ی کاف ان
قــرار گرفتــن در یــک پوزیشــن فــروش یــا خــروج از پوزیشــن خریــد انقــدر بــی 
ــده  ــر ش ــی پ ــه قیمت ــفارش وی در چ ــت س ــم نیس ــش مه ــه برای ــت ک ــر اس صب
اســت؟ پاســخ محتمــل ایــن خواهــد بــود کــه معامله گــر خــارج از بــازار بــه 
اطالعــات مهــیم دربــاره ی ســویا دسترســی دارد کــه بــدون شــک تاثیــری منفــی 
بــرای روی قیمــت خواهنــد داشــت. هیــچ معامله گــری نیم خواهــد کــه در 
ــا  ــه در قیمت ه ــک طرف ــان ی ــک جری ــه ی ــری، ک ــداد خب ــک روی ــتباه ی ــمت اش س
ــه  ــک طرف ــان ی ــه جری ــی ک ــد فرصت ــا نیم خواه ــرد. ی ــرار بگی ــد، ق ــاد یم کن ایج

ــد.  ــت بده ــد را از دس ــاد یم کن ــان ایج ــرمایه ی آس ــب س ــرای کس ب

ضمنــًا، ممکــن اســت بــا خــود بیندیشــید چطــور همــه ی تغییــرات قیمــت در 
محــل معامــالت بــازار حراجــی آزاد بــر روی صفحــه ی کامپیوتــر شــما نمایــش 
داده یم شــوند. کارمندانــی در بــازار بــورس هســتند کــه در سرتاســر بــازار 
بــورس مســتقر شــده اند و کارشــان گــزارش تمــایم فعالیت هــای معامالتــی در 

قالــب تغییــرات قیمــت اســت.
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منابع گوناگون برای عدم تعادل جریان سفارش خرید و فروش

فصل ششم

بــه عنــوان یــک ســفته باز، هــدف شــما، پیــدا کــردن راهــی بــرای کســب ســود از 
طریــق حرکــت قیمــت اســت. زمانــی کــه چگونگــی حرکــت  قیمت هــا را مرتبــط 
بــا تغییــرات جریــان ســفارش خریــد و فــروش در نظــر یم گیریــد، چندیــن 
مفهــوم روان شــناختی وجــود دارنــد کــه بــر روی چگونگــی تفکــر مــا بــرای کســب 

بیشــترین منفعــت از ایــن جریــان، تاثیــری اساســی یم گذارنــد. 

برای درک این مفاهیم قرار است:

نگاهــی بیندازیــم بــه چندیــن منبعــی کــه ســفارش های خریــد و فــروش از آنهــا  	
نشــأت یم گیرنــد.

نگاهــی بیندازیــم بــه ترکیبــات مختلــف خریدهــا و فروش هایــی کــه نــرخ  	
قــرار یم دهنــد. را در هــر لحظــه تحت تاثیــر  جریــان ســفارش 

تغییــرات جریــان ســفارش را بــه گونــه ای تجزیــه و تحلیــل کنیــم کــه کامــاًل  	
ــک  ــرا »ریس ــد« و چ ــت بیفت ــن اس ــی ممک ــر اتفاق ــرا »ه ــد چ ــا بیفت ــان ج برایت
ضــرر هیــچ گاه از بیــن نــی رود«، صرف نظــر از اینکــه چطــور گاهــا خــالف اینهــا 

ــد. ــر یم رس ــه نظ ب

رایج ترین منابع سفارش های خرید و فروش سفته بازی

لیســتی از انــواع مختلــف ســفته بازها کــه بــا هــدف کســب ســود از حرکــت 
ــر  ــن ذک ــمت پایی ــوند، در قس ــروش یم ش ــا ف ــد ی ــن خری ــت، وارد پوزیش قیم

ــت. ــده اس ش

معامالتــی  	 تصمیم هــای  کــه  غیرحرفــه ای  خرده فــروش  معامله گــران 
کــه ســیگنال های خدمــات  کــه شــامل کســانی  خودشــان را یم گیرنــد، 

مشــورتی یــا چــت روم راهنمایــی آنالیــن را دنبــال یم کننــد، یم شــود. 
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معاملــه  	 خودشــان  حســاب  بــرای  کــه  منفــرد  حرفــه ای  معامله گــران 
و  بــورس  تــاالر  از  خــارج  و  داخــل  اســکالپرهای  شــامل  کــه  یم کننــد، 

یم شــود. آربیتــراژ1  معامله گــران 

مدیــران ســرمایه ی حرفــه ای کــه خدماتــی از قبیــل معاملــه بــا ســرمایه ی  	
مثــل  کنتــرل،  تحــت  صندوق هــای  مختلــف  انــواع  طریــق  از  مــردم 
صندوق هــای  بــه  یم دهنــد.  ارائــه  ریســک،  پوشــش  صندوق هــای 
پوشــش ریســک اشــاره یم کنــم زیــرا صندوق هــای پوشــش ریســک تحــت 
کنتــرل، اصــواًل ســفته بازانه هســتند؛ علی رغــم اینکــه گاهــا پوزیشــن های 
ــل،  ــد. در اص ــج یم کنن ــان3 را ه ــت فروش ش ــا ن ــد2 ی ــت خری ــفته بازی ن س
زمانــی کــه صندوق هــای پوشــش ریســک بــه وجــود آمدنــد، بــا هــر قصــد 
امــا صنــدوق  و هدفــی، حســاب های ســفته بازی تحــت کنتــرل بودنــد 
ــورس و اوراق  ــیون ب ــررات کمیس ــا مق ــدند ت ــده ش ــک نامی ــش ریس پوش
ــکا5 را  ــی کاالی آمری ــای آت ــی قرارداه ــیون معامالت ــکا4 و کمیس ــادار آمری به

دور بزننــد. 

مجموعه هــا و شــرکت های مســتقل مختلــف معامالتــی کــه از طریــق  	
برنامه هــای خــودکار معامالتــی کــه طراحــی کرده انــد، وارد ســفارش های 
خریــد و فــروش یم شــوند کــه شــامل »برنامه هــای بــا فرکانــس بــاالی 

خــودکار معامالتــی« یم شــود. 

بانک هــای  	 از  نمایندگــی  بــه  معاملــه  بــرای  کــه  حرفــه ای  معامله گــران 
و  بــورس  کارگــزاری  شــرکت های  ســرمایه گذاری،  بانک هــای  تجــاری، 

1  آربیتــراژ )بــه انگلیســی: Arbitrage( بــه معنــی کســب ســود از تفــاوت قیمــت هم زمــان یــک دارایــی بیــن دو یــا 

ــع:  ــت. منب ــف هس ــای مختل ــان بازاره ــی می ــادل قیمت ــدم تع ــود ع ــه وج ــرایط، نتیج ــن ش ــوع ای ــت. وق ــازار اس ــد ب چن

khanesarmaye

2   نــت پوزیشــن خریــد )بــه انگلیســی: )Net long بــه شــرایطی اشــاره دارد کــه طــی آن، یــک ســرمایه گذار پوزیشــن های 

خریــد بیشــتری نســبت بــه پوزیشــن های فــروش در یــک بــازار، پورتفولیــو یــا اســتراتژی معامالتــی دارد. 

یــک ســرمایه گذار  آن،  کــه طــی  اشــاره دارد  بــه شــرایطی   )Net short انگلیســی:  )بــه  فــروش  نــت پوزیشــن     3

دارد.  خریــد  پوزیشــن های  بــه  نســبت  بیشــتری  فــروش  پوزیشــن های 

)U.S. Securities and Exchange Commission )SEC   4

)U.S. Commodity Futures Trading Commission )CFTC   5
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صندوق هــای تحــت کنتــرل مختلــف )پوشــش ریســک، بازنشســتگی6، 
ســرمایه گذاری مشــترک7( اســتخدام شــده اند و یــک پوزیشــن نــت خریــد 
ــس  ــای فارک ــی و بازاره ــای آت ــف، قرارداده ــهام های مختل ــروش در س ــا ف ی

خواهنــد گرفــت.

همانطــور کــه لیســت هــر کــدام از ایــن منابــع جریــان ســفارش ســفته بازی را 
یم خوانیــد، بــه خاطــر داشــته باشــید کــه هــر کــدام بــرای بــاور بــه اینکــه در یــک 
لحظــه، قیمــت پاییــن اســت و بنابرایــن زمــان ورود به ســفارش های خریدشــان 
ســفارش های  بــه  فــروش  زمــان  بنابرایــن  و  اســت  بــاال  قیمــت  یــا  اســت، 

ــت.  ــد داش ــان را خواهن ــای خودش ــتدالل ه ــل و اس ــت، دالی ــان اس فروش ش

رایج ترین منابع هجینگ سفارش های خرید و فروش

در  موجودی هــای  و  ســرمایه ها  چگونــه  اینکــه  مــورد  در  پنــج،  فصــل  در 
ــا،  ــده، موجودی ه ــر گرفته ش ــی در نظ ــرمایه های آت ــالوه ی س ــه ع ــترس، ب دس
فرایندهــای تولیــدی و تعهــدات قــراردادی هــر شــرکت اقتصــادی  یم توانــد 
ــا فــروش« بشــود  منجــر بــه »قــرار گرفتــن طبیعــی آنهــا در پوزیشــن خریــد ی

مثال هایــی ذکــر کــردم. 

حاشــیه ی  کــردن  تثبیــت  همچنیــن  و  ســرمایه ها  ایــن  ارزش  حفــظ  بــرای 
ــاال و  ــای ب ــا قیمت ه ــه ب ــک مواجه ــرکت ها، ریس ــن ش ــیاری از ای ــان، بس سودش
پاییــن را بــا قــرار گرفتــن در پوزیشــن خریــد یــا فــروش متقابــل در ســهام های 

ــد. ــج یم کنن ــس، ه ــای فارک ــا بازاره ــی ی ــای آت ــف، قرارداده مختل

تولیــدی  مجموعه هــای  تجارت هــا،  شــرکت ها،  انــواع  از  لیســتی  ادامــه،  در 
ــای  ــهام، قرارداده ــتفاده از س ــا اس ــه ب ــت ک ــده اس ــر ش ــی ذک ــات مال و مؤسس
آتــی، ابزارهــا و محصــوالت قابــل معاملــه ی فارکــس، وارد ســفارش های خریــد 
و فــروش  خواهنــد شــد تــا ریســک قیمــت ناشــی از قرارگیــری طبیعــی در 

پوزیشــن خریــد یــا فروش شــان را هــج کننــد. 

Pension funds   6

Mutual funds   7
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صندوق هــای  	 کارگــزاری،  شــرکت های  تجــاری،  ســرمایه گذاری،  بانک هــای 
بیمــه،  شــرکت های  بازنشســتگی،  صندوق هــای  مشــترک،  ســرمایه گذاری 

حرفــه ای  پورتفولیــوی  مدیــران  معامالتــی،  تجــاری  مجموعه هــای 

خدمات رســانی  	 شــرکت های  طبیعــی،  گاز  شــرکت های  نفــت،  شــرکت های 
ــرکت های  ــل، ش ــل و نق ــن، حم ــی، راه آه ــرکت های هواپیمای ــرق، گاز(، ش )آب، ب
ــره و  ــال، نق ــن، ط ــوم، پالتی لومینی ــس، آ ــه از م ــدی ک ــرکت های تولی ــی، ش معدن

ــد. ــتفاده یم کنن ــره اس غی

مجموعه هــای کشــاورزی کــه گنــدم، ذّرت، ســویا، شــکر، برنــج، قهــوه، کاکائــو و  	
غیــره پــرورش یم دهنــد.

انبار غله ها 	

بــه  	 را  غیــره  و  کاکائــو  برنــج،  شــکر،  ســویا،  ذّرت،  گنــدم،  کــه  شــرکت هایی 
یم کننــد.  تبدیــل  نهایــی  محصــوالت 

پرورش دهندگان احشام و شرکت هایی که گوشت تولید یم کنند 	

پیمانکاران مسکن، فروشگاه های الوار  	

حاال که موارد باال را خوانده اید، به چند نکته توجه داشته باشید.

نخســت: بســیاری از ســفارش های خریــد و فروشــی کــه از ســمت هجرهــا 
ــند.  ــته باش ــی داش ــیار بزرگ ــدار بس ــد مق ــوند، یم توانن ــورس یم ش ــازار ب وارد ب
بــه قــدری بــزرگ کــه یــک معامله گــر غیرحرفــه ای معمولــی نیم توانــد تصــور 
کنــد کــه چطــور امــکان دارد کســی ایــن میــزان از ریســِک همــراه بــا اجــرای یــک 
پوزیشــن بــزرگ را _کــه واقعــًا تاثیــری قابل توجــه بــر نســبت جریــان ســفارش 
خرید/فــروش یم گــذارد_ بپذیــرد. مشــکل ایــن مــدل فکــر کــردن ایــن اســت کــه 
در نظــر نیم گیــرد وقتــی یــک هجــر کاربلــد وارد یــک پوزیشــن خریــد یــا فــروش 
در بــازار ســهام یــا فارکــس یم شــود، بــرای ســفته بازی بــا حرکــت قیمــت ایــن کار 

را نکــرده اســت.

ــا حــذف ریســکی  هــدف هجرهــا بــرای وارد شــدن بــه یــک معاملــه، کاهــش ی
ــرار  ــرض آن ق ــان در مع ــت مجموعه هایش ــل ماهی ــه دلی ــل ب ــه از قب ــت ک اس
ــده  ــام ش ــت انج ــور درس ــه ط ــت و ب ــرا اس ــل اج ــج قاب ــه ه ــی ک ــد. زمان گرفته ان
اســت، دیگــر اهمیتــی نــدارد کــه قیمــت در چــه جهتی یا چقــدر دور حرکــت کند. 
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بنابرایــن، مقــدار ســفارش های خریــد و فــروش یــک هجــر صرفــًا بــه وســیله ی 
وســعت و گســتره ی مجموعه هــای اقتصادی شــان محــدود یم شــود. ریســکی 
کــه بــرای هجــر وجــود دارد ایــن اســت کــه وقتــی در حــال اجــرای یــک معاملــه 

اســت، حرکــت قیمتــی خــالف پوزیشــن آنهــا ایجــاد نشــود. 

ــر  ــدون در نظ ــاًل ب ــگ کام ــه هجین ــوط ب ــات مرب ــات تصمیم ــتر اوق ــًا: بیش دوم
ــا  ــران از آنه ــه معامله گ ــی ک ــال و تکنیکال ــل فاندامنت ــای تحلی ــن معیاره گرفت
ــوند.  ــه یم ش ــد، گرفت ــتفاده یم کنن ــت اس ــت قیم ــت حرک ــی جه ــرای پیش بین ب
منظــورم ایــن نیســت کــه هجرهــا هنــگام تصمیم گیــرِی بهتریــن زمــان و قیمــت 
بــرای اجــرای یــک هــج، ]تحلیــل[ تکنیــکال یــا فاندامنتــال را در نظــر نیم گیرنــد/

نخواهنــد گرفــت. صرفــًا موقعیــت خــاص موجود ی شــان )موجــودی فعلــی و در 
نظــر گرفتــه شــده(، یــا تعهــدات قراردادی شــان بــرای تحویــل دادن یــا تحویــل 
یــک ســفارش بشــوند؛ سفارشــی  ایجــاب یم کنــد کــه وارد  گرفتــن چیــزی، 
ــا  ــکال ی ــر تکنی ــه از منظ ــی ک ــان و قیمت ــت را در زم ــت قیم ــیل حرک ــه پتانس ک

ــد. ــته باش ــد، داش ــور در نیم آی ــل ج ــا عق ــال ب فاندامنت

چیــزی کــه اینجــا بــا آن رو بــه رو هســتیم موقعیتــی اســت کــه بــر اســاس آن، هر 
ــازار وجــود دارد. و  ــا فــروش بــه ب آن، امــکان ورود یــک ســفارش بــزرگ خریــد ی
ایــن ســفارش بــه حــدی بــزرگ اســت کــه تأثیــر عمــده ای بــر روی جهــت قیمــت 
یم گــذارد. دلیــل اصلــی از انجــام چنیــن سفارشــی بــه معیارهــای فاندامنتــال یــا 
الگوهــای تکنیکالــی کــه یــک ســفته باز معمولــی بــرای تعییــن مســیر حرکــت 

قیمــت چیــزی از آن اســتفاده یم کنــد، هیــچ ربطــی نــدارد.

ترکیبات حجم جریان سفارش خرید/فروش

ــه  	 ــه ب ــند ک ــته باش ــود داش ــفته باز وج ــدادی« س ــت »تع ــن اس ــر آن ممک ه
هــر دلیلــی بــاور دارنــد قیمــت قــرار اســت باالتــر بــرود؛ و قصــد آغــاز یــک 
پوزیشــن خریــد را دارنــد. در نتیجــه، بــا تعــداد نامشــخصی از ســفارش های 
خریــد، بــر روی نســبت جریــان ســفارش خرید/فــروش کــه بایــد پــر شــوند، 

تأثیــر خواهنــد گذاشــت. 
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ــند  	 ــته باش ــود داش ــفته باز وج ــدادی« س ــت »تع ــن اس ــه ممک ــر لحظ در ه
کــه از قبــل در یــک پوزیشــن خریــد بــا قیمتــی کمتــر قــرار گرفته انــد و بــه 
ــداد  ــا تع ــا ب ــد. آنه ــت کنن ــان را برداش ــد سودهایش ــل دارن ــی تمای ــر دلیل ه
ــان  نامشــخصی از ســفارش های فــروش کــه بایــد پــر شــوند، نســبت جری

ســفارش خرید/فــروش را تحت تأثیــر قــرار خواهنــد داد. 

هــر آن ممکــن اســت »تعــدادی« ســفته باز وجــود داشــته باشــند کــه از  	
ــه  ــد و ب ــه بودن ــرار گرفت ــر ق ــت کمت ــا قیم ــد ب ــن خری ــک پوزیش ــل در ی قب
ــداد  ــا تع ــا ب ــد. آنه ــش دهن ــان را کاه ــد ضررهایش ــل دارن ــی تمای ــر دلیل ه
ــان  نامشــخصی از ســفارش های فــروش کــه بایــد پــر شــوند، نســبت جری

ســفارش خرید/فــروش را تحت تأثیــر قــرار خواهنــد داد. 

ــند  	 ــته باش ــود داش ــفته باز وج ــدادی« س ــت »تع ــن اس ــه ممک ــر لحظ در ه
کــه بــه هــر دلیلــی، بــاور دارنــد قیمــت قــرار اســت پایین تــر بــرود و تمایــل 
دارنــد کــه یــک پوزیشــن فــروش را آغــاز کننــد. آنهــا بــا تعــداد نامشــخصی از 
ســفارش های فــروش کــه بایــد پــر شــوند، نســبت جریــان ســفارش خریــد/

فــروش را تحت تأثیــر قــرار خواهنــد داد. 

هــر آن ممکــن اســت »تعــدادی« ســفته باز وجــود داشــته باشــند کــه از  	
ــه  ــد و ب ــه بوده ان ــرار گرفت ــروش ق ــن ف ــر در پوزیش ــی باالت ــا قیمت ــل، ب قب
ــداد  ــا تع ــا ب ــد. آنه ــت کنن ــان را برداش ــد سودهایش ــل دارن ــی تمای ــر دلیل ه
ــان  ــبت جری ــوند، نس ــر ش ــد پ ــه بای ــد ک ــفارش های خری ــخصی از س نامش

ســفارش خرید/فــروش را تحت تأثیــر قــرار خواهنــد داد. 

ــند  	 ــته باش ــود داش ــفته باز وج ــدادی« س ــت »تع ــن اس ــه ممک ــر لحظ در ه
کــه از قبــل، بــا قیمتــی کمتــر در پوزیشــن فــروش قــرار گرفتــه بوده انــد و 
بــه هــر دلیلــی، تمایــل دارنــد ضررهایشــان را کاهــش دهنــد. آنهــا  بــا تعــداد 
ــان  ــبت جری ــوند، نس ــر ش ــد پ ــه بای ــد ک ــفارش های خری ــخصی از س نامش

ــد داد.  ــرار خواهن ــر ق ــروش را تحت تأثی ــفارش خرید/ف س

ــته  	 ــود داش ــا« وج ــدادی از هجره ــا تع ــر ی ــک هج ــت »ی ــن اس ــر آن ممک ه
باشــند کــه نیــاز دارنــد ریســک پوزیشــن طبیعــی خریدشــان را کاهــش 
داده یــا حــذف کننــد. در نتیجــه، تمایــل دارنــد کــه یــک پوزیشــن فــروش در 
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ــا فارکــس آغــاز کننــد. آنهــا  بازارهــای قابل اجــرای ســهام، قراردادهــای آتــی ی
بــا تعــداد نامشــخصی از ســفارش های فــروش کــه بایــد پــر شــوند، نســبت 

ــد داد.  ــرار خواهن ــر ق ــروش را تحت تأثی ــفارش خرید/ف ــان س جری

ــود  	 ــا« وج ــدادی از هجره ــا تع ــر ی ــک هج ــت »ی ــن اس ــه ممک ــر لحظ در ه
ــان را  ــی فروش ش ــن طبیع ــک پوزیش ــد ریس ــاز دارن ــه نی ــند ک ــته باش داش
کاهــش داده یــا حــذف کننــد. نتیجتــًا، تمایــل دارنــد کــه یــک پوزیشــن خرید 
در بازارهــای قابل اجــرای ســهام، قراردادهــای آتــی یــا فارکــس آغــاز کننــد. آنهــا 
بــا تعــداد نامشــخصی از ســفارش های خریــد کــه بایــد پــر شــوند، نســبت 

ــد داد.  ــرار خواهن ــر ق ــروش را تحت تأثی ــفارش خرید/ف ــان س جری

ــته  	 ــود داش ــا« وج ــدادی از هجره ــا تع ــر ی ــک هج ــت »ی ــن اس ــر آن ممک ه
باشــند کــه نیــاز دارنــد هــج پوزیشــن طبیعــی خریدشــان را "بردارنــد". 
در نتیجــه، تمایــل دارنــد پوزیشن شــان را تســویه کننــد. آنهــا بــا تعــداد 
ــان  ــبت جری ــوند، نس ــر ش ــد پ ــه بای ــد ک ــفارش های خری ــخصی از س نامش

ســفارش خرید/فــروش را تحت تأثیــر قــرار خواهنــد داد.

در هــر لحظــه ممکــن اســت یــک هجــر یــا تعــدادی از هجرهــا وجــود داشــته  	
ــد".  ــان را "بردارن ــی فروش ش ــن طبیع ــج پوزیش ــد ه ــاز دارن ــه نی ــند ک باش
تعــداد  بــا  آنهــا  کننــد.  تســویه  را  پوزیشن شــان  دارنــد  قصــد  نتیجتــًا، 
ــان  نامشــخصی از ســفارش های فــروش کــه بایــد پــر شــوند، نســبت جری

ســفارش خرید/فــروش را تحت تأثیــر قــرار خواهنــد داد. 
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تجزیه و تحلیل تغییرات جریان سفارش خرید/فروش

ــفارش نــگاه  ــان س ــادل در جری ــک عدم تع ــوان ی ــه عن ــت ب ــت قیم ــه حرک ــر ب اگ
ــه عنــوان یــک ســفته باز، تنهــا راهــی کــه یم توانیــم از طریــق آن  کنیــم، پــس ب
پــول کســب کنیــم زمانی ســت کــه بعــد از اجــرای پوزیشــن مان، ســفارش هایی 

ــازار یم شــوند بــه نفــع مــا عدم تعــادل داشــته باشــند.  کــه وارد ب

ــا جریــان ســفارش،  تنهــا دو راه وجــود دارد کــه از طریــق آنهــا متوجــه شــویم آی
بعــد از بــه اجــرا انداختــن یــک معاملــه، بــه نفــع مــا خواهــد بــود یــا خیــر. 

راه اّول:

به طور فعاالنه یک عدم تعادل به نفع خودمان ایجاد کنیم.

راه دوم:

به طور منفعالنه به معامله گران دیگر برای انجام این کار تکیه کنیم. 

ایجــاد یــک عدم تعــادل در جریــان ســفارش بــرای اینکــه قیمت هــا بــه نفــع یــک 
ــی و  ــع مال ــر مناب ــد؟ اگ ــر یم رس ــه نظ ــه ب ــدر واقع گرایان ــد چق ــت کنن ــر حرک نف
روان شــناختی الزم بــرای چنیــن مقــدار معاملــه ای را داریــد، پــس انجــام چنیــن 
کاری بســیار ســاده تر از چیزی ســت کــه احتمــااًل تصــور یم کنیــد. در واقــع، 
ســفته بازهایی کــه در دســته بندی ســفته بازهای بــزرگ و خیلــی بــزرگ قــرار 
ــه،  ــهام جداگان ــر س ــت[ اکث ــه ]قیم ــد ک ــی، قادرن ــرایط خاص ــت ش ــد، تح یم گیرن
معامــالت آتــی یــا قراردادهــای آپشــن را در جهتــی کــه بــه نفع شــان باشــد، حرکت 

دهنــد و اغلــب هــم ایــن کار را انجــام یم دهنــد. 

اجــازه دهیــد بــه مثــال معاملــه ی ســویایی کــه در فصــل آخــر زده بــودم، رجــوع 
کنیــم. مشــخصًا قصــد کارگــزار بــورس، کــه مســئول پــر کــردن 400 قــرارداد 
ســفارش بــود، حرکــت دادن قیمــت ســویاها تــا 10 پنــی نبــود. او مجبــور بــود کــه 
قیمــت را کاهــش دهــد چــون مؤظــف بــه پــر کــردن ســفارش هایش بــود. وی 
یم بایســت ســویاها را بــا قیمــت کمتــر عرضــه یم کــرد تــا توجــه یــک معامله گــر 
ــه اش  ــر معامل ــرف دیگ ــن در ط ــرار گرفت ــرای ق ــران را ب ــدادی از معامله گ ــا تع ی

جلــب کنــد. 
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اکنــون، اگــر یــک کارگــزار بــورس بتوانــد قیمــت را حرکــت دهــد بــه ایــن دلیــل 
بگیریــم  نظــر  در  کــه  منطقی ســت  آیــا  کردنــد،  ایجــاب  چنیــن  شــرایط  کــه 
معامله گــران دیگــر هــم یم تواننــد بــه ایــن دلیــل کــه ]حرکــت قیمــت[ در 

راســتای اهــداف  و منافــع آنهــا هســت، قیمت هــا را حرکــت دهنــد؟ 

ــا  ــی ی ــای آت ــهام، قرارداده ــا در س ــت قیمت ه ــی حرک ــی چگونگ ــم اصل مکانیس
بازارهــای فارکــس بســیار ســاده اســت و تفــاوت چندانــی بــا شــرکت در مزایده ی 
ــده  ــس مزای ــر عک ــًا ب ــدارد؛ صرف ــات ن ــا عتیقه ج ــا ی ــای زیب ــودرو، هنره ــک خ ی

اســت. بدیــن شــکل:

در یــک مزایــده ی عمــویم، اگــر دو یــا چنــد شــخص تمایــل بــه خریــد یــک 
ــر  ــا دیگ ــد ت ــد یم دهن ــنهاد خری ــاال پیش ــت ب ــا قیم ــند، ب ــته باش ــول داش محص
ــردم  ــر یم رود، م ــت باالت ــدر قیم ــد. هرچق ــارج کنن ــرکت کنندگان را از دور خ ش
از پیشــنهاد دادن خریــد صرف نظــر یم کننــد زیــرا تمایــل بــه پرداخــت مبلغــی 
بیشــتر از آخریــن مبلــغ پیشــنهادی خریدشــان را ندارنــد. تــا آن زمــان کــه تعــداد 
ــند،  ــته باش ــر داش ــی باالت ــت قیمت ــه پرداخ ــل ب ــه تمای ــی ک ــنهاد دهندگان پیش
ــد  ــه خواه ــود ادام ــودی خ ــت صع ــه حرک ــت ب ــد، قیم ــر باش ــک نف ــتر از ی بیش
داد. و قیمــت زمانــی از حرکــت بــاز یم ایســتد کــه تنهــا یــک پیشــنهاد دهنــده 
باقــی بمانــد. بــه عبــارت دیگــر، تــا زمانــی کــه بیــش از یــک شــرکت کننده وجــود 

داشــته باشــد، قیمــت حرکــت خواهــد کــرد. 

ــود  ــس، کمب ــای فارک ــا بازاره ــی ی ــای آت ــهام، قرارداده ــه در س ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
ــت  ــت قیم ــث حرک ــه باع ــمتی ک ــا س ــه، ی ــمت معامل ــک س ــرکت کننده در ی ش
شــده اســت، وجــود دارد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه هــر معاملــه مســتلزم دو 
شــرکت کننده، یــک خریــدار و یــک فروشــنده اســت. در بازارهــا، قیمــت حرکــت 
ــنهاد داده  ــر پیش ــت پایین ت ــا قیم ــود ی ــنهاد یم ش ــاال پیش ــت ب ــد ) قیم یم کن
ــر  ــمت دیگ ــری در س ــرای قرارگی ــروش ب ــد و ف ــفارش های خری ــا س ــود( ت یم ش

یــک معاملــه، پیــدا شــوند. 

ــا  ــد ب ــه خری ــبت ب ــی نس ــر دلیل ــه ه ــا ب ــران بن ــر معامله گ ــال، اگ ــوان مث ــه عن ب
ــد،  ــان دهن ــی نش ــفارش، بی میل ــان س ــم جری ــرای تنظی ــوب ب ــای مطل قیمت ه
آن معامله گرانــی کــه مایــل بــه فــروش هســتند مجبــور یم شــوند قیمــت 
پایین تــری را پیشــنهاد دهنــد تــا انگیــزه  ای شــود کــه معامله گــران دیگــر بــازار 
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را بــه عنــوان خریــدار جــذب کننــد. و متقابــاًل اگــر بــا کمبــود فروشــنده مواجــه 
ــری را  ــت باالت ــد قیم ــتند بای ــد هس ــه خری ــل ب ــه مای ــی ک ــویم، معامله گران ش
پیشــنهاد دهنــد تــا انگیــزه ای باشــد کــه معامله گــران دیگــر در ســمت فــروش 
معامله شــان قــرار بگیرنــد. هنــگایم کــه بــرای هــر ســمت ســفارش های کافــی 
وجــود داشــته باشــد، در قیمــت فعلــی بــا هــم منطبــق یم شــوند و منجــر بــه 

ثابــت شــدن حرکــت ]قیمــت[ یم شــوند. 

بنابرایــن اگــر تمایــل داشــته باشــید قیمــت چیــزی را بــه عمــد حرکــت دهیــد، 
مثــاًل قیمــت چیــزی کــه اکنــون بــا 10 معاملــه یم شــود را تــا 11 بــاال ببریــد، صرفــًا 
بایــد بــه مقــداری معاملــه کنیــد کــه همــه ی پیشــنهادات فــروش بــا قیمــت 10 
را از میــان برداریــد و بعــد هــر پیشــنهاد فروشــی کــه بــا قیمــت 11 موجــود اســت 
را انجــام دهیــد. اگــر بــا قیمــت 11 هیــچ پیشــنهاد فروشــی وجــود نداشــت، یعنــی 
در آن لحظــه در دنیــا حتــی یــک معامله گــر هــم تمایــل بــه فــروش بــا قیمــت 
11 نداشــت، یم توانیــد قیمــت را مســتقیمًا تــا 12 بــاال ببریــد. بــا افزایــش قیمــت 
ــی  ــد معامله های ــام داده ای ــت 10 انج ــا قیم ــه ب ــی ک ــام معامله های ــه 11، تم از 10 ب
برنــده هســتند و بــه همیــن ترتیــب همــه ی معامله گرانــی کــه در ســمت 

دیگــر معامله ی تــان بــا قیمــت 10 قــرار گرفتــه بودنــد را بازنــده کرده ایــد.

ــد را  ــن فراین ــد همی ــان، بای ــع خودت ــه نف ــت ب ــت قیم ــتن حرک ــه داش ــرای نگ ب
بارهــا و بارهــا انجــام دهیــد. اینکــه قیمــت را تــا کجــا در جهــت مدنظرتــان حرکت 

خواهیــد داد بســتگی دارد بــه:

تحمل تان برای ریسک کردن 	

منابــع مالی تــان بــا توجــه بــه تعــداد ســفارش های متقابلــی کــه در هــر لحظــه  	
بــا آن هــا مواجهــه یم شــوید
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معمواًل قیمت ها مسیری با مقاومت کمتر8 را طی یم کنند

ــه  ــی ک ــرد، بازارهای ــاال بب ــت را ب ــد قیم ــه یم خواه ــزرگ ک ــفته باز ب ــک س ــرای ی ب
معاملــه ی کــیم دارنــد9 یــا بازارهــای بــا نقدینگــی بــاال کــه بــه طــور غیــر عــادی بــا 

ــتند. ــا هس ــن موقعیت ه ــد، ایده آل تری ــه دارن ــم معامل ــم ک حج

زیــرا هــر چقــدر تعــداد ســفارش های متقابلــی کــه یــک ســفته باز بــزرگ بــا 
آنهــا مواجــه یم شــود کمتــر باشــند، حرکــت دادن قیمت هــا آســان تر و کــم 
هزینه تــر خواهــد بــود. نکتــه ی دیگــر ایــن اســت کــه یــک هجــر کــه هدفــش از 
بیــن بــردن ریســک بــرای خــودش اســت، یم خواهــد کــه ســفارش های متقابلــی 
وجــود داشــته باشــند تــا بتوانــد ســفارش های خریــد و فروشــش را بــا بهتریــن 

قیمــت ممکــن پــر کنــد. 

ــن  ــا چندی ــه، ب ــه ی معامل ــگر در زمین ــوان آموزش ــه عن ــخصًا ب ــاوال، ش ــن و پ م
ســفته باز داخــل یــا خــارج از تــاالر بــورس کــه بــه طــور معمــول از بیــن هــزاران 
قــرارداد، هــر بــار قرارداد هــای آتــی را اجــرا یم کننــد کار کرده ایــم. بیشــتر آنهــا، بــه 
نــدرت ایــن پوزیشــن های بــزرگ را بــه صــورت یــک اســتراتژی بلنــد  مــدت اجــرا 
یم کننــد. امــا از طرفــی دیگــر، زمانــی کــه احســاس کننــد یــک ســفارش بــزرگ 
ممکــن اســت عدم تعــادل کافــی در جریــان ســفارش ایجــاد کنــد کــه منجــر بــه 
یــک خریــد یــا فــروش عجوالنــه ی کوتاه مــدت بیــن معامله گــران غیرحرفــه ای 

ــد.  ــرا یم کنن ــان را اج ــا پوزیشن هایش ــن ی ــود، پوزیش ــازار بش ــه ی ب و کم تجرب

 معامله گــران فصلــی اغلــب بــه همــکاران کم تجربــه و غیرحرفه ای شــان رجــوع 
ــروش10.  ــد و ف ــن های خری ــف پوزیش ــران ضعی ــی معامله گ ــرد، یعن ــد ک خواهن
ســفته بازهای بــزرگ متوجه انــد کــه معامله گــران کم تجربــه و غیرحرفــه ای، 

The path of least resistance   8 اصطالحــی بــه معنــای پیــش گرفتــن مســیری ا ســت کــه هزینــه ی کمتــری دارد و 

ســاده تر اســت. اینجــا بدیــن معنــی اســت کــه قیمــت در مســیر و جهتــی کــه مقاومــت کمتــری دارد حرکــت خواهــد 

کــرد. 

Thinly-traded markets   9

weak longs“   10” و “weak shorts” بــه ســرمایه گذاران و معامله گرانــی اطــالق یم شــود کــه یــک پوزیشــن )خریــد یــا 

فــروش( را در اختیــار دارنــد و بــا دیــدن اولیــن نشــانه ای از ضعــف و ضــرر، بــه ســرعت از آن پوزیشــن خــارج یم شــوند. 
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معمــواًل طبــق یــک تفکــر دنبالــه رو11 اقــدام یم کننــد. این مســئله، تحت شــرایط 
مناســب، هجــوم و گریــز ایــن افــراد بــه داخــل یــا خــارج از یــک پوزیشــن، آن هــم 
بــه نحــوی کــه ســفته باز بــزرگ از هزینه هــای مســتقیم ایــن افــراد ســود ببــرد 

را ممکــن یم ســازد.

کــه  یم دهــد  تشــخیص  بــزرگ  ســفته باز  یــک  کــه  بگیریــم  نظــر  در  مثــاًل 
ــدی  ــل رون ــا از قب ــت، ی ــاال اس ــه ب ــدی رو ب ــاده ی رون ــوص، آم ــه خص ــازار ب ــک ب ی
صعــودی قــرار داشــته و ســفته باز یم خواهــد وارد پوزیشــن خریــد بــا قیمتــی 
کمتــر بشــود. تنهــا کاری کــه بایــد انجــام دهــد ایــن اســت کــه منتظــر شــرایط 
»مناســب« بــازار )شــرایط مناســب بــازار مبحــث مفصلــی  اســت کــه اکنــون آن را 
مطــرح نیم کنــم( بمانــد. شــرایط مناســب یعنــی زمانــی کــه ســفته باز بــاور دارد 
یــک ســفارش فــروش بــزرگ، بــه قــدری فشــاری نزولــی بــه قیمــت وارد خواهــد 
کــرد کــه منجــر یم شــود معامله گــران ضعیــف پوزیشــن خریــد، کــه بــا قیمــت 
فعلــی یــا باالتــر خریــد کرده انــد، وحشــت کننــد و عجوالنــه شــروع بــه فــروش 
کــرده تــا از پوزیشــن های خریدشــان خــارج شــوند. اگــر ســفته باز وارد یــک 
ســفارش فــروش بــزرگ بشــود کــه باعــث تــرس معامله گــران ضعیف پوزیشــن 
ســفارش های  بشــود،  پوزیشــن  از  شدن شــان  خــارج  نتیجــه،  در  و  خریــد 
ــازار  ــد وارد ب ــن خری ــف پوزیش ــران ضعی ــرف معامله گ ــه از ط ــی ک ــروش اضاف ف
ــا  ــد. ب ــن یم کنن ــفته باز را تأمی ــاز س ــورد نی ــروش م ــفارش های ف ــوند، س یم ش
ایــن ســفارش های فــروش، ســفته باز از طریــق ســفارش فــروش اصلــی ای کــه 
بــا آن افــراد دنبالــه رو را تحریــک کــرد، ســود بــه دســت یم آورد و همچنیــن یــک 

پوزیشــن خریــد بــا قیمــت کمتــر دارد. 

هزینــه ی چنیــن اســتراتژی ای چقــدر اســت؟ خــب اگــر کارســاز نباشــد، هزینــه ی 
ضررهــا قابل توجــه خواهــد بــود. در غیــر ایــن صــورت، بــه لحــاظ الزامــات 
ــق  ــویا مطاب ــه ی س ــرارداد معامل ــن 400 ق ــود. مارجی ــد ب ــاد نخواه ــن، زی مارجی
مثــال بــاال، در آن زمــان، حــدود 300 هــزار دالر یم شــد. ایــن میــزان ممکــن 
اســت بــرای آن عــده از شــما کــه تقریبــًا در ایــن حرفــه تــازه کار هســتید بســیار 

زیــاد بــه نظــر برســد. 

ــراد  ــب آن، اف ــه موج ــه ب ــد ک ــی گوین ــری و روان ــده ای فک ــه پدی ــه رو، ب ــر دنبال ــا تفک ــه ای ی ــت گل ــه ای ذهنی ــر گل 11   تفک

ــد. ــام یم دهن ــردم انج ــی از م ــه گروه ــر کاری ک ــده و ه ــر ش ــراد دیگ ــه رو اف دنبال
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هرچنــد اگــر حســاب ســفته ی یــک میلیــارد دالری ای را مدیریــت یم کنیــد )کــه 
ــه  ــر از س ــن، کمت ــزار دالر مارجی ــت(، 300 ه ــاد نیس ــی زی ــتاندار کنون ــق اس طب
صــدم یــک درصــد حســاب تان یم شــود. بــه عبارتــی دیگــر، در مثــال ســویاها، 
بــرای حرکــت بــازار ســویا تــا 10 پنــی، صرفــًا 300 هــزار مارجیــن مــورد نیــاز بــود. 
ضمنــًا، اگــر ســفارش ها از جانــب یــک هجــر معتبــر یم بودنــد، مارجیــن بســیار 

کمتــر یم شــد.

ــا اینجــا، راجــع بــه دو دســته  از معامله گــران کــه توانایــی حرکــت قیمت هــا را  ت
دارنــد، اطالعــات کســب کردیــم. دســته ی اول هجرهــای معتبــری هســتند کــه 
ــرای  ــازار، ب ــی ای در ب ــل کاف ــفارش های متقاب ــه س ــی ک ــان در صورت معامالت ش
جــذب ســفارش های آنهــا وجــود نداشــته باشــد، یم توانــد تأثیــر قابل توجــه ای 
روی نســبت جریــان ســفارش خرید/فــروش بگــذارد. امــا از آنجایــی کــه هــدف 
اصلــی یــک هجــر، از بیــن بــردن ریســک اقتصــادی معاملــه اســت، آنهــا معمــواًل 
از ســهام، قراردادهــای آتــی یــا بازارهــای فارکــس بــرای حرکــت دادن هدفمندانــه 

ــد. ــتفاده نیم کنن ــفته بازی، اس ــا س ــت ی قیم

کامــاًل برعکــس، در شــرایط عــادی، هجرهــا خودشــان را بــه آب و آتــش یم زننــد 
کــه انــدازه ی سفارش هایشــان را مخفــی نگــه دارنــد تــا مطمئــن شــوند کــه 
ــد  ــل ندارن ــی تمای ــوند. یعن ــر یم ش ــن پ ــت ممک ــن قیم ــفارش ها در بهتری س
ســفارش های خریدشــان باعــث بــاال رفتــن قیمــت بشــود، یــا ســفارش های 
فروش شــان منجــر بــه قیمــت پیشــنهادی پایین تــر بشــود. زمانــی کــه بــه 
طــور مناســب هــج کرده انــد، برایشــان اهمیتــی نــدارد کــه قیمــت بــه چــه 
ســمتی حرکــت یم کنــد. مــن یــک مثــال شــخصی دارم کــه اقدامــات هجرهــا برای 
اطمینــان یافتــن از پــر شــدن سفارش هایشــان بــا بهتریــن قیمــت ممکــن را، 

نشــان یم دهــد. 

بــورس کاالی  کارگــزار خرده فــروش در  یــک  بــه عنــوان  مــن در ســال 1982 
مریــل لینــچ در ســاختمان هیئــت تجــاری شــیکاگو مشــغول بــه کار بــودم. در 
مقایســه وضعیــت کنونــی معاملــه از لحــاظ پیشــرفت، صنعــت معاملــه در آن 
زمــان در مراحــل ابتدایــی خــودش بــود. از کامپیوترهــای شــخصی، پلتفرم هــای 
معامالتــی الکترونیکــی یــا شــبکه های خبــری مالــی حرفــه ای، خبــری نبــود. 
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اگرچــه شــیکاگو یــک شــبکه ی خبــری محلــی داشــت کــه اخبــار مالــی را در 
ســاعت های مخصــوص معاملــه گــزارش یم کــرد. 

دفتــر مــا یــک تلویزیــون دیــواری بــزرگ داشــت کــه مــا بــه عنــوان کارگــزار 
یم توانســتیم در کل روز شــبکه ی خبــری را ببینیــم و بشــنویم. همچنیــن یــک 
»جعبــه ی مخابــره« داشــتیم. ایــن جعبــه ی مخابــره، یــک بلندگــوی کنفرانــس 
ــه  ــن آزاد ب ــط تلف ــن خ ــود. ای ــل ب ــن آزاد وص ــط تلف ــک خ ــه ی ــه ب ــود ک ــی ب تلفن
محل هــای مخصــوص معاملــه ی مختلفــی در هیئــت تجــاری شــیکاگو، بــورس 

ــود. ــل ب ــورک متص ــورس کاالی نیوی ــیکاگو و ب کاالی ش

کارمنــدان مــری لینــچ در تاالرهــای بــورس، در تمــام مــدت روز، بــه نوبــت 
در هــر محــل مخصــوص معامــالت )مالــی، غــالت، فلــزات، گوشــت و ارزهــا( 
یم گردنــد، تلفــن را بریم دارنــد و از طریــق سیســتم تلفــن بــه بهتریــن نحــوی 
کــه یم تواننــد، کارگــزاران مــری لینــچ را از اتفاقاتــی کــه در محل هــای معامالتــی 

ــد.  ــردار یم کنن ــد، خب ــف یم افت مختل

بــه دلیــل اینکــه همــواره کارگــزاران معیــن، بــرای معامله گــران بــزرگ معینــی 
را  معامــالت  تجــاری،  هجینــگ  مجموعه هــای  و  بــورس  تــاالر  از  خــارج  در 
انجــام یم دادنــد، کارمندانــی کــه در محل هــای معامالتــی گشــت یم زدنــد 
یم توانســتند بــه مــا بگوینــد چــه کســی )بــه احتمــال زیــاد( ســفارش های بــزرگ 

ــرد.  ــازار یم ک ــه وارد ب ــر لحظ ــروش را در ه ــد و ف خری

ــی  ــبکه ی محل ــودم و ش ــته ب ــزم نشس ــت می ــه پش ــی ک ــح در حال ــک روز صب ی
نــام »کاالهــای  بــه  تلویزیــون تماشــا یم کــردم، معــاون شــرکتی  از  را  مالــی 
ــان  ــوک در جه ــدگان خ ــن پرورش دهن ــی از بزرگ تری ــان یک ــد« )در آن زم هاینول
بــود( مصاحبــه ای بــا تلویزیــون داشــت. ایــن معــاون در مــورد اینکــه چــرا خریــد 
ــت،  ــان اس ــوب در آن زم ــیار خ ــرمایه گذاری بس ــک س ــوک ی ــی خ ــای آت قرارداد ه
ادعاهــای محکــیم عنــوان یم کــرد. وی همه جــور دلیــل و اســتداللی بــرای 

ــت. ــرود، داش ــاال ب ــد ب ــا بای ــت خوک ه ــرا قیم ــه چ اینک

کــه  شــدم  متوجــه  یم دادم،  گــوش  مصاحبــه  ایــن  بــه  کــه  همانطــور 
مشــخصًا  شــدند.  روشــن  کارگــزاری  شــرکت  تلفن هــای  خــط  ســبز  چــراغ 
معامله گــران کاال در خانه هایشــان، در محــدوده ی شــیکاگو همیــن برنامــه 
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را تماشــا یم کردنــد؛ زیــرا تقریبــًا همــه ی کارگزارهــای دفتــر مــا بــا ســیلی 
ــد.  ــده بودن ــه ش ــوک مواج ــی خ ــای آت ــرای قرارداده ــد ب ــفارش های خری از س
پیش تــر  کــه  نســبی ای  ســکوت  بــا  مقایســه  در  فعالیت هــا  ایــن  همــه ی 

وجــود داشــت، آشــوبی ایجــاد کردنــد.

در زمانــی کــه کارگزارهــا برچســب زمانــی ســفارش های خریــد مشــتریان را 
یم زدنــد و آنهــا را بــه تــاالر بــورس فــرا یم خواندنــد، یکــی از کارکنانــی کــه بیــن 
تــا  محل هــای معامالتــی گشــت یم زننــد، وارد محــل معاملــه خــوک شــد 
اتفاقــات در حــال جریــان را بــا جعبــه ی مخابــره گــزارش دهــد. وی تعــداد زیــادی 
از ســفارش های خریــد کــه وارد بــازار یم شــدند را شناســایی کــرد؛ و نــه فقــط از 
طــرف مشــتریان مــری لینــچ، بلکــه از طــرف دیگــر شــرکت های کارگــزاری بــزرگ 

ــت. ــود داش ــد وج ــفارش های خری ــان، س آن زم

بــه طــور طبیعــی، قیمــت خوک هــا بالفاصلــه شــروع بــه بــاال رفتــن کــرد و 
ــتند،  ــی یم گش ــای معامالت ــن محل ه ــه بی ــچ ک ــری لین ــدان م ــد از آن، کارمن بع
اعــالم کردنــد کــه هاینولــد یــک فروشــنده ی اصلــی اســت. یعنــی، هاینولــد 
منتظــر معامله گــران خرده فــروش )و معامله گــران کم تجربــه، بــه اصطــالح 
معامله گــران ضعیــف( بــود تــا قیمــت را بــاال ببــرد و شــروع بــه فــروش بــا 
ــش را  ــی از معاون های ــد یک ــل، هاینول ــد. در اص ــا بکن ــد آنه ــفارش های خری س
ــی  ــای آت ــد قرارداد ه ــرای خری ــران را ب ــا معامله گ ــود ت ــتاده ب ــون فرس ــه تلویزی ب
خــوک تشــویق کنــد؛ چــون یــک پوزیشــن هجینــگ بســیار بــزرگ داشــتند کــه  
ــرای  ــازار، ب ــد در ب ــفارش های خری ــودی  س ــه موج ــود و ب ــرا ش ــتند اج یم خواس

قــرار گرفتــن در ســمت دیگــر ســفارش های فروش شــان نیــاز داشــتند. 

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ســفارش های بــزرگ یم تواننــد قیمــت را حرکــت 
ــد،  ــرا کن ــزرگ را اج ــفارش ب ــک س ــد ی ــه یم خواه ــری ک ــرای هج ــس ب ــد. پ دهن
افشــا یــا اعــالم کــردن قصــدش، تقریبــًا هیچ وقــت بــه نفــع وی نخواهــد بــود. 
یم کننــد،  اجــرا  بــزرگ  پوزیشــن های  کــه  معامله گرانــی  دیگــر،  عبــارت  بــه 
دروغ  قصدشــان  مــورد  در  کــه  هســتند  شــده  ای  شــناخته  دروغ گوهــای 
یم گوینــد، مگــر اینکــه حقیقــت امــر، بــه طریقــی، از لحــاظ مالــی برایشــان 

ســودی داشــته باشــد.
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دارنــد،  را  قیمت هــا  حرکــت  توانایــی  کــه  معامله گــران  دوِم  دســته ی 
ســفته بازهای بــزرگ هســتند. بــدون پرداختــن بــه جزئیــات بیشــتر، پیش تــر 
توضیــح داده ام کــه تحــت شــرایط مختلــف بــه خصوصــی در بــازار، ســفته بازهای 
بــزرگ از ســفارش های بــزرگ بــرای اجــرای اســتراتژی های معامالتــی ای اســتفاده 
ــه  ــه ای را ب ــر و غیرحرف ــران ضعیف ت ــا، معامله گ ــیله ی آنه ــه وس ــا ب ــد ت یم کنن
ــا ســفارش های متقابــل کافــی بــرای کســب  ســمت یــک پوزیشــن بکشــانند ت
سودهایشــان داشــته باشــند. یــا معامله گــران ضعیف تــر و کمتــر حرفــه ای را 
از یــک پوزیشــن بیــرون بکشــند تــا بتواننــد بــا یــک قیمــت قابل توجه تــر بــرای 

ــد. ــرار بگیرن ــر ق ــر ضعیف ت ــای معامله گ ــان، در ج خودش

اکنــون قبــل از اینکــه بــه دســته بندی بعــدی بپردازیــم، قصــد دارم چنــد نکتــه  را 
خاطــر نشــان کنــم. هجرهایــی کــه واقعــًا هــج یم کننــد، بــه دنبــال برد نیســتند. 
زیــرا ســفته بازی نیم کننــد، پــس حرکــت قیمــت یــا جهــت حرکــت آن برایشــان 
ــرای  ــه ب ــال معامل ــواره در ح ــفته بازها هم ــر، س ــی دیگ ــدارد. از طرف ــی ن اهمیت
بــرد هســتند و بنابرایــن نیازمنــد حرکــت قیمــت بــرای برنــده شــدن هســتند. 
نتیجتــًا، ســفته بازهای بــزرگ و حرفــه ای اغلــب بــا پذیرفتــن نقشــی فعــال 
بــرای حرکــت هدفمندانــه ی قیمــت در جهتــی کــه بــه نفع شــان خواهــد بــود، 

معامــالت برنــده ی خودشــان را طــرح ریــزی یم کننــد.

ــازار  ــی ب ــامل باق ــًا ش ــت و اساس ــم پرداخ ــه آن خواهی ــه ب ــری ک ــته بندی آخ دس
یم شــود، ســفته بازی ا ســت کــه منابــع مالــی و روان شــناختی بــرای حرکــت 
قیمت هــا بــه نفــع خــودش را نــدارد. بــه احتمــال زیــاد، اگــر ایــن کتــاب را 
یم خوانیــد، در دســته بندی معامله گرانــی قــرار یم گیریــد کــه کامــاًل وابســته 
بــه کنش هــای معامله گــران دیگــر بــرای کســب پــول هســتند. در ایــن صــورت، 
شــما در یــک معاملــه ی برنــده نخواهیــد بــود؛ مگــر اینکــه یــک معامله گــر یــا 
ــی در  ــا عدم تعادل ــوند ت ــازار ش ــی وارد ب ــم کاف ــا حج ــران ب ــدادی از معامله گ تع

نســبت جریــان ســفارش خرید/فــروش بــه نفــع شــما ایجــاد کننــد.

ســه شــرط ســاده و اساســی کــه وضعیــت شــما را کنتــرل یم کننــد را مــورد توجه 
داشته باشید: 

از آنجایی که تنها دلیل شما برای معامله، برنده شدن است، 	
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و برای قرار گرفتن در یک معامله ی برنده، به حرکت قیمت نیاز دارید، 	

و منابــع کافــی بــرای بــه دســت آوردن نقشــی فعــال، بــه منظــور تأثیــر گذاشــتن  	
ــوال  ــن س ــه ای ــد، ب ــار نداری ــان را در اختی ــع خودت ــه نف ــفارش ب ــان س روی جری

ــید: بیندیش

بعــد از اینکــه تصمیــم گرفتیــد یــک معاملــه را اجــرا کنیــد، عدم تعــادل جریــان 
ســفارش کــه معاملــه ی شــما را برنــده یم کنــد، از کجــا پیــدا خواهــد شــد؟

مــن در ابتــدای ایــن بخــش، تعــداد مختلفــی از منابــع هجینــگ و ســفته بازی 
بــرای جریــان ســفارش را بــه صــورت لیســت در آوردم. بنابرایــن از خــود بپرســید: 
از بیــن همــه ی خریدهــا و فروش هــای ممکــن کــه از ســمت شــرکت کنندگان 
مختلــف وارد بــازار یم شــوند، چــه کســی قــرار اســت معاملــه ی شــما را برنــده 
ــد  ــاًل بای ــد؟ متقاب ــام ده ــن کاری انج ــد همچی ــرا بای ــته، چ ــن گذش ــد؟ و از ای کن
ــن  ــر همی ــا اکث ــرد ی ــک ف ــت ی ــن اس ــزی ممک ــه چی ــد: چ ــوال کنی ــان س از خودت
شــرکت کنندگان را از اجــرای یــک معاملــه در جهــت متقابــل شــما متوقــف 
ســازد؛ و منجــر بــه یــک عدم تعــادل در جریــان خــالف پوزیشــن شــما بشــود؟

خوشــبختانه، الزم نبــود خیلــی در مــورد ایــن مســئله فکــر کنیــد تــا بــه ذهن تان 
خطــور کنــد کــه بــدون قدرت هــای خارق العــاده ی ذهنــی، امــکان نــدارد کــه 

هیچ کــس بیــن مــا از قبــل متوجــه شــود کــه:

سفارش بعدی از کجا خواهد آمد؟ 	

چقدر بزرگ خواهد بود؟ 	

سفارش خرید است یا سفارش فروش؟ 	

چه تأثیری بر نسبت جریان سفارش خرید/فروش خواهد گذاشت؟ 	

ســفارش های  وارد  قیمــت  دادن  حرکــت  قصــد  بــا  کــه  معامله گرانــی  حتــی 
بــزرگ یم شــوند، از رســیدن بــه هدف شــان مطمئــن نیســتند. صرفــًا بــه ایــن 
ــرای آگاهــی از تعــداد ســفارش های متقابلــی کــه ممکــن اســت در  دلیــل کــه ب
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یــک لحظــه  بعــد یــا زمان هــای دیگــر وارد بــازار شــوند، هیــچ راهــی ندارنــد. بــه 
عنــوان مثــال، ممکــن اســت یــک هجــر بــزرگ وجــود داشــته باشــد کــه منتظــر 
یــک ســفارش خریــد یــا فــروش قابل توجــه باشــد تــا بــا اســتفاده از آن، در طــرف 
ــد اجــرا کنــد، قــرار بگیــرد. ممکــن اســت ســفارش هجــر،  دیگــر هجــی کــه بای
ــن  ــود. ای ــت بش ــود قیم ــه رک ــر ب ــد و منج ــذب کن ــفته باز را ج ــفارش های س س
دقیقــًا همــان چیــزی اســت کــه هجــر یم خواهــد؛ زیــرا سفارشــش، بــدون 

حرکــت قیمــت خــالف جهــت وی، پــر شــده اســت. 

امــا ایــن وضعیــت بــرای ســفته باز، وضعیــت خوبــی نیســت. زیــرا در یــک 
پوزیشــن بــزرگ قــرار گرفتــه و قیمــت بــه نفــع وی حرکــت نکــرده اســت. یعنــی 
ــزرگ  ــفارش ب ــد س ــن، بای ــروج از پوزیش ــرای خ ــت. و ب ــرده اس ــودی نک ــچ س هی
دیگــری خــالف جهــت ]پوزیشــن[ ورودش، وارد بــازار کنــد. اگــر پیشــنهادات 
خریــد یــا فــروش کافــی بــرای قــرار گرفتــن در ســمت دیگــر معاملــه اش وجــود 
نداشــته باشــند، مجبــور خواهــد شــد قیمــت را خــالف پوزیشــن خــود حرکــت 
دهــد تــا ســفارش  پیــدا کنــد. یعنــی بــا تــالش بــرای خــروج از پوزیشــنش، باعــث 

ضــرر خــودش خواهــد شــد. 

نکتــه ای کــه ســعی دارم بــه آن اشــاره کنــم ایــن اســت کــه اگــر یــک ســفته باز _کــه 
قــادر اســت ســفارش های بــزرگ کافــی وارد بــازار کنــد تــا قیمت هــا را واقعــًا 
حرکــت دهــد_ از اتفاقاتــی کــه خواهــد افتــاد اطالعــی نــدارد، تکلیــف بقیــه ی مــا 
ــال  ــای فاندامنت ــاد از تحلیل ه ــد افت ــه خواهن ــی ک ــی اتفاقات ــرای پیش بین ــه ب ک
رویکردهــای  دیگــر،  عبــارت  بــه  چیســت!  یم کنیــم  اســتفاده  تکنیــکال  و 
تحلیل هــای فاندامنتــال و تکنیــکال کــه مــا را قــادر یم ســازند بــه درســتی 
ــه  ــی ک ــرد وقت ــد ک ــور کار خواهن ــم چط ــی کنی ــت را پیش بین ــت قیم ــت حرک جه
مــا بــا مکانیســم واقعــی ای کــه جهــت حرکــت قیمت  هــا و جریــان ســفارش های 

ــم؟ ــی نداری ــچ ارتباط ــد هی ــخص یم کن ــروش را مش خرید/ف
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ــت  ــت قیم ــه حرک ــر ب ــه منج ــی ای ک ــروی اساس ــفارش، نی ــان س ــر جری از منظ
ــت.  ــروش اس ــفارش خرید/ف ــان س ــبت جری ــادل در نس ــک عدم تع ــود، ی یم ش
ســفارش های خریــد و فروشــی کــه وارد بــازار یم شــوند با هم منطبق یم شــوند 
تــا یــک معاملــه را بــه انجــام برســانند؛ اگــر تعــداد ســفارش های خریــد و فــروش 
مســاوی نباشــد، فراینــد مطابقت ســازی منجــر بــه حرکتــی رو بــه بــاال یــا رو بــه 
پاییــن در قیمــت یم شــود. در هــر لحظــه، اگــر ســفارش های خریــد بیشــتری 
نســبت بــه ســفارش های فــروش وارد بــازار بشــود، قیمــت بــاال خواهــد رفــت. 
اگــر ســفارش های فــروش بیشــتری نســبت بــه ســفارش های خریــد وارد بــازار 
ــروش، در  ــد و ف ــفارش خری ــر س ــرد. ه ــد ک ــدا خواه ــش پی ــت کاه ــود، قیم ش
جهــت دادن بــه حرکــت قیمت هــا نقشــی ایفــا یم کنــد؛ امــا ســفارش های بــزرگ 
بیشــترین پتانســیل ایجــاد یــک عدم تعــادل در نســبت جریــان ســفارش و بــه 

همیــن ترتیــب، بیشــترین پتانســیل حرکــت دادن قیمــت را دارنــد. 

بهتریــن توصیفــی کــه یم شــود از یــک جریــان ســفارش خرید/فــروش تــازه 
ارائــه داد، هــرج و مــرج محــض اســت. اگــر تــا بــه حــال در یــک تــاالر بــورس بــوده 
باشــید، بــه خصــوص بــه هنــگام شــلوغی، )یــا زمانــی کــه بــازار ســع1 یم شــود( 

پــس دقیقــًا متوجــه حرفــم یم شــوید. 

اگــر تــا بــه حــال فرصــت بازدیــد از هیــچ تاالر بورســی، بــه خصــوص در زمــان بازار 
ــاری«  ــن تج ــم »اماک ــه فیل ــت ک ــن اس ــاوال ای ــنهاد پ ــته اید، پیش ــع را  نداش س
محصــول ســال 1983 بــا بــازی دن اکرویــد، ادی مورفــی، جیــیم لــی کرتیــس، دان 
آمچــی و رالــف بــالیم را تماشــا کنیــد. بــه خصــوص صحنه هــای پایانــی فیلــم کــه 

1     بــازار ســع )بــه انگلیســی: Fast Market( بــه معنــی بــازاری اســت کــه در آن معامــالت بــا حجــم زیــاد انجام یم شــوند 

و ایــن نــوع بــازار خصوصــًا بــه لحــاظ کاهــش قیمت هــا آشــفته یم شــود.
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ــان  ــازار ســع در یکــی از بورس هــا را نمایــش یم دهــد و بــه درک بهترت یــک ب
کمــک یم کنــد.

و  خریــد  ســفارش های  زیــرا  اســت  مــرج  و  هــرج  دارای  ســفارش  جریــان 
فروشــی کــه وارد جریــان یم شــوند، مقاصــد، باورهــا و هدف هــای رقابتــی و 
متناقــض همــه ی معامله گــران در سرتاســر جهــان را منعکــس یم کننــد. ایــن 
ــا فــروش اســتفاده  ــد ی معامله گــران در سرتاســر جهــان از یــک ســفارش خری

ــا: ــد ت یم کنن

به عنوان یک هجر، ریسک آمیخته با حرکت قیمت را حذف کنند 	

یا از طریق سفته بازی در جهت قیمت، پول به دست بیاورند 	

یــا بــا تــالش عامدانــه بــرای ایجــاد یــک عدم تعــادل در نســبت جریــان ســفارش،  	
کــه قیمــت را در جهــت بــه خصوصــی حرکــت یم دهــد، پــول بــه دســت بیاورنــد

حرکت قیمت در جهت به خصوصی را متوقف سازند 	

در طــی فراینــد منطبق ســازی ســفارش های خریــد و فــروش بــا مقدارهــای 
پدیــده ی  یــک  از  کــم  کــه  دهــد  رخ  دگرگونــی ای  اســت  ممکــن  مختلــف، 

نــدارد. خارق العــاده 

هــرج و مــرج محــض یم توانــد تبدیــل بــه الگوهــای متقارنــی شــود کــه 
دارنــد. پیش بینــی  قابــل   ویژگی هایــی 

هنــگایم کــه ســفارش های خریــد و فــروش تبدیــل بــه معامله هایــی اجــرا 
ــش در  ــا کاه ــش ی ــه افزای ــر ب ــا منج ــن معامله ه ــًا ای ــوند، نتیجت ــده یم ش ش
قیمــت یم شــوند. اگــر مــا ایــن تغییــرات قیمــت را روی یــک نمــودار رســم کنیــم، 
متوجــه یم شــویم کــه آنهــا بــا مــدل الگوهــای مختلفی ادغــام یم شــوند. الگوها، 
کنش هــای انجــام شــده توســط هــر معامله گــر مجــزا را در قالبــی خالصــه، بــه 
هــم پیوســته یــا جمــع آوری شــده نشــان یم دهنــد. ایــن الگوهــا قابــل ســنجش 
و اندازه گیــری هســتند و گاهــا یم تواننــد بــه لحــاظ طرح شــان، بــه قرینگــی 

یــک دانــه ی بــرف باشــند. 

تقــارن، بــه یــک یکنواختــی اساســی در رفتــار اشــاره دارد. و هرچیــزی کــه در 
رفتــار، یکنواخــت باشــد، ایــن مفهــوم را یم رســاند کــه آن رفتــار، ممکــن اســت 
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ــن  ــرا ای ــرا؟ زی ــود. چ ــی بش ــل پیش بین ــه قاب ــد، و در نتیج ــرار کن ــودش را تک خ
الگوهــای رفتــاری جمعــی ایجــاد شــده توســط فعالیــت  چندیــن معامله گــر 
مجــزا کــه روزهــا و هفته هــا و ماه هــا در تعامــل بــا هــم بودنــد، بــه لحــاظ 
کــه  باشــند  قابل اعتمــاد  همانقــدر  یم تواننــد  بــودن،  پیش بینــی  قابــل  
الگوهــای رفتــاری نمایــش  داده شــده ی معمولــی یــک معامله گــر منفــرد، 
بــه عنــوان معامله گرانــی منفــرد، همــه ی مــا  قابــل پیش بینــی  هســتند. 
تمایــل داریــم در شــرایط ها و موقعیت هــای مشــابه، بــه یــک شــکل رفتــار 
کنیــم. تحلیــل تکنیــکال همیــن اصــل را در مــورد گروهــی از معامله گــران 
هــم بــه کار یم بــرد. نشــان دادن تغییــرات قیمــت ایجــاد شــده توســط گروهــی 
از معامله گــران بــر روی یــک نمــودار در طــی زمــان، یم توانــد باعــث نظــم 
بخشــیدن بــه هــرج و مــرج جریــان شــود؛ بــه نحــوی کــه مــا را قــادر یم ســازد 
هــر الگــوی رفتــاری  ممکــِن نهفته شــده در هــرج و مــرج جریــان را تشــخیص 

دهیــم. الگوهایــی کــه ممکــن اســت نامرئــی و غیرقابــل درک باشــند. 

تــا جایــی کــه اطــالع دارم، حــدود صدهــا ســال قبــل، ژاپنی ها اولیــن نفراتــی بودند 
ــتند و  ــل هس ــر در تعام ــا یکدیگ ــه ب ــراد ک ــی از اف ــدند گروه های ــه ش ــه متوج ک
ــان  ــی از خودش ــاری جمع ــای رفت ــد الگوه ــد، یم توانن ــروش یم کنن ــد و ف خری
نشــان  دهنــد کــه ایــن رفتارهــا بارهــا و بارهــا خودشــان را تکــرار یم کننــد. آنهــا 
کشــف کردنــد کــه اگــر فعالیت هــای خریــد و فــروش را ســازماندهی کنیــد، بــه 
صــورت نمودارهــای ژاپنــی کــه اکنــون بــا اســم »کندل اســتیک« رایــج هســتند، 
امــکان دارد کــه راجــع بــه جهــت حرکــت قیمــت  بعــد از پدیــدار شــدن یــک الگــو، 

ــید. ــته باش ــق داش ــیار دقی ــی بس پیش بینی های

ــر  ــده ب ــش داده ش ــری نمای ــای تصوی ــم از الگوه ــروزی ه ــکال ام ــل تکنی تحلی
روی نمودارهــای قیمــت اســتفاده یم کنــد؛ مثــل کندل اســتیک ها کــه توســط 
ژاپنی هــا توســعه یافتنــد. امــا تحلیــل تکنیــکال بــه نحــوی پیشــرفت کــرد کــه 
ــان  ــه در جری ــای نهفت ــردن الگوه ــدا ک ــرای پی ــم ب ــی ه ــای ریاضیات از معادله ه
ســفارش خرید/فــروش اســتفاده  یم کنــد. زمانــی کــه الگویــی را بیابیــد کــه 
همــواره خــودش را تکــرار یم کنــد، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بعــد از پدیــدار 
شــدن یــک الگــو، معامله گــران بــه همــان شــیوه ای مشــابهی کــه در گذشــته 

بعــد از توســعه الگوهــا رفتــار یم کردنــد، رفتــار کننــد.  
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میله های قیمت

اساســی ترین بخــش یــک الگــوی نمــودار تکنیــکال، میلــه ی قیمــت اســت. 
میلــه ی قیمــت یــک خــط عمــودی اســت کــه نشــانگر حــدود قیمــت چیــزی در 
طــی مــدت زمانــی مشــخص اســت. میلــه ی قیمــت در نمــوداری رســم یم شــود 
کــه محــور عمــودی آن بــه تغییــرات قیمــت تدریجــی، از قیمــت کــم بــه قیمــت 
بــاال، و محــور افقــی آن بــه دوره هــای زمانــی ای اختصــاص داده شــده کــه بــا 

مقــدار زمانــی کــه هــر میلــه ی مجــزا ارائــه یم دهــد، منطبــق هســتند. 

یــک میلــه ی منفــرد یم توانــد هــر دوره زمانــی ای کــه مناســب بــا اهــداف 
ــه  ــتر. ب ــا بیش ــال ی ــک س ــا ی ــه ت ــه گرفت ــک دقیق ــد؛ از ی ــان ده ــت را نش شماس
عنــوان مثــال، در یــک نمــودار میلــه ای پنــج دقیقــه ای، هــر خــط عمــودی  
ــج  ــان پن ــدت زم ــی در م ــت. یعن ــت اس ــرد قیم ــه از عملک ــج دقیق ــر پن نمایانگ
دقیقــه، جریــان ســفارش خرید/فــروش تعــدادی قیمــت ایجــاد کــرده اســت کــه 

گرفته انــد.  صــورت  قیمت هــا  آن  در  معامــالت 

قســمت بــاالی میلــه نمایانگــر باالتریــن قیمتــی اســت کــه یــک یا چند ســفارش 
ــه  ــک معامل ــا ی ــد ت ــدا کردن ــت پی ــم مطابق ــا ه ــت ب ــروش در آن قیم ــد و ف خری
بــه انجــام برســد. و قســمت پاییــن میلــه نمایانگــر پایین تریــن قیمتــی اســت 
کــه یــک یــا چنــد ســفارش خریــد و فــروش در آن قیمــت بــا هــم مطابقــت پیــدا 

کردنــد تــا یــک معاملــه را در مــدت ایــن پنــج دقیقــه  بــه انجــام برســانند.  

و  یم شــود  بســته  میلــه  قیمــت،  عملکــرد  دقیقــه  پنــج  نمایــش  از  بعــد 
میلــه ای جدیــد شــروع یم شــود. بنابرایــن بــازاری کــه بــه مــدت شــش ســاعت 
بــاز اســت، 72 میلــه ی پنــج دقیقــه ای ایجــاد یم کنــد. اگــر بــه یــک نمــودار 
ــی  ــت نگاه ــاز اس ــاعت ب ــش س ــدت ش ــه م ــه ب ــازاری ک ــرای ب ــه  ب ــه ای روزان میل
بیندازیــد، تمــام معامله هایــی کــه در کل روز انجــام شــده اند بــا یــک خــط 

عمــودی نشــان داده یم شــوند. 

وقتــی کــه میله هــا بــه صــورت متوالــی نمایــش داده یم شــوند، الگوهــای 
رفتــاری بــر مبنــای رابطــه ی بیــن دو یــا چنــد میلــه ی پشــت ســر هــم خودشــان 
ــر  ــاال ب ــت ب ــه قیم ــد ک ــه  را ببینی ــری میل ــک س ــر ی ــاًل اگ ــد. مث ــان یم دهن را نش
روی هرکدام شــان بیشــتر از میلــه ی قبلــی باشــد، ایــن بــازار بــه لحــاظ تحلیــل 
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تکنیــکال، بــازاری بــا رونــد صعــودی بــه حســاب یم آیــد. متقابــاًل، یــک بــازار 
ــا را  ــری از میله ه ــک س ــًا ی ــد واضح ــه یم توانی ــت ک ــازاری اس ــی، ب ــد نزول ــا رون ب
ببینیــد کــه باالتریــن قیمــت حاصل شــده در آنهــا، کمتــر از میلــه ی قبلــی اســت 

ــت.  ــی اس ــه ی قبل ــت میل ــر از قیم ــا، پایین ت ــن آنه ــت پایی و قیم

چــه چیــزی باعــث یم شــود یــک بــازار بــه نحــوی رفتــار کنــد کــه در هــر ســری 
از میله هــای قیمتــی کــه نشــان یم دهــد، قیمــت بــاال در هــر میلــه، بیشــتر از 
میلــه ی قبلــی یم شــود و قیمــت پاییــن فعلــی، بیشــتر از قیمــت پاییــن میله ی 

قبلــی یم شــود؟

پاســخش ســاده اســت. میــزان کافــی ای عدم تعــادل بــه نفــع خریــداران وجــود 
ــاال بکشــاند؛ و  دارد کــه قیمــت را در هــر دوره ی زمانــی متعاقــب، بــه ســمت ب
ــر  ــْت پایین ت ــوند قیم ــث ش ــا باع ــد ت ــود ندارن ــی وج ــروش کاف ــفارش های ف س
از قیمــِت پاییــِن میلــه ی قبلــی بــرود. اکنــون اگــر یم خواهیــد بدانیــد چــرا 
ســفارش های خریــد بیشــتری نســبت بــه ســفارش های فــروش وارد بــازار 
یم شــوند، بایــد بدانیــد پاســخ دادن بــه ایــن ســوال ســاده نیســت؛ البتــه اگــر 

ــه آن داد.  ــخی ب ــود پاس ــاًل بش اص

ممکــن اســت چندیــن دلیــل متفــاوت مربــوط بــه هجینــگ یــا ســفته بازی 
وجــود داشــته باشــند کــه معامله گــران از آنهــا بــرای توجیــه ورودشــان بــه 
ســفارش های خریــد کــه منجــر بــه افزایــش قیمــت یم شــوند، اســتفاده  کننــد.

ممکــن اســت درصــدی از معامله گــراِن شــرکت کننده بــا همیــن دالیــل یــا 
اســتدالل مشــابه بــرای ورود به ســفارش های خریدشــان ترغیب شــده باشــند. 
امــا تنهــا راهــی کــه یم توانیــم از طریــق آن مطمئــن شــویم، پرســیدن از خــود 
ایــن معامله گــران اســت؛ کــه البتــه احتمــال امکان پذیــری نیســت. چــون مــردم 
ــردن  ــه ک ــغول معامل ــه، مش ــر لحظ ــازار و در ه ــر ب ــان، در ه ــر جه در سرتاس
هســتند. از منظــر روان شــناختی، ایــن مســئله ی »دلیــل ورود معامله گــران بــه 
ســفارش های خریــد و فــروش« موضــوع مهــیم اســت کــه مفاهیــم اساســی ای 
در مــورد »چگونگــی تفکــر بــرای رســیدن بــه موفقیــت« را شــامل یم شــود کــه 

بعدتــر و بــا جزئیــات بیشــتر توضیــح خواهــم داد.
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چندیــن روش بــرای معاملــه در یــک بــازار معامالتــی وجــود دارد. امــا طبــق 
ــودی  ــدی صع ــه رون ــازاری ک ــازار2، در ب ــف ب ــت ک ــد در قیم ــن، خری ــه ی م تجرب
دارد و فــروش در قیمــت ســقف، در بــازاری کــه رونــد نزولــی دارد، از مؤثرتریــن 
روش هــا اســت. مطمئــن هســتم کــه بســیاری از شــما شــنیده اید کــه یم گویند 
»رونــد دوســت شماســت« و »خــودت را بــا شــرایط وفــق بــده«. معنــی ایــن 
نقل قول هــا ایــن اســت کــه شــما معمــواًل بــا دوســتان خــود نیم جنگیــد، پــس 
ــه  ــان ب ــت جری ــث حرک ــد باع ــر نیم توانی ــید. و اگ ــگ نباش ــم در جن ــد ه ــا رون ب
نفــع خودتــان شــوید، پــس منطقــی نیســت کــه صرفــًا »خودتــان را بــا شــرایط 
وفــق دهیــد«؟ خریــد در کــف قیمــت در بــازاری بــا رونــد صعــودی و فــروش در 
ســقف قیمــت در بــازاری بــا رونــد نزولــی، عمــل کــردن واقعــی بــه اصــول »ترنــد 

دوســت شماســت« و »وفــق دادن خــود بــا شــرایط« اســت. 

هرچنــد درســت مثــل باقــی چیزهایــی کــه بــه معاملــه مربــوط یم شــوند، خریــد 
در کــف قیمــت و فــروش در ســقف قیمــت بــه نظــر ســاده یم رســد، امــا اینطور 
نیســت. بــه خصــوص وقتــی کــه تمایــل بــه ایجــاد یــک برنامــه ی معامالتــی بــا 
قوانیــن ورود و خــروج خــاص داریــد. ایجــاد یــک برنامــه ی  معامالتــی بــا قوانیــن 

ورود و خــروج خــاص بــه یــک درک جامــع از مــوارد زیــر نیازمنــد خواهــد بــود:

چگونگی رسم کردن خطوط روند 	

چگونگی تعریف و شناسایی تقارن روند 	

درک رابطه ی بین روند و سطوح اصالحی3 در دوره های زمانی مختلف 	

چگونگــی تشــخیص دادن تفــاوت بیــن یــک ســطح اصالحــی معمولــی )کــف  	
ــقف( و ــا س ــت ی قیم

تشــخیص ســطح اصالحــی کــه تقــارن رونــد در دوره  ی زمانــی مــورد معاملــه ی  	
شــما را بــه هــم یم زنــد

در زمینــه ی ویژگی هــا و ماهیــت بازارهــای معاملــه و همچنیــن الگوهــای 
نمــوداری کــه بــه صــورت گســترده مــورد اســتفاده قــرار یم گیرنــد کتاب هــای 
ایــن  بــه  اینجــا  کــه  نــدارم  بنابرایــن تمایــل  زیــادی در دســترس هســتند. 

Buy dips   2

Retracements   3
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ایــن  درک  بــرای  شــما  بــه  کمــک  مــن  هــدف  بلکــه  بپــردازم.  موضوعــات 
مســئله اســت کــه علی رغــم صحــت و دقــت الگوهــای نمــوداری تکنیــکال در 
پیش بینــی جهــت قیمــت، همگی شــان محدودیت هایــی ذاتــی بــه همــراه 
ــد  ــد، درک یم کنی ــخیص یم دهی ــا را تش ــن محدودیت ه ــه ای ــی ک ــد. زمان دارن
و آنهــا را جبــران یم کنیــد، مســتعد انجــام کارهــا بــا داشــتن صرفــًا »توهــیم از 

ــود.  ــد ب ــل« نخواهی تحلی

ــا  ــد ی ــیگنال خری ــک س ــه ی ــد ک ــر کنی ــد فک ــز نیم توانی ــر، هرگ ــارت دیگ ــه عب ب
ــا  ــی ی ــا اندیکاتــور خیلــی عال فــروش از ســمت یــک الگــوی نمــودار تکنیــکال ی
قابــل اعتمــاد اســت؛ و بــاور نخواهیــد کــرد کــه ریســک یــک معاملــه ی ناکارآمــد 

ــن یم رود. از بی

روش های تکنیکال مبتنی بر ریاضیات

زمانــی کــه معاملــه کــردن را آغــاز کــردم ابزارهــای تکنیــکال مبتنــی بــر ریاضیــات 
 ،5RSI خیلــی کــیم در دســترس بودنــد. مــا میانگین هــای متحــرک4، اندیکاتــور
اندیکاتــور 6MACD، استوکاســتیک ها7 و چنــد مــورد دیگــر را در اختیار داشــتیم. 
ــات  ــر ریاضی ــی ب ــکال مبتن ــور تکنی ــا اندیکات ــا صده ــزاران ی ــون ه ــلمًا اکن مس
وجــود دارنــد کــه بــرای ورود بــه یــک معاملــه ی برنــده و کســب ســودهای عالی، 

بــه مــا کمــک خواهنــد کــرد. 

Moving averages   4

ــردد.  ــبه یم گ ــی محاس ــده ریاض ــط پیچی ــا رواب ــد ب ــف Relative Strength Index یم باش ــه مخف ــور RSI ک 5   اندیکات

در تنظیمــات RSI عمومــا از تنظیــم ١4 روزه اســتفاده یم شــود. ایــن اندیکاتــور هماننــد مکــدی )MACD( در زمــره 

ــد. ــان یم باش ــال نوس ــطح ٠ و ١٠٠ در ح ــن دو س ــواره بی ــه هم ــود چراک ــدی یم ش ــه بن ــیالتورها طبق اس

6   اندیکاتــور MACD مخفــف عبــارت Moving Average Convergence Divergence  اســت. ایــن عبــارت بــه معنــی 

ــل  ــی اپ ــد ب ــداع جرال ــور اب ــن اندیکات ــت. ای ــرک اس ــن متح ــی )Divergence(  میانگی ــی )Convergence( و واگرای همگرای

ــتفاده  ــد اس ــک رون ــتاب در ی ــت و ش ــدرت ، جه ــت آوردن ق ــه دس ــرای ب ــکال ب ــل تکنی ــور در تحلی ــن اندیکات ــت. از ای اس

یم شــود.

ــار  ــد را در اختی ــدرت رون ــوم و ق ــه مومنت ــع ب ــی راج ــی: Stochastic( اطالعات ــه انگلیس ــتیک )ب ــور استوکاس 7   اندیکات

ــد. ــخص یم کن ــی را مش ــرکات قیمت ــدرت ح ــرعت و ق ــور، س ــن اندیکات ــما قــرار یم دهــد. در واقــع ای ش
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ــام  ــرک« ن ــن متح ــات »میانگی ــر ریاضی ــی ب ــکال مبتن ــی ترین روش تکنی اساس
ــت  ــودار قیم ــک نم ــر روی ی ــه ب ــت ک ــواًل خطی س ــرک معم ــن متح دارد. میانگی
ــبه  ــرای محاس ــه ب ــی ک ــای قیمت ــراه میله ه ــه هم ــًا ب ــت؛ دقیق ــده اس ــم ش رس
ــرک  ــن متح ــتم میانگی ــن یم خواس ــر م ــاًل اگ ــوند. مث ــتفاده یم ش ــن اس میانگی
بــاال،  قیمــت  ببینــم،  را  دقیقــه ای  پنــج  قیمــت  میله هــای  دوره اِی  شــانزده 
قیمــت بســته، قیمــت بــاز و قیمــت بســته ی شــانزده میلــه ی آخــر را انتخــاب 
ــیم  ــوع کل را تقس ــد مجم ــرده و بع ــع ک ــم جم ــا ه ــان را ب ــردم و همه ی ش یم ک

ــردم. ــر 64 یم ک ب

بــه 64 تقســیم یم کنیــم بــه ایــن دلیــل کــه ایــن عــدد، تعــداد نقــاط داده  هایــی 
ــته(.  ــاز و 16 بس ــن، 16 ب ــاال، 16 پایی ــت ب ــم )16 قیم ــن یم گیری ــه میانگی ــت ک اس
زمانــی کــه میانگیــن قیمت تــان را بــه دســت آوردیــد، آن را بــه شــکل یــک نقطــه 
ــان روی  ــه ای بعدی ت ــج دقیق ــه ی پن ــه میل ــد ک ــم یم کنی ــوداری رس ــر روی نم ب
آن شــکل خواهــد گرفــت. بــرای رســیدن بــه نقطــه ی بعــدی )میانگیــن قیمــت( 
ــاز و  ــن، ب ــاال، پایی ــت ب ــود. قیم ــته ش ــی بس ــه ی فعل ــا میل ــد ت ــر یم مانی منتظ
ــه  ــوع کل را ب ــن مجم ــپس ای ــد و س ــع یم زنی ــم جم ــا ه ــه را ب ــته ی آن میل بس
اینکــه قدییم تریــن میلــه  ی  از  )بعــد  قبلــی  مجمــوع کل شــانزده میلــه ی 
مجموعــه را از مجمــوع کل کــم کردیــد( اضافــه یم کنیــد. حــاال مجمــوع کل 
جدیــد را تقســیم بــر 64 یم کنیــد و میانگیــن قیمــت جدیــد را روی نمودارتــان 
رســم یم کنیــد. آخریــن کاری کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه یــک خــط بــرای 
ــوید  ــه یم ش ــا آن موج ــا ب ــه در انته ــزی ک ــید. چی ــا بکش ــردن نقطه ه ــل ک متص
یــک خــط پیوســته اســت کــه بیــن میانگیــن قیمــت در شــانزده میلــه ی پنــج 
دقیقــه ای اخیــر و عملکــرد میلــه ی فعلــی در رابطــه بــا میانگیــن، یــک بازنمایــی 

گرافیکــی ارائــه یم دهــد. 

در کنــار همــه ی الگوهــای نمــوداری، روش هــای متفــاوت دیگــری بــرای معامله 
بــا میانگیــن متحــرک وجــود دارد. یکــی از رایج تریــن روش هــا، رســم دو میانگین 
اســت؛ یــک میانگیــن بــا دوره زمانــی بــاال و یــک میانگیــن بــا دوره زمانــی کــم. و 
بعــد منتظــر یم مانیــم تــا بعــد از اینکــه بــازار در یــک رونــد، بــا تعــداد از پیــش 
ــدازه ی  ــد. ان ــورد کنن ــم برخ ــا ه ــود، ب ــه ب ــرار گرفت ــا ق ــده ای از میله ه تعیین ش
میانگین هایــی کــه انتخــاب یم کنیــد همــان چیــزی هســتند کــه بهتریــن نتایــج 
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ــی  ــک دوره زمان ــانزده و ی ــی ش ــک دوره زمان ــن از ی ــد. م ــم یم زنن ــان رق را برایت
هفــت بــرای میانگیــن متحــرک در نمودارهــای روزانــه اســتفاده یم کنــم. 

اگــر از قبــل بــا میانگین هــای متحــرک آشــنایی نداشــته باشــید، در یــک بــازاری 
کــه میله هــا بــه طــور پیوســته قیمت هــا را بــاال یم برنــد، خطوطــی کــه نمایانگــر 
میانگیــن دوره هــای شــانزده و هفــت هســتند پرایــس اکشــن را تــا پاییــن 
میله هــا دنبــال خواهنــد کــرد. بنابرایــن اگــر میلــه ی بعــدی بــه الگــوی صعــودی 
خــود ادامــه دهــد، بایــد بســیار باالتــر از خــط دوره زمانــی شــانزده باشــد و 
اندکــی باالتــر از خــط دوره زمانــی 7 باشــد. هرچــه میله هــا باالتــر از خطــوط 
برونــد، رونــد قوی تــر یم شــود. وقتــی کــه خــط رونــد شــروع بــه از دســت دادن 
مومنتــوم یم کنــد )اگــر از دســت دهــد(، میله هــا بــه خطــوط میانگیــن متحــرک 

ــد.  ــد ش ــر خواهن نزدیک ت

خــط  دهــد،  دســت  از  صعــودی  مومنتــوم  کافــی  انــدازه ی  بــه  بــازار  اگــر 
ــان دهنده ی  ــط نش ــی )7( از خ ــر زمان ــِن دوره ی کوتاه ت ــان دهنده ی میانگی نش
ــر  ــرد. اگ ــد ک ــذر خواه ــن گ ــمت پایی ــه س ــی )16( ب ــر زمان ــن دوره بلندت میانگی
ــه  ــرد ک ــگاه ک ــه آن ن ــه ای ب ــوان تأییدی ــه عن ــود ب ــد، یم ش ــی بیفت ــن اتفاق چنی
رونــد صعــودی دیگــر قــدرت نــدارد و بنابرایــن زمــان ورود بــه یــک ســفارش 

ــت. ــروش اس ف

اگــر میله هــا رونــدی نزولــی یم داشــتند، همه چیــز برعکــس اتفــاق یم افتــاد. 
ــر  ــط نمایانگ ــر از خ ــی کوتاه ت ــِن دوره ی زمان ــِر میانگی ــط نمایانگ ــه خ ــی ک زمان
میانگیــن دوره زمانــی بلندتــر بــه ســمت بــاال گــذر یم کرد، بــه عنــوان تأییدیه ای 
بــه حســاب یم آمــد کــه رونــد نزولــی دیگــر قــدرت نــدارد و بنابرایــن زمــان ورود 

بــه یــک ســفارش خریــد اســت.  

اگــر ترکیبــات درســت بیــن مقــدار میانگین هــا و بــازه زمانــی میله هــا را در 
اختیــار داشــته باشــید، متعجــب خواهیــد شــد کــه چگونــه یــک تقاطــع ســاده 
میانگیــن متحــرک چطــور یم توانــد تــا ایــن انــدازه در پیش بینــی ســوئینگ های 

بــاال و پاییــن دقیــق باشــد.
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تعریف تحلیل تکنیکال

تحلیــل تکنیــکال روشــی اســت کــه از روابــط هندســی و معادله هــای ریاضیاتــی 
الگوهــای رفتــاری تکرارپذیــر  تــا  بــرای داده هــای قیمــت اســتفاده یم کنــد 
نهفتــه در هــرج و مــرج جریــان ســفارش خرید/فــروش را پیــدا کنــد. روش هــای 
الگوهــا آشــکار شــوند و واضحــًا قابــل  تکنیــکال باعــث خواهنــد شــد کــه 
مشــاهده باشــند تــا مــا بتوانیــم بســامد تکرارپذیــری الگوهــا و همچنیــن 
پتانســیل  اندازه گیــری  بــرای  بگیریــم.  انــدازه  را  سودآوری شــان  پتانســیل 
سودآوری شــان، بــه دنبــال یــک ارتبــاط آمــاری مثبــت بیــن مــوارد زیــر هســتیم.

پیدایش الگو 	

چگونگــی رفتــار معمــول معامله گــران )تاثیــری کــه ســفارش های آنهــا بــر  	
نســبت جریــان ســفارش خرید/فــروش داشــته اســت( بعــد از اینکــه الگــو ایجــاد 

شــده اســت

ــران  ــه معامله گ ــویم ک ــه ش ــا متوج ــداش  الگوه ــری از پی ــد س ــی چن ــر در ط اگ
ــد کــه در بیشــتر اوقــات باعــث حرکــت قیمــت در یــک  واکنشــی نشــان داده ان
یــا چنــد جهــت بیشــتر از جهت هــای دیگــر شــده اســت، بــه یــک برتــری آمــاری، 
تاریخــی و موفــق دســت خواهیــم یافــت. ممکــن اســت ایــن تعریــف ســاده بــه 
نظــر برســد امــا از منظــر روان شــناختی، ماهیــت احتمالــی پیش بینی هــای 
تکنیــکال، مــا را بــا چالش هایــی مواجــه یم کننــد کــه بیشــتر مــردم از پــس آنهــا 

ــد.  ــر نیم آین ب
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فصل هشتم
محدودیت های ذاتی تحلیل تکنیکال

اگــر از قبــل بــه طریقــی در معــرض دقــت بســیار بــاالی برخــی از الگوهــای 
نمــودار تکنیــکال و اندیکاتورهــای ریاضیاتــی در پیش بینــی جهــت قیمــت 
ــد. در  ــه نیم کردی ــاب را مطالع ــن کت ــاد ای ــال زی ــه احتم ــد، ب ــه بودی ــرار نگرفت ق
واقــع بــه شــدت درســت و دقیــق هســتند؛ تــا حــدی کــه اصــاًل عجیــب نیســت 
اگــر ســیگنالی بــرای ورود بــه یــک معاملــه دریافــت کنیــم و متوجــه شــویم کــه 
ــک  ــا در تی ــم ی ــد کرده ای ــودی خری ــد صع ــا رون ــازاری ب ــق ب ــن مطل ــک پایی در تی
ــی فــروش داشــته ایم. الگوهــا واقعــی هســتند. در  ــا رونــد نزول ــازاری ب ــاالی ب ب
هــر بــازه ی زمانــی خودشــان را بارهــا و بارهــا نشــان یم دهنــد و بــا پیشــرفتگی 
پلتفرم هــای الکترونیکــی معامالتــی، الگوهــای تکنیــکال و اندیکاتورهــا، توانایی 

ــد. ــاز را دارن ــیم پول س ــین دائ ــک ماش ــه ی ــخصی ب ــر ش ــک کامپیوت ــل ی تبدی

اگرچــه در همیــن حیــن، چنــد ویژگــی  بســیار پیچیــده ی روان شــناختی مرتبــط 
ــرار  ــه ق ــد ک ــود دارن ــا وج ــکال و اندیکاتوره ــودار تکنی ــای نم ــت الگوه ــا ماهی ب
ــر  ــید؛ اگ ــان بیندیش ــد و در موردش ــب کنی ــی کس ــا آگاه ــه آنه ــبت ب ــت نس اس
کــه قصــد داریــد از پتانســیلی کــه بــرای پــول در آوردن ارائــه یم دهنــد حداکثــر 

ــد.  ــب کنی ــت را کس منفع

نخست

روش هــای  کــه  ریاضیاتــی  معادله هــای  و  قیمــت  هندســی  الگوهــای 
تحلیــل تکنیــکال را تشــکیل یم دهنــد، بــر مبنــای »پیش بینــی  بــر اســاس 
ــانس  ــا ش ــد. م ــا نیم دهن ــه م ــی ب ــانس موفقیت ــه« ش ــای جداگان پیش بینی ه
موفقیــت را از طریــق »مجموعــه ای از پیش بینی هــا« بــه دســت یم آوریــم؛ در 
جایــی کــه نتیجــه ی هــر پیش بینــی مجــزا نامشــخص اســت و فرصت هــای 

موفقیــِت هــر پیش بینــی جداگانــه، قابــل تشــخیص نیســت. 
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وقتــی بــه علــت اقــدام کــردن طبــق یــک پیش بینــی مبتنــی بــر الگــوی تکنیــکال 
یــا اندیکاتــور در معاملــه ای برنــده قــرار یم گیریــم، تجربه ای به دســت یم آوریم 
ــه  ــاوت ک ــور متف ــن تص ــد. ای ــاد کن ــا ایج ــاوت را در م ــوری متف ــد تص ــه یم توان ک
پیش بینی هــای تکنیــکال بــه نحــوی طراحــی شــده اند تــا بــه مــا بگوینــد قــدم 

بعــدی معامله گــران دیگــر در معامــالت فــردی چیســت. 

صرف نظــر از اینکــه ممکــن اســت چطــور بــه نظــر بیایــد، چنیــن چیــزی بــدون 
مشــخص  صرفــًا  اندیکاتورهــا  و  تکنیــکال  الگوهــای  اســت.  اشــتباه  شــک 
یــا  الگــو  پیش بینی شــده  جهــت  در  قیمــت  حرکــت  احتمــال  کــه  یم کننــد 

اندیکاتــور وجــود دارد.

ــد  ــو یم گوی ــت. الگ ــخص اس ــه اش مش ــود کلم ــًا از خ ــی دقیق ــای پیش بین معن
یــک  اســت  )ممکــن  معامله گــران  از  نامشــخصی  تعــداد  کــه  دارد  احتمــال 
ــی وارد  ــفارش کاف ــان س ــم جری ــا حج ــند( ب ــر باش ــد معامله گ ــا چن ــر ی معامله گ
بــازار شــوند تــا باعــث حرکــت قیمــت در جهــت پیش بینــی شــده توســط الگــو 
ــا  ــی، ی ــران کاف ــه معامله گ ــال دارد ک ــور احتم ــا همینط ــوند. ام ــور ش ــا اندیکات ی
ســفارش های کافــی از طــرف ایــن معامله گــران وجــود نداشــته باشــند تــا باعــث 
حرکــت قیمــت در جهتــی شــوند کــه متناســب بــا پیش بینــی باشــد. همچنیــن 
احتمــال دارد کــه یــک معامله گــر یــا تعــداد نامشــخصی از معامله گــران بــا 
حجــم جریــان ســفارش کافــی وارد بــازار شــوند تــا باعــث حرکــت قیمــت شــوند، 
ــور  ــا اندیکات ــو ی ــط الگ ــده توس ــی ش ــت پیش بین ــا جه ــف ب ــی مخال ــا در جهت ام

قیمــت را حرکــت دهنــد.

بــه عبــارت دیگــر، صرفــًا بــه ایــن خاطــر کــه یــک الگــو نمایــان و تشــخیص داده 
یم شــود بــه ایــن معنــی نیســت کــه دیگــر باقــی چیزهــا احتمــال وقــوع ندارنــد. 
بلکــه بــه ایــن معناســت کــه بــر مبنــای تأثیــر معامله گــران بــر روی جهــت 
قیمــت در دفعــات اخیــری کــه قیمــت هندســی یــا الگــوی ریاضیاتــی ایجــاد شــد، 
یــک رابطــه ی آمــاری مثبــت بیــن الگــو و نتیجــه وجــود دارد کــه نشــان یم دهــد 
تعــداد نامشــخصی از معامله گــران بــه هــر دلیلــی )هجینــگ، ســفته بازی، ...( 
بــا حجــم جریــان ســفارش کافــی وارد بــازار خواهنــد شــد تــا پیش بینــی الگــو را 
محقــق کننــد. توجــه داشــته باشــید کــه رابطــه ی آمــاری بیــن الگــو و نتیجــه ی 
برآمــده از الگــو، بــر اســاس مجموعــه ای از پیش بینی هــا اســت. مجموعــه ای 
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از پیش بینی هــا کــه بــرای تعییــن قابــل  اعتمــاد بــودن یــا نبــودن ایــن رابطــه ی 
آمــارِی مثبــت، بــه قــدر کافــی بــزرگ باشــند. بنابرایــن هنــگایم کــه الگــو آشــکار 
یم شــود، چیــزی کــه مشــاهده یم کنیــم یــک احتمــال اســت کــه طبــق آن، 
ــن  ــًا چنی ــه لزوم ــه اینک ــت )ن ــن اس ــه ممک ــزا در مجموع ــی مج ــر پیش بین ه
شــود( منجــر بــه یــک نتیجــه ی دلخــواه شــود و بعــد در طــی یــک ســری از 

ــرد.  ــم ک ــب خواهی ــتری کس ــواه بیش ــج دلخ ــواًل نتای ــا، معم پیش بینی ه

برایتان یک مثال غیرتجاری یم زنم تا درک این مسئله راحت تر شود. 

هــوا  بــه  بــار  هــزاران  و  باشــید  داشــته  یکنواخــت  وزن  بــا  ســکه  یــک  اگــر 
بیندازیــدش، یــک الگــوی واضــح و غیرقابــل تردیــد آشــکار یم شــود و بیــن 
ــد  ــود خواه ــر وج ــًا براب ــال[ تقریب ــوعیز ]احتم ــک ت ــکه، ی ــدن س ــط آم ــیر و خ ش
ــان  ــد، هم ــوا بیندازی ــه ه ــکه ها را ب ــی س ــرِی هزارتای ــر س ــار دیگ ــر ب ــت. اگ داش
الگــوی مشــابه آشــکار خواهــد شــد. هــر ســری هزارتایــی ســکه انداختــن، یــک 
نتیجــه پایــدار ایجــاد یم کنــد، تعــداد تقریبــًا برابــر ی از شــیر و خــط آمدن ســکه. 

ــکه  ــادی از س ــدازه ی زی ــر ان ــکه، در ه ــدن س ــط آم ــیر و خ ــن ش ــر بی ــوعیز براب ت
ــت  ــن فرص ــخصی ای ــر ش ــت. اگ ــاد اس ــل اعتم ــاری قاب ــوی آم ــک الگ ــن، ی انداخت
ــاال  ــار ب ــزار ب ــا ه ــه ب ــدم ک ــرط ببن ــئله ش ــن مس ــر روی ای ــا ب ــن یم داد ت ــه م را ب
ــدن  ــال آم ــط،  احتم ــه خ ــد چ ــیر باش ــه ش ــکه چ ــرف س ــر ط ــکه، ه ــن س انداخت
چنــد درصــدی خواهــد داشــت، شــرط یم بســتم کــه همینطــور اســت و بــه 
احتمــال زیــاد هــر بــار شــرط را یم بــردم. از طرفــی دیگــر، شــرط بســتن بــر روی 
"نتیجــه ی" هــر بــار ســکه انداختــن طــی هــزاران بــار ســکه انداختــن بــه طــور کل 

ــت.  ــری اس ــئله ی دیگ مس

ــرای  ــکه را ب ــدن س ــط آم ــیر و خ ــن ش ــی بی ــه توال ــد ک ــی بگوی ــر کس ــن اگ بنابرای
هــر بــار ســکه انداختــن پیش بینــی کنــم، تالشــی بــرای انجــام ایــن کار نیم کنــم. 
چنیــن کاری انجــام نخواهــم داد چــون بــا وجــود اینکــه یــک الگــوی تــوعیز پنجــاه 
پنجــاه طــی هــر ســری ســکه انداختــن وجــود دارد، توالــی شــیر یــا خــط آمــدن 
ســکه، بــر مبنــای هــر بــار ســکه انداختــن، کامــاًل تصادفی اســت. تصادفــی یعنی 
هــر ترکیــب متحملــی از شــیر و خــط آمــدن ســکه ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد 
کــه شــامل مجموعه هایــی یم شــود کــه در آنهــا چندیــن بــار »شــیر« پشــت ســر 
هــم ظاهــر یم شــود، یــا چندیــن بــار »خــط« پشــت ســر هــم ظاهــر یم شــود. 
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چنیــن چیــزی پیش بینــی ]توالــی[ بــه طــور دقیــق را بســیار مشــکل یم ســازد؛ 
ــاال انداختــن ســکه  ــار ب ــا خــط در هــر ب ــا وجــود اینکــه احتمــال دیــدن شــیر ی ب
پنجــاه پنجــاه اســت.  البتــه یــک اســتثنای مهــم وجــود دارد کــه اکنــون توضیــح 

خواهــم داد؛ الگوهــای تکنیــکال دارای یــک رونــد مشــابه مؤثــر هســتند. 

روش هــای تکنیــکال، الگوهــای رفتــاری نهفتــه در جریــان ســفارش خریــد/
فــروش را پیــدا خواهنــد کــرد. الگوهــای رفتــاری ای کــه با پایایــی آماری 1ْ خودشــان 
کــه  کنیــم  پیــدا  تکنیــکال  الگــوی  یــک  یم توانیــم  مثــاًل  یم کننــد.  تکــرار  را 
پیش بینــی ای در رابطــه بــا جهــت قیمــت ارائــه یم دهــد کــه در پیش بینی هــای 
بــا ابعــاد بــزرگ، در 70 درصــد مواقــع درســت و در 30 درصــد مواقــع نادرســت از 
آب در یم آیــد. امــا هماننــد مثــال ســکه انداختــن کــه پیش تــر گفتــه شــد، در 
ــای  ــن پیش بینی ه ــی بی ــی تصادف ــا، توزیع ــدن الگوه ــدار ش ــری از پدی ــر س ه
ــن  ــر از ای ــی صرف نظ ــود دارد.  یعن ــتند وج ــت هس ــه نادرس ــی ک ــت و آنهای درس
حقیقــت کــه مــا از یــک روش تحلیلــی معتبــر اســتفاده یم کنیــم تــا مشــخص 
کنــد چــه کار کنیــم و در چــه زمانــی عملــی اش کنیــم، بــه معنــای واقعــی کلمــه 
هیــچ راهــی وجــود نــدارد تــا بدانیــم کــدام پیش بینی هــای مجــزا در هــر ســری، 

قــرار اســت درســت از آب در بیاینــد.

ــط  ــده توس ــاد ش ــی ایج ــی و ریاضیات ــای هندس ــه الگوه ــت ک ــن اس ــش ای علت
حرکــت قیمــت، بازنمایــی ای خالصــه  و جمــع شــده از همــه ی دالیــل نهفتــه ای 
و  خریــد  ســفارش  یــک  وارد  معامله گــران  یم شــوند  منجــر  کــه  هســتند 
از  فــروش بشــوند. درحالیکــه "نتیجــه ی" هــر پیش بینــِی مجــزا )برآمــده 
ــا  ــد ی ــفارش خری ــر س ــر ه ــیله ی تأثی ــه وس ــا و ب ــاد الگوه ــد از ایج ــا( بع الگوه
فــروش بــر روی مقــدار نســبی تعــادل یــا عدم تعــادل در نســبت جریــان 
ســفارش خرید/فــروش شــکل گرفتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر، رفتــار ترکیــب  
و جمــع شــده ی همــه ی معامله گرانــی کــه در ایجــاد الگــو شــرکت داشــته اند 
باعــث ایجــاد پیش بینــی یم شــود. درحالیکــه نتیجــه ی هــر پیش بینــی مجــزا، 
ناشــی از میــزان خریــد و فروشــی اســت کــه هــر معامله گــر در بــازار، بعــد از 

ایجــاد پیش بینــی ثبــت یم کنــد.

به طور خالصه، رفتار جمعی معامله گران، پیش بینی ها را ایجاد یم کند. 

1   قابلیت اعتماد و اعتبار
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همچنیــن رفتــار غیرجمعــی و فــردی معامله گــران، نتیجــه ی پیش بینی هــا را 
ایجــاد یم کنــد. 

نتیجــه ی پیش بینی هــا نســبت بــه یکدیگــر تصادفــی هســتند زیــرا صرفــًا 
وابســته بــه تصمیــم یــک معامله گــر اســت کــه یــک پوزیشــن بــزرگ را اجــرا کنــد 
تــا زنجیــره ای از جریــان واکنــش خریــد و فروش هــا را آغــاز کنــد و باعــث شــود 
یــک پیش بینــی درســت یــا غلــط از آب در بیایــد. و توجیهــی کــه معامله گــر 
بــرای ورود بــه یــک ســفارش خریــد یــا فــروش دارد بــا الگوهــای تکنیکالــی کــه 
ــای  ــی و معادله ه ــط هندس ــدارد. رواب ــی ن ــد ارتباط ــاد کرده ان ــی را ایج پیش بین
ــرد را  ــران منف ــه ی معامله گ ــد هم ــا و مقاص ــتند هدف ه ــادر نیس ــی ق ریاضیات
)بــه خصــوص آنهایــی کــه توانایــی ثبــت یــک ســفارش بــا حجــم بــاال را دارنــد( بــا 

ــد. ــر بگیرن ــردی را در نظ ــای ف ــاس پیش بینی ه ــر اس ــی ب ــای پیش بین مبن

الگوهــا اقــدام بعــدی معامله گــران را، بــه صــورت درصــدی و بــر اســاس آشــکار 
شــدن یــک الگــو، پیش بینــی یم کننــد.

ــردن  ــار ک ــق قم ــه از طری ــت ک ــت چیزی س ــر موقعی ــی در ه ــج تصادف درک نتای
ــه  ــوه ای ک ــورد نح ــد در م ــت و بای ــی نیس ــنایی کاف ــا آش ــتیم. ام ــنا هس ــا آن آش ب
ذهن مــان بــه طــور طبیعــی بــرای پــردازش اطالعــات تنظیــم شــده بیندیشــیم. 
ــوری  ــه ط ــت، ب ــر موقعی ــی را در ه ــج احتمال ــا نتای ــن م ــی، ذه ــور طبیع ــه ط ب
ــاًل  ــد. مث ــردازش نیم کن ــد، پ ــت باش ــت آن وضعی ــده ی واقعی ــه منعکس کنن ک
ــیم،  ــته باش ــم داش ــر ه ــت س ــده پش ــا بازن ــده ی ــه ی برن ــه معامل ــا س ــر دو ی اگ
یقینــًا اینطــور نیســت کــه ندانیــم نتیجــه ی معاملــه بعــدی ایــن مجموعــه چــه 
خواهــد بــود. اگــر بــرد متوالــی داشــته باشــیم، چنیــن بــه نظــر یم رســد کــه ]بــرد[ 
معاملــه ی بعــدی هــم قطعــی اســت. و اگــر باخت هــای متوالــی داشــته باشــیم، 
ایــن طــور بــه نظــر یم رســد کــه معاملــه ی بعــدی قطعــًا بازنــده خواهــد بــود. 

ذهن ما به صورت فطری به گونه ای فعالیت یم کند که حال حاضر را با خاطرات 
مشابه، تقریبًا همانند و تجربیات گذشته مان به هم مرتبط یم کند. همین 
نتیجه ی  کردن  مشخص  تحلیل  »هدف  که  رایج  باور  این  با  را  فطری  حالت 
معامله ی بعدی است« را ترکیب کنید و بدین ترتیب اجرا کردن سیگنال های 
خرید و فروش با یک روش تکنیکال و بدون ایجاد چندین خطای معامالتی با 

سرمنشاء ترس، بسیار چالش برانگیز خواهد بود. 
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تجربه ی برد دو یا سه معامله ی پشت سر هم با همان روش تکنیکال به طور 
یا فروش  باعث یم شود بی چون و چرا فکر کنیم که سیگنال خرید  طبیعی 

بعدی ای که دریافت یم کنیم همان نتیجه ی قبلی را ایجاد خواهد کرد. 

چــرا بایــد صحــت ســیگنال را زیــر ســوال ببریــم، اگــر تحلیــل مــا بــا ایجــاد یــک 
ســری از معامــالت برنــده، عملکــرد خوبــی داشــته اســت؟

ضمنــًا، بــه محــض اینکــه مطمئــن شــویم برنــده خواهیــم شــد، بــرای ریســک 
باخــت چــه اتفاقــی یم افتــد؟ صرفــًا در ذهــن مــا محــو یم شــود. چــون از منظــر 

جریــان ســفارش یقینــًا از بیــن نــیم رود؛ هیچ وقــت!

همیــن فراینــد ذهنــی مشــابه در زمانــی کــه مــا دو یــا ســه معاملــه ی بازنــده 
پشــت ســر هــم  بــا اندیکاتــور تکنیــکال مشــابه داشــته باشــیم صــدق خواهــد 
کــرد. بعــد از باخــت دو یــا ســه معاملــه پشــت ســر هــم، ســیگنال بعــدی بــرای 
ــرای  ــی ب ــچ شانس ــه هی ــد ک ــا یم کن ــی را الق ــن حس ــه چنی ــک معامل ــه ی ورود ب
موفــق بــودن وجــود نــدارد. ذهــن مــا بــه صــورت خــودکار، ناامیــدی یــا احســاس 
شکســت تجربــه ی دو یــا ســه معاملــه ی قبلــی را بــا وضعیــت حــال حاضــر 
مرتبــط یم کنــد. مــا مطمئــن یم شــویم کــه معاملــه قــرار اســت بازنــده باشــد 

ــم. ــًا آن را رد یم کنی و نتیجت

واقعیــت احتمالــی موقعیــت اصــاًل شــبیه چیــزی کــه ذهــن مــا ســعی دارد 
نشــان بدهــد نیســت. در مثــال ســکه انداختــن کــه پیش تــر گفتــه شــد، 
اشــاره کــردم کــه هیــچ رابطــه یــا ارتباطــی بیــن نتیجــه ی یــک ســکه انداختــن بــا 
نتیجــه ی ســکه انداختن هــای بعــدی وجــود نــدارد. مهــم نیســت کــه چنــد بــار 
ــت  ــک وضعی ــواره ی ــدی هم ــاب بع ــد، پرت ــم یم آین ــر ه ــت س ــط پش ــا خ ــیر ی ش
ــه ی  ــدارد. نتیج ــی ن ــن قبل ــکه انداخت ــه ی س ــا نتیج ــی ب ــه ارتباط ــت ک ــاص اس خ
ــا اندیکاتــور همــواره یــک  هــر ســیگنال مجــزا از طــرف یــک الگــوی تکنیــکال ی
ــه ی  ــا نتیج ــی ب ــن ارتباط ــت کوچکتری ــن اس ــه ممک ــت ک ــاص اس ــت خ موقعی
ــا  ــا الگوهــای قیمــت ی ســیگنال قبلــی نداشــته باشــد؛ حتــی اگــر ســیگنال ها ب

معادله هــای ریاضــی یکســان ایجــاد شــده باشــند. 

بــرای اینکــه ارتباطــی بیــن یــک ســیگنال و ســیگنال بعــدی وجود داشــته باشــد، 
از معامله گــران یکســانی کــه سفارش هایشــان  بایــد حداقــل چنــد درصــد 
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نتیجــه   را در الگــوی قبلــی ایجــاد کــرد، بــرای دفعــه ی بعــدی کــه الگــو ســیگنالی 
ــم  ــه نخواهی ــز متوج ــا هرگ ــند. م ــر باش ــد حاض ــروش یم ده ــا ف ــد ی ــرای خری ب
بــه شــرکت دارنــد  از آن معامله گــران یکســان تمایــل  شــد کــه چنــد نفــر 
یــا چــه کاری انجــام خواهنــد داد. خبــر خــوب ایــن اســت کــه دانســتن ایــن 
ــر  ــدارد ه ــزویم ن ــع، ل ــت. در واق ــاز نیس ــورد نی ــد م ــده ش ــرای برن ــوع ب موض
کــدام از معامله گرانــی کــه سفارش هایشــان نتیجــه ی مطلوبــی در آخریــن 
ســیگنال دهی الگــو یــا اندیکاتــور داشــته، بــرای دفعــه ی بعــد شــرکت کننــد تــا 

ــود.  ــل ش ــده تبدی ــه ی برن ــک معامل ــه ی ــیگنال ب س

اکنــون بــه دلیــل اینکــه امــروز همــه ی معامله گران، بــه خصــوص معامله گرانی 
ــا حســاب خودشــان معاملــه یم کننــد، معامله گرانــی هســتند  بــرای خــود و ب
کــه از ابزارهــای تکنیــکال کامپیوتــری اســتفاده یم کننــد )یعنــی معامله گرانــی 
ــه  ــداری ب ــی دی ــل دسترس ــه حداق ــی آزادی، ک ــورس و حراج ــاالر ب ــچ ت ــه در هی ک
اتفاقــات در حــال وقــوع بــازار وجــود دارد، معاملــه نیم کنند( واقعیــت وضعیت 
مــا چنیــن ایجــاب یم کنــد کــه هرگــز نخواهیــم فهمیــد یــا هیــچ راهــی نیســت 
تــا بفهمیــم کــدام ســیگنال های بــه خصــوص در یــک ســری از معامــالت، قــرار 
اســت برنــده باشــند و کدامیــک از آنهــا قــرار اســت بازنــده باشــند. مــا یم توانیــم 
چندیــن بــرد پشــت ســر هــم داشــته باشــیم کــه چندیــن باخــت پشــت ســر هــم 
ــاره  ــر اش ــه باالت ــور ک ــت، همانط ــا در نهای ــت. ام ــد داش ــال خواهن ــه دنب ــز ب نی
کــرد ه ام، همچنــان طــی چنــد ســری از معامــالت یــک نســبت ســود/زیان 70 بــه 

30 مشــاهده کنیــم. 

خالصــه مطلــب ایــن اســت کــه بــه دلیــل هــرج و مــرج جریــان ســفارش خریــد/
فــروش، هــر پیش بینــی مجــزا از طــرف یــک اندیکاتــور تکنیــکال وضعیتــی 
ــی در بــر دارد. وقتــی یم گویــم  خــاص اســت کــه نتیجــه ای غیرقطعــی و احتمال
نتیجــه احتمالــی، چنیــن برداشــت نکنیــد کــه اگــر روش شــما طــی یــک ســری 
از معامــالت، یــک نســبت کلــی ســود/زیان 70 بــه 30 درصــد داشــته باشــد، پــس 
70 درصــد احتمــال دارد کــه در هــر معاملــه ی مجزایــی در هــر ســری معاملــه  
ــا  ــا را ب ــه م ــه البت ــت؛ ک ــت نیس ــاًل درس ــزی اص ــن چی ــود. چنی ــد ب ــده خواه برن

ــد. ــه یم کن ــه ی دوم مواج نکت
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دوم

الگوهــای تکنیــکال ایــن ویژگــی منحصــر بــه فــرد را دارنــد کــه احتمــال موفقیــت 
در طــی چنــد ســری از معامــالت را فراهــم یم کننــد، امــا در همیــن حیــن، امــکان 
تشــخیص فرصت هــای موفقیــت در هــر معاملــه ی بــه خصــوص از ایــن ســری 

معامــالت وجود نــدارد. 

بــر خــالف مثــال ســکه انداختــن کــه در آن یم دانیــم همــواره یــک احتمــال 
ــود  ــن وج ــکه انداخت ــار س ــر ب ــی ه ــط ط ــا خ ــیر ی ــدن ش ــرای دی ــاه ب ــاه پنج پنج
دارد، هــرج و مــرج لحظــه بــه لحظــه ی جریــان ســفارش، بــرآورد کــردن درســتی 
یــا  هندســی  الگوهــای  اســاس  بــر  پیش بینــی  هــر  واقعــی  احتمال هــای 
ریاضیاتــی را غیــر ممکــن یم ســازد. بــه عبــارت دیگــر، مــا هرگــز قــادر بــه پیــدا 
کــردن احتمال هــای واقعــی موفقیــِت هــر معاملــه ی مجــزا در طــی چنــد ســری 

ــود.   ــم ب ــالت نخواهی از معام

بــه یــاد داشــته باشــید کــه اگــر منابــع کافــی بــرای تأثیــر گذاشــتن بــر روی 
جریــان ســفارش بــه نفــع خودمــان را نداشــته باشــیم، بایــد بــه معامله گــران 
ــرا  ــن مان را اج ــه پوزیش ــد از اینک ــا، بع ــرای م ــن کار را ب ــه ای ــم ک ــکا کنی ــر ات دیگ
ــروش  ــد و ف ــفارش های خری ــازار، س ــه  ی ب ــر لحظ ــد. در ه ــام دهن ــم، انج کردی
ــوند.  ــازار ش ــدازه ای وارد ب ــر ان ــا ه ــی، ب ــر دلیل ــه ه ــی، ب ــر منبع ــد از ه یم توانن
بنابرایــن چطــور کســی یم توانــد احتمــال اقــدام بعــدی معامله گــران را بــرآورد 
ــا بــه طــور دقیق تــر، احتمــال اینکــه معامله گــران دیگــر ســفارش های  کنــد؟ ی
ــده  ــا برن ــه ی م ــا معامل ــد ت ــت کنن ــا ثب ــه ی م ــا معامل ــق ب ــت مواف ــی در جه کاف

ــرد؟ ــرآورد ک ــود ب ــور یم ش ــود را چط بش

بســته بــه میــزان تجربیات مــان، قطعــًا یم توانیــم یــک حــدس معقــول داشــته 
باشــیم؛ در صورتــی کــه بــه اطالعــات خصوصــی دسترســی داشــته باشــیم یــا اگــر 
در یــک تــاالر بــورس واقعــی معاملــه کنیــم. مثــاًل اگــر مــن بــا مدیر یــک صندوق 
بســیار بــزرگ پوشــش ریســک صحبــت کــرده باشــم و وی بــه مــن گفتــه باشــد 
کــه قصــد دارد نســبت زیــادی از موجــودی ســهام Dow خــود را تخلیــه کنــد 
)بفروشــد( و درســت بعــد از اینکــه تلفــن را قطــع کــردم، روش تکنیــکال مــن 
ســیگنال خریــد معامــالت آتــی DOW را بدهــد، مــن بــه طــور معقوالنــه در 
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نظــر یم گیــرم کــه احتمــال موفقیــت ســیگنال خریــد مــن )در صورتــی کــه اصــاًل 
احتمــال موفقیــت داشــته باشــد( کامــاًل کــم اســت. 

ایــن ممکــن اســت حــدس خوبــی بــه نظــر برســد، امــا همچنیــن یم توانــد کاماًل 
ــرار  ــه ق ــزرگ ک ــروش ب ــفارش ف ــک س ــود ی ــت از وج ــن اس ــد. ممک ــتباه باش اش
اســت وارد جریــان ســفارش بشــود خبــر داشــته باشــم، امــا بــرای اینکــه بفهمــم 
ــی  ــالت آت ــداری معام ــه خری ــه ب ــد ک ــود دارن ــری وج ــزرگ دیگ ــران ب ــا معامله گ آی
ــدارد. در  ــود ن ــی وج ــچ راه ــند، هی ــته باش ــل داش ــزای DOW تمای ــهام مج ــا س ی
چنیــن شــرایطی، ممکــن اســت ســفارش های خریــِد در دســترس، بــرای جــذب 
کــردن ســفارش های مدیــر صنــدوق پوشــش ریســک، بیــش از میــزان کافــی  
باشــند و باقیمانــده ی ایــن ســفارش ها، منجــر بــه ایجــاد عدم تعــادل بــه نفــع 
ــده  ــًا کمک کنن ــا واقع ــرآورد احتمال ه ــرای ب ــن ب ــدس م ــوند. ح ــداران بش خری
نبــود زیــرا ممکــن بــود مانــع ورود مــن بــه یــک معاملــه ی برنــده بشــود کــه در 
ظاهــر )و حتــی بــا وجــود اطالعــات خصوصــی( معاملــه  ی بازنــده ی قطعــی ای بــه 

نظــر یم رســید.

مــا نیم توانیــم احتمــال موفقیــت هــر پیش بینــِی بــه خصــوص را بــرآورد 
ــدل و  ــورد م ــات در م ــه اطالع ــر گون ــه ه ــا ب ــه م ــاده ک ــل س ــن دلی ــه ای ــم؛ ب کنی
انــدازه ی ســفارش های معامله گــران دیگــر کــه تمایــل بــه ثبــت آنهــا در بــازار را 
دارنــد، دسترســی پیشــرفته نداریــم. بــر اســاس انــدازه و مــدل ســفارش هایی 
کــه "قــرار اســت" بعــد از اینکــه مــا وارد یــک معاملــه شــده ایم، وارد بــازار شــوند، 
ــا  ــری از پیش بینی ه ــد س ــی چن ــزا، در ط ــی مج ــر پیش بین ــتی ه ــال درس احتم
یم توانــد چیــزی در حــدود صفــر بــه 99 درصــد باشــد. و برخــالف تفکــر اشــتباه 

ــت.  ــاه نیس ــاه پنج ــران پنج معامله گ

بســیاری از معامله گــران، بــه خصــوص آنهایــی کــه بی تجربــه هســتند، بــه 
اشــتباه تصــور یم کننــد از آنجایــی کــه بــرای حرکــت قیمــت صرفــًا دو احتمــال 
)یــا بــاال و یــا پاییــن رفتــن( وجــود دارد، احتمــال بــرد هــر معاملــه ی مجــزا 
ــک  ــن، ی ــکه انداخت ــت. در س ــاه اس ــاه پنج ــن، پنج ــکه انداخت ــبیه س ــًا ش اساس
احتمــال پنجــاه پنجــاه بــرای شــیر یــا خــط آمــدن وجــود دارد زیــرا وزن ســکه در 
هــر دو طــرف "برابــر" اســت. در حالیکــه حرکــت قیمــت، نتیجــه ی ورود مقــدار 
"نابرابــر"ای از ســفارش های خریــد و فــروش بــه بــازار اســت. بنابرایــن بــا اینکــه 
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ــًا وارد  ــر صرف ــد، اگ ــت کن ــن حرک ــا پایی ــاال ی ــمت ب ــه س ــد ب ــط یم توان ــت فق قیم
یــک ســفارش خریــد کوچــک شــوید و چنــد دقیقــه بعــد یــک مدیــر صنــدوق 
پوشــش ریســک وارد یــک ســفارش بســیار بــزرگ فــروش بشــود، احتمــال 

ــت.  ــر اس ــه صف ــک ب ــزی نزدی ــود چی ــده ش ــان برن ــه معامله ت اینک

بــه عبــارت دیگــر، ایــن واقعیــت کــه قیمــت صرفــًا یم توانــد بــاال یــا پاییــن بــرود 
یقینــًا هیــچ ربطــی بــه احتمــال موفقیــت پیش بینی هــای مجــزا نــدارد. )تأثیــری 

بــر کارکــرد احتمــاالت موفقیــت نــدارد(

انــدازه ی  بــه  بســتگی  پاییــن،  یــا  بــاال  ســمت  بــه  قیمــت  حرکــت  احتمــال 
بشــوند. بــازار  وارد  اســت  قــرار  کــه  دارد  ســفارش هایی 

خریــد  ســفارش های  اســت  قــرار  کــه  اشــخاصی  مــورد  در  کــه  آنجایــی  از 
نیم دانیــم  یــا  نداریــم،  اطالعاتــی  هیــچ  کننــد  ثبــت  را  فروش شــان  یــا 
سفارش هایشــان قــرار اســت چقــدر بــزرگ باشــد، احتمــال موفقیــت هــر 
متغیــری  همــواره  پیش بینی هــا(  از  ســری  چنــد  )طــی  مجــزا  پیش بینــی 
کــه قابــل محاســبه اســت و  بــا احتمــال موفقیتــی  کــه  نامشــخص اســت 
یم توانــد در مــورد تعــداد کلــی ای از پیش بینی هــای هــر ســری صــدق کنــد، 

نــدارد. ارتباطــی  هیــچ 
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سوم

الگوهــای قیمــت هندســی و معادله هــای ریاضیاتــی دالیــل بــرد یــا باخت مــان 
را بــه مــا نیم گوینــد.

اگــر عــدم دسترســی بــه اطالعاتــی که نــوع و انــدازه ی ســفارش های معامله گران 
)کــه قصــد ثبــت آنهــا در بــازار را دارنــد( مانــع بــرآورد کــردن احتمــال موفقیــت 
ــرا  ــه چ ــدن اینک ــرای فهمی ــب ب ــن ترتی ــه همی ــوند، ب ــزا ش ــای مج پیش بینی ه
معامله گــران قصــد ثبــت آن ســفارش ها را دارنــد هــم هیــچ راهــی نداریــم. 
بــه عبــارت دیگــر، الگوهــای هندســی قیمــت و معادله هــای ریاضیاتــی در 
پیش بینی هایشــان، دالیــل واقعــی اینکــه چــرا جریــان ســفارش خرید/فــروش 
ــد را  ــاد کن ــادل ایج ــکال، عدم تع ــی تکنی ــک پیش بین ــر ی ــه خاط ــت ب ــن اس ممک

لحــاظ نیم کننــد؛ اگــر در واقــع چنیــن اتفاقــی بیفتــد. 

بازنشســته ی  معامله گــر  کــه  روزی  همــان  در  کــه  بگیریــد  نظــر  در  مثــاًل 
ــازار  ــی را در ب ــرارداد آت ــود 400 ق ــه ب ــم گرفت ــی( تصمی ــای قبل ــویا )در فصل ه س
بفروشــد، شــما در حــال معاملــه کــردن قراردادهــای آتــی ســویا بودیــد. درســت 
قبــل از اینکــه ســفارش وی وارد بــازار شــود، شــما یــک ســیگنال فــروش از یــک 
ــل  ــت مث ــد؛ درس ــت یم کنی ــرک2 دو دوره اِی 7 و 16 دریاف ــن متح ــراس میانگی ک
همانــی کــه در فصــل قبلــی توضیــح دادم. بنابرایــن یــک ســفارش در بــازار قــرار 
ــد  ــر کنی ــفارش ها را پ ــید. س ــه ای را بفروش ــرارداد 5000 پیمان ــا دو ق ــد ت یم دهی
و حــدود پانــزده دقیقــه بعــد در معاملــه ای برنــده ای قــرار بگیریــد کــه در آن، 
بــازار تــا قیمــت 10 ســنت )یــک میلیــون دالر( بــه نفــع شــما حرکــت کــرده اســت. 

ــرا  ــد زی ــما ش ــع ش ــه نف ــت ب ــت قیم ــث حرک ــفارش باع ــان س ــادل جری عدم تع
ســفارش فــروش معامله گــر بازنشســته، موجــی از واکنــش زنجیــره اِی فــروش 
در محــل معامالتــی ســویا را آغــاز کــرد. کــراس میانگیــن متحــرک دوره ای 16/7 
ــروش  ــفارش ف ــته س ــر بازنشس ــه معامله گ ــل از اینک ــه قب ــد دقیق ــما، چن ش
ــل  ــه در اص ــد ک ــما یم ده ــه ش ــروش ب ــیگنال ف ــک س ــد، ی ــازار کن ــود را وارد ب خ

تصادفــی بــوده اســت. 

2   یــک ســیگنال کــراس اوور وقتــی تشــکیل یم شــود کــه دو میانگیــن متحــرک بــه صــورت متقاطــع در یــک نمــودار 
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یعنــی بیــن معیــار تحلیلــی ای کــه منجــر بــه تصمیــم شــما بــرای ورود بــه یــک 
ــا دالیلــی کــه معامله گــران دیگــر بــه  ــازار شــده اســت، ب ســفارش فــروش در ب
واســطه ی آنهــا تصمیــم گرفتنــد حجــم کافــی ای بــه فــروش برســانند تــا باعــث 
شــوند در نهایــت شــما در معاملــه ای برنــده قــرار بگیریــد، هیچ ارتباطــی وجود 

نداشــته اســت.

ــن  ــمت پایی ــه س ــرک ب ــای متح ــان دهنده ی میانگین ه ــط نش ــه دو خ ــی ک زمان
گــذر یم کننــد، فرمــول ریاضــی بدیــن شــکل عمــل یم کنــد کــه بــر اســاس نتایج 
بــه دســت آمــده از چنــد ســری آشــکار شــدن ایــن الگــوی ریاضیاتــی از قبــل، اگــر 
ــازار بکنیــد، احتمــاالت "ممکــن  در همــان لحظــه یــک ســفارش فــروش وارد ب
ــد  ــت خواه ــر حرک ــمت پایین ت ــه س ــت ب ــند و قیم ــما باش ــع ش ــه نف ــت" ب اس
ــه  ــت ب ــت قیم ــی" حرک ــو "چگونگ ــفارش، الگ ــان س ــر جری ــد از منظ ــرد. هرچن ک
ــی  ــی و خطوط ــای ریاض ــد. فرمول ه ــان نیم ده ــل" آن را نش ــا "دلی ــما ی ــع ش نف
کــه روی نمودارهــای قیمــت بــرای تشــخیص الگوهــای هندســی رســم یم کنیــم 
ــفارش  ــان س ــت در جری ــرار اس ــی" ق ــه کس ــه "چ ــد ک ــا بگوین ــه م ــد ب نیم توانن
شــرکت کنــد، قیمــت قــرار اســت "چگونــه" بــه نفــع مــا حرکــت کنــد )البتــه اگــر 
ــا در مــورد "دالیــل" اساســی  کــه چــرا معامله گــران  بــه نفــع مــا حرکــت کنــد(، ی
دیگــر تصمیــم یم گیرنــد معامــالت را انجــام داده یــا از آنهــا خــارج شــوند و بــر 

ــد. ــا نیم گذارن ــار م ــی در اختی ــد، اطالع ــر بگذارن ــت تأثی ــت قیم روی جه

ســفارش های خریــد و فــروش از ســمت معامله گــران دیگــر، بــا توضیحــات 
ــوند. ــازار نیم ش ــان، وارد ب ــت شدن ش ــل ثب ــورد دالی ــده در م ــه ش ضمیم

اگــر دالیلــی کــه معامله گــران از آنهــا بــرای توجیــه ورود و خــروج از یــک معاملــه 
بــازار  متقابــاًل  یم شــد،  سفارش هایشــان  ضمیمــه ی  یم کردنــد  اســتفاده 
یم توانســت آن دالیــل را بــا باقــی ]افــراد[ بــازار بــه اشــتراک بگــذارد. امــا از آنجایــی 
کــه چنیــن اتفاقــی نیم افتــد، دالیــل نهفتــه ی ترغیب کننــده بــرای ورود بــه 
ســفارش های خریــد و فــروش در ذهــن هــر معامله گــر یم مانــد و ایــن دالیــل 
ــلمًا  ــه مس ــر اینک ــوند. مگ ــوم" یم ش ــازار "نامعل ــر در ب ــراد حاض ــی اف ــرای باق ب

ــد. ــان بگذارن ــی در می ــا کس ــان را ب ــد دالیل ش ــم بگیرن ــران تصمی معامله گ

تنهــا راهــی کــه یم توانیــم از طریــق آن متوجــه شــویم چــرا در یــک معاملــه 
برنــده شــده ایم یــا باخته ایــم )یعنــی دلیــل اینکــه چــرا ســفارش های خریــد 
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ــازار یم شــوند و برعکــس(،  بیشــتری نســبت بــه ســفارش های فــروش وارد ب
ــان  ــت سفارش هایش ــل ثب ــزا دلی ــر مج ــر معامله گ ــه از ه ــود ک ــد ب ــن خواه ای
ــد را  ــن خری ــک پوزیش ــما ی ــه ش ــرض اینک ــا ف ــال، ب ــوان مث ــه عن ــیم. ب را بپرس
آغــاز کرده ایــد کــه تبدیــل بــه یــک معاملــه ی برنــده شــده اســت، اگــر بخواهیــد 
مشــخص کنیــد کــه دلیــل شــما بــرای خریــد بــا دلیــل حرکــت قیمــت بــه نفــع 
شــما ارتبــاط داشــته اســت، بایــد همــه ی معامله گرانــی کــه وارد ســفارش های 
ــل  ــما دخی ــع ش ــه نف ــفارش ب ــان س ــادل جری ــه در عدم تع ــده اند ک ــدی ش خری

ــد.  ــنجی کنی ــا نظرس ــرده و از آنه ــایی ک ــت را شناس ــوده اس ب

بــرای شناســایی ایــن معامله گــران، بــازار بــورس بایــد پایــداری جریــان ســفارش 
کــه هــر ســفارش  اســایم کســانی  در مــدت زمــان موردنظــر و همچنیــن 
ــازار  ــالع دارم ب ــن اط ــه م ــی ک ــا جای ــذارد. ت ــما بگ ــار ش ــد در اختی ــت کرده ان را ثب
بــورس چنیــن اطالعاتــی را در اختیــار عمــوم مــردم یــا هــر شــخصی نیم گــذارد. 
ــورد  ــات م ــورس اطالع ــازار ب ــال، ب ــن مث ــه در ای ــم ک ــر بگیری ــد در نظ ــا بیایی ام
نیازتــان را در اختیــار شــما یم گــذارد تــا بــا دیگــر معامله گــران در ارتبــاط باشــید 
ــرد را از  ــک ک ــما کم ــدن ش ــده ش ــه برن ــه ب ــان ک ــردن سفارش ش ــل وارد ک و دلی
آنهــا بپرســید. چیــزی کــه پیــدا خواهیــد کــرد ایــن خواهــد بــود کــه هــر کســی کــه 
ــا یــک روش اختصاصــی گران قیمــت  از یــک روش معامالتــی ارزشــیابی شــده ی
اســتفاده یم کنــد، بــه احتمــال زیــاد بــا شــما صحبــت نخواهــد کــرد. و در مــورد 
ــچ  ــند، هی ــته باش ــردن داش ــت ک ــه صحب ــل ب ــه تمای ــران ک ــده از معامله گ آن ع
تضمینــی وجــود نــدارد چیــزی کــه بــا شــما در میــان یم گذارنــد حقیقــت داشــته 
ــه ی اول،  ــن کاری در وهل ــد؟ چنی ــما بگوین ــه ش ــت را ب ــد حقیق ــرا بای ــد. چ باش
فقــط دالیل شــان بــرای انجــام یــک معاملــه را زیــر ســوال یم بــرد، درســت اســت؟ 
صرف نظــر از ســطح مهــارت همــه ی معامله گــران، یــا حداقــل بیشترشــان، 
ــد  ــاش نیم کنن ــالت را ف ــام معام ــرای انج ــود ب ــل" خ ــه "دالی ــدام صادقان هیچ ک
یــا بــا دیگــر معامله گــران بــه اشــتراک نیم گذارنــد. ایــن صرفــًا ماهیــت دنیــای 

معامــالت اســت؛ حقیقــت محــض فــارغ از هرگونــه ادعــا. 

ــه  ــد، و اینک ــت دارن ــه صحب ــل ب ــران تمای ــا معامله گ ــه آی ــدای از اینک ــه، ج اگرچ
حقیقــت را بــه شــما یم گوینــد یــا نــه، منابــع دخیــل در نســبت جریــان ســفارش 
خرید/فــروش بســیار متنــوع هســتند و دالیلــی کــه ایــن منابــع را بــرای ورود 
بــه یــک ســفارش ترغیــب یم کننــد بــه قــدری متفــاوت هســتند کــه حتــی اگــر 
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یــک راه عملــی بــرای فهمیــدن دالیــل خریــد و فــروش معامله گــران دیگــر 
ــر  ــک معامله گ ــتفاده ی ی ــورد اس ــل م ــن دالی ــه بی ــال اینک ــت، احتم ــود داش وج
معمولــی تکنیــکال کــه بــا کامپیوتــر معاملــه یم کنــد بــا دالیــل باقــی افــراد بــازار 
بــرای معاملــه، ارتباطــی وجــود داشــته باشــد، خیلــی بعیــد بــه نظــر یم رســد. 
حتــی در وضعیتــی کــه طــی آن، بــه واســطه ی غلبــه ی ســفارش ها از طــرف 
ــک  ــد، در ی ــتفاده یم کنن ــا اس ــی م ــابه معامالت ــه از روش مش ــی ک معامله گران
معاملــه ی برنــده قــرار گرفته ایــم، همچنــان راهــی بــرای فهمیــدن علــت برنــده 

شــدن مان نداریــم. 

ــاد  ــی ایج ــی معامالت ــای الکترونیک ــه پلتفرم ه ــل از اینک ــرا قب ــد چ ــر یم کنی فک
ــه در  ــرای معامل ــی ب ــک صندل ــد ی ــرای خری ــزار دالر ب ــا ه ــردم صده ــوند، م ش

ــد؟ ــه یم کردن ــورس هزین ــی ب ــاالر فیزیک ت

بــه ایــن دلیــل کــه بــه جریــان ســفارش و اطالعــات مربــوط بــه آن، دسترســی 
ــند. ــته باش ــتقیم داش مس

دسترســی  همــراه  بــه  ســفارش  جریــان  بــه  مســتقیم  دسترســی  داشــتن 
خصوصــی بــه اطالعــات جریــان ســفارش )نــه فقــط نســخه ی خالصــه شــده کــه 
ــر  ــه ی کامپیوت ــا روی صفح ــه م ــی ک ــن قیمت ــا پایی ــاال ی ــای ب ــورت تیک ه ــه ص ب
یم بینیــم نمایــش داده یم شــوند( باعــث یم شــد بهتریــن و پربازده تریــن 
ــفارش  ــان س ــات جری ــه اطالع ــتقیم ب ــی مس ــد. دسترس ــام دهن ــه را انج معامل
آنهــا را قــادر یم ســاخت تــا انــدازه ی ســفارش هایی کــه وارد بــازار یم شــدند بــه 

ــنوند.  ــد و بش ــدند را ببینن ــادر یم ش ــه از آن ص ــی ک ــراه منبع هم

در بیشــتر اوقــات، آنهــا معامله گــر یــا مؤسســه ی معامالتــی در ســمت دیگــر 
معامله شــان را یم شناســد و بعضــی اوقــات اگــر ارتبــاط مســتقییم بیــن دالیــل 
ورودشــان بــه یــک معاملــه بــا دالیــل حرکــت یــا عــدم حرکــت جریــان ســفارش 
بــه نفع شــان وجــود داشــته باشــد، یم تواننــد آن را بــه وضــوح مشــاهده کننــد. 

ــا  ــد، تنه ــه یم کنن ــر معامل ــا کامپیوت ــه ب ــی ک ــران تکنیکال ــوان معامله گ ــه عن ب
راهــی کــه بــه طــور قطــع مــا را از دالیــل حرکــت قیمــت بــه نفع مــان آگاه یم کنــد، 
معاملــه کــردن بــا حجــم کافــی بــرای حرکــت دادن قیمــت توســط خودمــان 
اســت. علی رغــم وجــود اقلیتــی مجــزا بــه نســبت همــه ی معامله گــران در 
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سرتاســر دنیــا، تعــدادی از معامله گــران هــم وجــود دارنــد کــه دقیقــًا از علــت 
حرکــت قیمــت بــه نفع شــان آگاه هســتند و یقینــًا شــما هــم یم توانیــد یکــی از 
آنهــا باشــید. تنهــا کاری کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه بــه جایــی برســید 
کــه بتوانیــد بــا حجــم کافــی ای معاملــه کنیــد تــا همــه ی پیشــنهادهای فــروش 
باالتــر از قیمــت قبلــی را از میــان برداریــد و بعــد هدفمندانــه بــازار را بــه ســمت 
باالتریــن ســطح قیمــت بعــدی بکشــانید، یــا همــه ی پیشــنهادهای خریــد 
پایین تــر از  قیمــت قبلــی را از میــان برداشــته و هدفمندانــه بــازار را بــه ســمت 

ــانید.  ــدی بکش ــت بع ــطح قیم ــن س پایین تری

ــا  ــاال ی ــد را ب ــنهادی خری ــت پیش ــته، قیم ــد و دانس ــه هدفمن ــی ک معامله گران
قیمــت فــروش را پاییــن یم برنــد، از دلیــل حرکــت قیمــت بــه نفــع  خودشــان 
ــمت  ــه در س ــرادی ک ــت اف ــان و باخ ــده شدن ش ــل برن ــتند. دلی ــاًل آگاه هس کام
ــانی  ــان کس ــا هم ــرا آنه ــد زی ــد را یم دانن ــرار گرفته ان ــان ق ــر سفارش هایش دیگ

ــده اند.  ــت ش ــت قیم ــث حرک ــه باع ــتند ک هس

در غیــر ایــن صــورت، اگــر نتوانیــم بــا حجــم کافــی بــرای ایجــاد یــک عدم تعــادل 
در جریــان ســفارش بــه نفــع خودمــان معاملــه ای انجــام دهیــم، چهار ســناریوی 
ــا  ــا را ب ــالت م ــج معام ــه نتای ــود ک ــاد یم ش ــروش ایج ــفارش خرید/ف ــان س جری
توجــه بــه هــر تحلیــل، منطــق یــا اســتداللی کــه بــرای ورود بــه معامــالت از آنهــا 

اســتفاده یم کنیــم، مشــخص یم کنــد. 

تجزیه و تحلیل ما درست است و ما برنده یم شویم.

ــه  ــی ای ک ــار تحلیل ــه معی ــت ک ــت اس ــی درس ــا زمان ــل م ــناریوی اّول، تحلی در س
از آن بــه عنــوان مبنایــی بــرای پیش بینــی جهــت حرکــت قیمــت اســتفاده 
ــر  ــران دیگ ــب معامله گ ــب ترغی ــه موج ــد ک ــی باش ــبیه دالیل ــًا ش ــم الزام کرده ای
بــرای ورود بــه هــر تعــداد از ســفارش شــده اســت. و ایــن تعــداد از ســفارش ها 
ــارت  ــه عب ــده اند. ب ــا ش ــی م ــابه پیش بین ــت مش ــت در جه ــت قیم ــث حرک باع
جریــان  نســبت  زیــرا  اســت  آمــده  در  آب  از  درســت  مــا  پیش بینــی  دیگــر، 
ــه  ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــفارش هایی ق ــه ی س ــورد غلب ــروش، م ــفارش خرید/ف س
دالیــل ثبت شــان بــا دالیلــی کــه باعــث شــدند مــا در همــان وهلــه ی اّول چنیــن 

پیش بینــی ای بکنیــم، مطابقــت داشــته اســت.  
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تحلیل ما نادرست است اما بهرحال برنده یم شویم.

1. در ایــن ســناریوی دوم، در نتیجــه ی »یــک اتفــاق برنامه ریــزی  شــده« یــا 
»همزمانــی برنامه ریــزی شــده« بــا جریــان ســفارش، قیمــت بــه نفــع مــا 
حرکــت کــرده اســت. ایــن بردهــا »برنامه ریــزی شــده« هســتند زیــرا هــدف 
ــر  ــه تأثی ــت ک ــی ای اس ــار جمع ــوی رفت ــخیص الگ ــل، تش ــه و تحلی ــام تجزی انج
آتــی معامله گــران بــر روی جهــت قیمــت )بعــد از اینکــه الگــو خــودش را کامــل 

یم کنــد. پیش بینــی  را  یم کنــد( 

ــا  ــان« ب ــا »همزم ــی« ی ــد »اتفاق ــده یم توانن ــای برن ــر، معامله ه ــی دیگ از طرف
جریــان ســفارش باشــند زیــرا ممکــن اســت ســفارش هایی کــه منجــر بــه ایجــاد 
ــه نفــع مــا شــده اند،  ــان ســفارش خرید/فــروش ب عدم تعــادل در نســبت جری
بــا معیارهایــی کــه قیمــت هندســی یــا الگوهــای ریاضیاتــی  را نشــان یم دهنــد و 
مــا از آنهــا بــرای پیش بینــی رفتــار معامله گــران اســتفاده یم کنیــم، اصــاًل هیــچ 
ــه  ی  ــا نتیج ــده ی م ــالت برن ــر، معام ــارت دیگ ــه عب ــند. ب ــته باش ــی نداش ارتباط
یــک »همزمانــی برنامه ریــزی شــده« بــا جریــان ســفارش هســتند؛ از ایــن 
جهــت کــه ســفارش هایی کــه منجــر بــه حرکــت قیمــت بــه نفــع مــا یم شــوند بــا 
دالیلــی »متفــاوت« از معیارهــای تحلیلــی کــه مــا بــرای پیش بینــی جهــت حرکــت 

ــده اند. ــت ش ــم ثب ــتفاده کرده ای ــت اس قیم

2. ســفارش های متفاوتــی کــه منجــر بــه عدم تعــادل نســبت جریــان ســفارش 
خرید/فــروش بــه نفــع مــا شــده اند یم توانســتند به دالیلــی غیر از ســفته بازی، 
دالیلــی کــه در اصــل ماهیتــی قــراردادی یــا هجینــگ داشــتند ثبت شــده باشــند. 
ــد  ــده باش ــت ش ــری ثب ــفته بازهای دیگ ــرف س ــفارش ها از ط ــود س ــن ب ــا ممک ی
کــه بــه نتیجــه ای مشــابه بــا تحلیــل  مــا در مــورد جهــت قیمــت رســیده اند؛ امــا 
دالیــل تحلیلــی، فاندامنتــال یــا وابســته به اخبــار کامــاًل متفاوتی داشــتند. توجه 
داشــته باشــید کــه بــرای قــرار گرفتــن در یــک معاملــه ی برنــده، هیچ کــدام از 
ســفارش هایی کــه منجــر بــه حرکــت قیمــت بــه نفــع مــا شــدند نبایــد لزومــًا 
بــا دالیلــی »مطابــق« معیــار تحلیلــی ای کــه مــا بــرای پیش بینی مــان اســتفاده 

کردیــم، ثبــت شــده باشــند. 
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تحلیل ما نادرست است و ما یم بازیم.

در ایــن ســناریوی ســوم، مــا در معاملــه ای بازنــده قــرار یم گیریــم زیــرا در واقــع 
ــت.  ــته اس ــت داش ــت قیم ــورد جه ــت در م ــی نادرس ــک پیش بین ــا ی ــل م تحلی
بــرای اینکــه ســفارش هایی کــه در جهــت مخالــف پیش بینــی مــا وارد بــازار 
یم شــوند غلبــه ی بیشــتری داشــته باشــند، بایــد ســفته بازهای دیگــری وجــود 
داشــته باشــند کــه تحلیــل، منطــق و استدالل شــان آنهــا را بــه نتایــج متفاوتی در 
مــورد جهــت حرکــت قیمــت رســانده باشــد. یــا اینکــه بایــد معامله گــران دیگــر 
بــا دالیلــی غیــر از ســفته بازی، هجینــگ یــا قــراردادی، ســفارش هایی خــالف 
پیش بینــی مــا ثبــت کننــد. احتمــااًل یم توانیــم ایــن ســناریو را یــک »همزمانــی 

معکــوس« بــا جریــان ســفارش بنامیــم.

تحلیل ما درست است اما نهایتًا یم بازیم.

ــده ی  ــال ورود ع ــل احتم ــتی دالی ــه درس ــا ب ــل م ــناریو، تحلی ــن س 1. در چهارمی
ــس  ــابه را منعک ــی مش ــا دالیل ــابه ب ــی مش ــه سفارش ــران ب ــادی از معامله گ زی
یم کنــد. ممکــن اســت بــرآورد مــا از شــرایط تقریبــًا عالــی باشــد. فــرض بگیریــم 
چیــزی کمتــر امــا نزدیــک بــه 100 درصــد درســتی، امــا همچنــان در معاملــه ای 

بازنــده قــرار یم گیریــم.  

ــه ای  ــت قابل توج ــه اکثری ــت ک ــن اس ــد ای ــناریو یم افت ــن س ــه در ای ــی ک 2. اتفاق
بــه یــک شــکل  بــا تحلیــل مــا، همگــی  بــا دالیلــی ســازگار  از معامله گــران 
رفتــار یم کننــد امــا تحلیــل مــا، اقلیــت اندکــی از معامله گــران بــزرگ را در 
ــت  ــت. اقلی ــته اس ــان را نداش ــر گرفتن ش ــکان در نظ ــا ام ــت ی ــه اس ــر نگرفت نظ
ــا اکثریــت موافــق نبوده انــد  اندکــی از معامله گــران بــزرگ کــه بــه هــر دلیلــی ب
یــا نظــرات دیگــری دربــاره ی بهــره بــردن از ایــن شــرایط داشــته اند. مــادایم کــه 
ایــن معامله گــران بــزرِگ نســبتًا انــدک، مایــل بــه معاملــه بــا حجــم کافــی بــرای 
فراتــر رفتــن و  جــذب تمــام ســفارش های اکثریــت معامله گــران هســتند، 
نــه تنهــا یم تواننــد حرکــت قیمــت در جهــت اکثریــت را متوقــف ســازند، بلکــه 

ــد.  ــان برگردانن ــع خودش ــه نف ــفارش را ب ــان س ــبت جری ــد نس یم توانن

3. از منظــر عمــویم، یم توانیــم بگوییــم کــه تحلیــل مــا درســت بــود زیــرا درصد 
بســیار باالیــی از معامله گــران دیگــر بــا مــا موافــق بودنــد. امــا از منظــر جریــان 
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ــا  ســفارش خرید/فــروش، اهمیتــی نــدارد کــه تحلیــل مــا درســت بــود چــون ب
ایــن حــال در ســمت اشــتباه نســبت جریــان ســفارش قــرار گرفتیــم و باختیــم. 
همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه حرکــت قیمــت مرتبــط بــه حجــم جریــان 
ســفارش اســت و بــه تعــداد واقعــی ای از معامله گــران کــه وارد آن ســفارش ها 
شــده اند مرتبــط نیســت.  بنابرایــن تنهــا یــک معامله گــر بــزرگ در هــر کجــای 
ــر، در  ــران دیگ ــا معامله گ ــا ی ــرآورد م ــر ب ــت ه ــه ی مثب ــد نتیج ــان یم توان جه

مــورد چرایــی حرکــت قیمــت در یــک جهــت خــاص را، بی اثــر کنــد.

چهارم

یــک پیش بینــی درســت در مــورد جهــت قیمــت کــه منجــر بــه معاملــه ای برنده 
شــده اســت، تأییــدی بــر درســتی دالیــل تحلیلــی ای کــه بــه عنــوان مبنــا بــرای 
پیش بینــی و تصمیــم بــرای ورود بــه یــک معاملــه اســتفاده کرده ایــم نیســت.

ــاز داریــم کــه بعــد از  ــه غلبــه ی ســفارش هایی یکجــور نی بــرای برنــده شــدن ب
اینکــه وارد یــک پوزیشــن شــدیم، وارد بــازار بشــوند. هــر ســفارش خریــد و 
فروشــی کــه وارد بــازار یم شــود، صرف نظــر از انــدازه اش و اینکــه آیا یــک معامله 
را آغــاز یم کنــد یــا معاملــه را یم بنــدد، بــه ترکیــب ایجادکننــده ی عدم تعــادل در 
نســبت جریــان ســفارش خرید/فــروش اضافــه یم شــود و نتیجتــًا باعــث حرکت 

قیمــت در جهــت یــا خــالف جهــت یــک پوزیشــن یم شــود. 

هر سفارش مهم است!

ــه وارد  ــی ک ــفارش های غالب ــه س ــد ک ــور کنی ــه ای تص ــان را در معامل ــاال خودت ح
یم شــوند بــه نفــع شــما اســت و باعــث بــرد شــما یم شــود. تمــام شــرکت هایی 
کــه دالیــل هجینــگ و قــراردادی بــرای ورود بــه ســفارش های خریــد و فــروش 
دارنــد و همچنیــن تمــایم دالیــل تکنیــکال، فاندامنتــال و خبــری ســفته بازها 
کــه یم تواننــد از آنهــا بــه عنــوان توجیهــی بــرای ورود بــه یــک ســفارش خریــد یــا 
فــروش اســتفاده کننــد را در نظــر بگیریــد، چقــدر احتمــال دارد کــه »همــه«ی 
ــد/ ــفارش خری ــان س ــبت جری ــادل در نس ــه عدم تع ــر ب ــه منج ــفارش هایی ک س

فــروش بــه نفــع شــما یم شــوند، بــه همــان دلیلــی کــه شــما معامله تــان را اجــرا 
کردیــد، وارد بــازار شــده باشــند؟ بــه عبــارت دیگــر، احتمــال وجــود یــک ارتبــاط 
100 درصــدی بیــن خــود شــما و معامله گــران دیگــری کــه سفارش هایشــان را در 
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جهتــی مشــابه بــا پوزیشــن شــما وارد یم کننــد چقــدر اســت؟ تقریبــًا احتمــال 
چنیــن چیــزی وجــود نــدارد. 

اگــر احتمــال یــک ارتبــاط 100 درصــدی واقعــًا وجــود نداشــته باشــد، بدیــن معنــی  
اســت کــه وقتــی برنــده یم شــویم، همــواره بــا دالیلــی برنــده یم شــویم کــه تــا 
حــدودی خطــا هســتند، مثــل وقتــی کــه دالیــل مــا بــا دالیــل حرکــت قیمــت بــه 
نفــع مــا ربطــی ندارنــد. ایــن ارتبــاط یم توانــد زیــاد یــا کــم، یــا چیــزی بیــن ایــن دو 

یــا اصــاًل وجــود نداشــته باشــد. 

برنــده شــدن صرفــًا مســتلزم ایــن اســت کــه تحلیــل مــا، پیش بینــی درســتی در 
اختیارمــان بگــذارد.

امــا ایــن پیش بینــی درســت یم توانــد از تحلیــل یــا یــک فراینــد اســتداللی  
نشــأت بگیــرد و بــا دالیلــی کــه ســایر معامله گــران بــه عنــوان یــک محــرک بــرای 
ورود بــه سفارش هایشــان اســتفاده یم کننــد و منجــر بــه حرکــت قیمــت بــه 
نفــع مــا یم شــوند، هیــچ ارتباطــی نداشــته باشــد. یعنــی تحلیــل مــا هیــچ گاه 100 
درصــد درســت نخواهــد بــود، امــا از لحــاظ تئــوری ممکــن اســت کــه تحلیل مــان 
کامــاًل اشــتباه )100 درصــد نامرتبــط( باشــد و بــا همیــن تحلیــل هــر دفعــه وارد 

یــک معاملــه شــویم و همچنــان ببریــم.

اگــر بــه هیــچ اطالعــات قابــل اثباتــی دسترســی نداشــته باشــیم تــا درصــد حجــم 
جریــان ســفارش ثبــت شــده توســط معامله گــران دیگــر* را در اختیــار مــا 
بگــذارد، بنابرایــن بــه هیــچ طریقــی نیم توانیــم متوجــه شــویم کــه آیــا برنــده 
ــر  ــن خاط ــه ای ــا ب ــت ی ــوده اس ــت ب ــان درس ــه تحلیل م ــر ک ــن خاط ــه ای ــدیم ب ش
کــه تحلیل مــان غلــط بــوده امــا بــه هرحــال در نتیجــه ی همزمانــی اتفاقــی بــا 

ــده ایم.  ــده ش ــفارش برن ــان س جری

* معامله گرانــی کــه از همــان دالیلــی اســتفاده کرده انــد کــه مــا بــرای پیش بینــی 
بــاال یــا پاییــن رفتــن قیمــت نســبت بــه درصــد حجم جریــان ســفارش* اســتفاده 

ــم. کرده ای
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کــه  اســت  شــده  ایجــاد  معامله گرانــی  طــرف  از  کــه  سفارشــی  جریــان   *
سفارش هایشــان را در همــان جهتــی کــه تحلیــل مــا پیش بینــی کــرده بــود وارد 

کرده انــد امــا بــه دالیلــی کــه بــا دالیــل مــا هیــچ ارتباطــی نداشــتند.

همیـن شـرایط هنـگایم که در یـک معامله ی بازنـده قرار یم گیریـم هم صدق 
یم کنـد. بـدون دسترسـی به اطالعات مناسـب، نیم توانیم تشـخیص دهیم که 
باخت مـان در واقـع بـه خاطـر غلـط بـودن دالیلـی بـوده که به عنـوان مبنـا برای 
ورود بـه یـک معاملـه اسـتفاده کرده ایـم یـا بـه خاطـر مقاصـد مخالـف یـک یـا 
چنـد معامله گـر بـزرگ بـوده اسـت؛ بـا وجـود اینکـه پیش بینـی تحلیـل مـا در 

مـورد اقـدام معامله گـران اساسـًا درسـت بوده اسـت. 

ــط(  ــت )نامرتب ــط( و نادرس ــت )مرتب ــل درس ــا تحلی ــت ب ــن اس ــر ممک ــون اگ اکن
برنــده شــویم و همچنیــن امــکان دارد کــه بــا هــر دو تحلیــل درســت و نادرســت 
ــا  ــه م ــه ب ــیم ک ــته باش ــی نداش ــی دسترس ــچ اطالعات ــه هی ــان ب ــم و همزم ببازی
ــالت  ــن معام ــم، بنابرای ــرار گرفته ای ــا ق ــن موقعیت ه ــک از ای ــد در کدامی بگوی
و  کننــد  ثابــت  را  پیش بینی مــان  درســتی  صرفــًا  یم تواننــد  مــا  برنــده ی 
نیم تواننــد درســتی تحلیــل یــا دالیلــی کــه بــه عنــوان مبنــا بــرای شــکل دادن 
آن پیش بینی هــا اســتفاده کردیــم را ثابــت کننــد. خالصــه ی مطلــب ایــن اســت: 
بــدون روشــی کــه قــادر باشــد درصــد ارتبــاط بیــن دالیــل تحلیلــی مــا بــرای 
ایجــاد یــک پیش بینــی و دالیــل حرکــت قیمــت بــه نفــع مــا هنــگایم کــه برنــده 

ــس: ــد پ ــخص کن ــویم را مش یم ش

ــچ  ــوند هی ــا یم ش ــرد م ــث ب ــه باع ــی ک ــورد دالیل ــده در م ــه ی برن ــک معامل ی
اطالعاتــی بــه مــا نیم دهــد.

عــده ای از شــما قبــاًل معاملــه بــا الگوهــای تکنیــکال را تجربــه کرده ایــد و بــدون 
ــه  ــو ب ــه الگ ــد ک ــا کنی ــد و ادع ــراض کنی ــاال اعت ــه ی ب ــه جمل ــد ب ــک یم خواهی ش
خــودی خــود، وقتــی کــه قیمــت مطابــق پیش بینــی ایجــاد شــده اش پیــش 
یم رود، دالیــل بردتــان را نشــان یم دهــد. منظــورم این اســت که، اینطــور به نظر 
یم رســد کــه الگــو دالیــل بردتــان را نشــان یم دهــد چــون شــما از منظــر پویایــی 
جریــان ســفارش بــه ایــن مســئله نــگاه نیم کنیــد. مســلمًا اینکــه بگوییــم یــک 
الگــو آشــکار شــد حقیقــت دارد؛ بــه ایــن دلیــل کــه بی شــک آشــکار شــدنش را 
یم بینیــم. و همچنیــن اگــر بگوییــم کــه قیمــت در جهــت پیش بینــی شــده ی 
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الگــو حرکــت کــرد هــم حقیقــت دارد؛ چــون بــار دیگــر، نشــانه های محــرزی 
داریــم کــه درســتی ایــن مســئله را نشــان یم دهنــد. امــا در کنــار همــه ی اینهــا، 
مــا نیم دانیــم حقیقــت چیســت زیــرا هیــچ واقعیــت مســلم در دسترســی 
وجــود نــدارد کــه دالیــل شــکل گیری الگوهــا یــا دالیــل اینکــه چــرا معامله گــران 

دیگــر باعــث شــدند پیش بینــی الگــو درســت از آب در بیایــد را نشــان دهــد. 

ــه  ــد و متوج ــگاه یم کنی ــت ن ــودار قیم ــک نم ــه ی ــه ب ــد ک ــر بگیری ــال در نظ مث
یــک الگوهــای تکنیــکال بســیار رایــج بــه نــام »حمایــت« یم شــوید. هــم اکنــون 
ــد امــا رونــدی  ــر از نقطــه ی حمایــت صــورت یم گیرن ــا قیمــت باالت معامــالت ب
نزولــی دارنــد. شــما تصمیــم یم گیریــد کــه اگــر قیمــت بــه حرکــت نزولــی خــود 
بــه ســمت نقطــه ی حمایــت معیــن شــده ادامــه دهــد، وارد یــک ســفارش 
خریــد بــرای ایجــاد یــک پوزیشــن خریــد شــوید؛ بــا ایــن اســتدالل کــه اگــر بــازار 
بــه طریقــی رفتــار کنــد کــه بــا معنــای حمایــت تحلیــل تکنیــکال ســازگار باشــد، 
حرکــت نزولــی قیمــت بایــد متوقــف شــود و جهتــش را برعکــس کنــد و رونــدی 
ــد.  ــاق یم افت ــن اتف ــًا همی ــه دقیق ــم ک ــر بگیری ــاال در نظ ــد. ح ــی کن ــودی ط صع
ــود و  ــر یم ش ــفارش تان پ ــد، س ــازار یم کنی ــود را وارد ب ــد خ ــفارش خری ــما س ش

ــه نفــع شــما باالتــر یم رود.  قیمــت جهتــش را تغییــر داده و ب

در نتیجــه، ممکــن اســت بــاور کنیــد کــه در معاملــه ای برنــده قــرار گرفته ایــد 
زیــرا بــازار درســت همانطــور کــه الگــو پیش بینــی کــرده بــود رفتــار کــرد. بنابراین 

چطــور ممکــن اســت کــه دلیــل برنــده شــدن تان را ندانیــد؟

پاسخ ممکن است این باشد که:

شــما دلیــل برنــده شــدن تان را نیم دانیــد زیــرا یــک الگــوی تکنیــکال بــه خــودی 
خــود، چرایــی حرکــت قیمــت در یــک جهــت بــه خصــوص را توضیــح نیم دهــد؛ 

شــما بــه اطالعــات بیشــتری نیــاز داریــد.

دالیــل حقیقــی یــا واقعــی حرکــت قیمــت صرفــًا در ســطح جریــان ســفارش 
وجــود دارد.
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ــت  ــت عل ــوی حمای ــا الگ ــه آی ــردن از اینک ــل ک ــان حاص ــا راه اطمین ــن تنه بنابرای
معکــوس شــدن جهــت قیمــت را توضیــح یم دهــد یــا خیــر، بــه دســت آوردن 

اطالعــات زیــر اســت:

1. چه کسی با قیمت سطح حمایت خرید کرده است

2. دالیل این تصمیم شان چه بوده است

3. اندازه ی سفارش هایشان چقدر بوده است

زمانــی کــه همــه ی اطالعــات مربوطــه را بــه دســت آوریــد یم توانیــد تشــخیص 
دهیــد کــه چنــد درصــد از ســفارش های خریــد، از ســمت معامله گرانــی ایجــاد 
ــن  ــد؛ و ای ــد کرده ان ــت خری ــوی حمای ــا الگ ــما، ب ــل ش ــت مث ــه درس ــده اند ک ش
درصــد را در مقایســه بــا درصــد ســفارش های خریــد کــه از طــرف معامله گرانــی 
ایجــاد شــده اند کــه دالیــل ورود بــه سفارش هایشــان هیــچ ارتباطــی بــا الگــوی 
حمایــت نداشــته اســت، تشــخیص دهیــد. اگــر متوجــه شــوید کــه بیشــترین 
درصــد ســفارش های خریــد از ســمت معامله گرانــی بــوده اســت کــه طبــق 
ــو  ــه الگ ــد ک ــه بگویی ــد صادقان ــس یم توانی ــد، پ ــد کرده ان ــت خری ــوی حمای الگ
ــر  ــن خاط ــه همی ــد و ب ــح یم ده ــما را توضی ــع  ش ــه نف ــت ب ــت قیم ــل حرک دلی

دلیــل بردتــان را هــم یم دانیــد. 
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ــفارش،  ــان س ــتری از جری ــات بیش ــتن اطالع ــدون داش ــورت، ب ــن ص ــر ای در غی
ــا 100 درصــد اطمینــان در مــورد درســتی الگــو یم دانیــد، ایــن  تنهــا چیــزی کــه ب
اســت کــه الگــو اقــدام معامله گــران دیگــر را بــه درســتی پیش بینــی کــرده 
ــا اطمینــان از آن ســخن بگوییــد  اســت. چیــزی کــه بــه هیچ وجــه نیم توانیــد ب
ایــن اســت کــه الگــو بــه درســتی دالیــل، یــا چرایــی اقــدام معامله گــران را نشــان 
وارد  دیگــر  معامله گــران  چــرا  کــه  اســت  ایــن  چرایــی  از  منظــور  یم دهــد. 
ســفارش هایی شــده اند کــه باعــث شــده قیمــت در جهــت پیش بینی شــده 
حرکــت کنــد. شــما نیم توانیــد ادعــا کنیــد کــه از ایــن دالیــل اطــالع داریــد زیــرا 
ــند »در  ــه باش ــی ک ــد و هدف ــر قص ــرای ه ــتند و ب ــوم« هس ــل »نامعل ــن دالی ای
دســترس نیســتند«. بــه عبــارت دیگــر، بــدون دسترســی بــه اطالعــات مناســب 
ــاد  ــی ایج ــرا پیش بین ــه چ ــی اینک ــل واقع ــه دالی ــز متوج ــفارش، هرگ ــان س جری
شــده توســط الگــو درســت از آب در آمــده اســت نخواهیــم شــد. نتیجــه همیــن 

ــت: ــن اس ــه ی پایی جمل

ما هیچ گاه متوجه دالیل واقعی برنده شدن مان نخواهیم شد.

در ظاهــر ممکــن اســت بــه نظــر برســد کــه مــن اینجــا تمایــزی نســبتًا انتزاعــی 
ــا  ــد »ت ــر کنی ــما فک ــده ای از ش ــت ع ــن اس ــده ام. ممک ــل ش ــروری قائ ــا غیرض ی
زمانــی کــه از تحلیلــم، پیش بینــی ای بــه دســت یم آورم کــه منجــر بــه معاملــه ای 
برنــده یم شــود، ایــن مســئله کــه هیــچ گاه نیم توانــم تشــخیص دهــم آیــا 
مبنــا یــا دالیلــی کــه بــرای ورود بــه معاملــه اســتفاده کــرده ام بــا دالیــل نهفتــه ی 
ــی  ــده اند ارتباط ــن ش ــع م ــه نف ــت ب ــت قیم ــه حرک ــر ب ــه منج ــفارش هایی ک س
داشــته اند یــا خیــر، چــه اهمیتــی دارد؟ بــه عبــارت دیگــر، اگــر تحلیــل مــن 
باعــث برنــده شــدنم یم شــود، ندانســتن دالیــل حقیقــی و واقعــی اینکــه چــرا 

معاملــه ام برنــده شــده اســت چــه اهمیتــی دارنــد؟

پاسخ من این است که: نباید اهمیت دهید.

در واقــع توانایــی شــما بــرای ایجــاد نتایــج کلــی پایــدار، بــه بــاور شــما بســتگی 
خواهــد داشــت؛ بــاور شــما بــه اینکــه دالیــل حقیقــی و واقعــی برنــده شــدن تان 



ــدارد  ــی ن ــد و اهمیت ــان نیم دهی ــدم آگاهی ت ــن ع ــه ای ــی ب ــد، اهمیت را نیم دانی
ــدا کنیــد. اگــر نیم توانیــد هیچ وقــت ایــن دالیــل را پی

هیچ کدام از این اطاعات برای ایجاد نتایج پایدار ضروری نیستند.

از طرفــی دیگــر، بــرای آن عــده از شــما کــه بــه »دانســتن« و »پیــدا کــردن« 
اهمیــت یم دهیــد و مایلیــد در نظــر بگیریــد زمانــی کــه برنــده یم شــوید 
ــان درســت بــوده اســت )درســت بــودن از ایــن منظــر کــه شــما  یعنــی تحلیل ت
بــاور داریــد دالیــل تحلیلی تــان بــرای ورود بــه یــک معاملــه بــا دالیلــی کــه دیگــر 
معامله گــران اســتفاده کرده انــد و منجــر بــه حرکــت قیمــت بــه نفــع شــما 
شــده اند، مشــابه بــوده اســت( احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه بــا دیدگاهــی 
ــرده ام.  ــاره ک ــه آن اش ــل« ب ــم تحلی ــم »توه ــا اس ــر ب ــه پیش ت ــد ک ــه کنی معامل
ــما  ــرای ش ــدار ب ــج پای ــاد نتای ــه ایج ــت ک ــن اس ــم ای ــئله مه ــورت مس ــن ص در ای
نســبتًا غیرممکــن یم شــود. اقــدام کــردن طبــق توهــم تحلیــل، عنصــر اصلــی 
خطاهــای معامالتــی اســت کــه مــا را بــه طــور پیوســته در چرخــه ی رونــق و رکــود 
قــرار یم دهــد و مــا را مســتعد ضررهــای فاجعه بــار یم کنــد و دلیــل درگیــر 

ــت.  ــی3 اس ــج تحلیل ــا فل ــران ب ــیاری از معامله گ ــدن بس ش

3   فلــج تحلیلــی )بــه انگلیســی: Analysis paralysis( بــه تحلیــل بیــش از حــد شــرایط یــا فکــر کــردن بیــش از انــدازه 

بــه آن گفتــه یم شــود کــه در نهایــت بــه گرفتــه نشــدن هیــچ تصمیــی یم انجامــد.
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مــن توهــم را »بــاور داشــتن بــه درســتی چیــزی کــه در واقــع هیــچ پایــه و 
اساســی غیــر از تخیــل مــا نــدارد.« معنــا یم کنــم. »توهــم تحلیــل« از ایــن بــاور 
ریشــه یم گیــرد کــه بــا تحلیــل درســت، یم توانیــم تأثیــر ســفارش های خریــد 
و فــروش معامله گــران دیگــر بــر جهــت قیمــت را بــه درســتی پیش بینــی 
کنیــم؛ تــا حــدی کــه یم توانیــم واقعــًا ریســک ضــرر را حــذف کنیــم و قــرار 
گرفتــن در یــک معاملــه ی برنــده را تضمیــن کنیــم. بــه عبــارت دیگــر، وقتــی بــا 
توهــم تحلیــل اقــدام یم کنیــم چنیــن بــه نظــر یم رســد کــه یم توانیــم بخــش 
ــاوری از  ــن ب ــم. چنی ــدا کنی ــت ج ــت قیم ــا حرک ــفته بازی ب ــردن را از س ــار ک قم
ــتن  ــت داش ــنگینی باب ــه ی س ــا هزین ــًا م ــت و نهایت ــی دور اس ــر خیل حقیقت ام

ــت.  ــم پرداخ ــاوری خواهی ــن ب چنی

»توهــم تحلیــل« یکــی از مهم تریــن نیروهــای روان شــناختی نهفتــه در خطاهای 
معامالتــی اســت کــه یم توانــد مــا را در چرخــه ی همیشــگی رونــق و رکــود 
ــدن  ــر ش ــل درگی ــد و دلی ــار  کن ــای فاجعه ب ــتعد ضرره ــا را مس ــد، م ــار کن گرفت
مــا بــا فلــج تحلیلــی اســت. تــا اینجــا، اقــدام کــردن بــا داشــتن »توهــم تحلیــل« 
بــه عنــوان معامله گــر  کــه  ناکارآمدتریــن و خطرناک تریــن کارهایی ســت  از 

ــم.  ــام دهی ــم انج یم توانی

بنابرایــن در ایــن فصــل توضیــح یم دهــم کــه »توهــم تحلیــل« چگونــه کار 
یم کنــد و گرفتــار شــدن در دیــدگاه معامالتــی ای کــه در آن بــه جــای اطمینــان 
از داشــتن معامــالت برنــده، تنهــا تجربــه ای کــه یقینــًا از آن مطمئــن خواهیــم 
بــود نتایــج آشــفته و میــزان زیــادی ســردرگیم هســتند، چقــدر آســان و از لحــاظ 

هیجانــی قانــع کننــده اســت. 

ــک  ــد، ریس ــفته بازی یم کنن ــت س ــت قیم ــا جه ــه ب ــی ک ــوان معامله گران ــه عن ب
ضــرر کــردن و اشــتباه عمــل کــردن، بســتگی بــه تعــداد و انــدازه ســفارش های 
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خریــد و فروشــی دارد کــه معامله گــران دیگــر »قصــد دارنــد« در جهــت مخالــف 
پوزیشــن مــا، بعــد از ورود مــا بــه معاملــه، وارد بــازار کننــد.

هیــچ الگــوی نمــوداری، معادلــه ی ریاضیاتــی یــا فــرض تحلیلــی ای وجــود نــدارد 
تــا بتوانــد متغیرهــای جریــان ســفارش را )کــه مشــخص یم کننــد در معاملــه ای 

برنــده یــا بازنــده قــرار خواهیــم گرفــت( در پیش بینــی اش بگنجانــد. 

چــه تعــداد از معامله گــران در جهــان، آمــاده ی فرســتادن یــک ســفارش بــه بــازار  	
هستند

این معامله گران چه کسانی هستند 	

به ثبت یک سفارش خرید یا یک سفارش فروش تمایل دارند 	

اندازه ی سفارش خرید یا فروشی که تمایل به ثبت آن را دارند چقدر است 	

دالیل شان برای تصمیم به اجرا یا بستن یک معامله چیست 	

تــا چــه انــدازه همــه ی ســفارش های خریــد و فروشــی کــه قــرار اســت وارد بــازار  	
شــوند، بــر روی جهــت قیمــت تأثیــر خواهنــد گذاشــت

حــذف ریســک ضــرر یــا تضمیــن یــک معاملــه ی برنــده غیرممکــن اســت؛ صرفًا 
بــه ایــن دلیــل کــه روش هــای تحلیلــِی منطقــی قــادر نیســتند مقاصــد همــه ی 
معامله گــران در سرتاســر جهــان کــه توانایــی تأثیرگــذاری معکــوس بــر جهــت 
قیمــت دارنــد را )بعــد از اینکــه مــا پیش بینی مــان را شــکل داده و وارد یــک 

ــد.  ــی کنن ــده ایم( پیش بین ــه ش معامل

بــا ایــن وجــود، امــکان کســب و اجــرای مجموعــه ای از فرضیــات نادرســت و 
ــه  ــدی ک ــای ناکارآم ــت و باوره ــات نادرس ــود دارد. فرضی ــد وج ــای ناکارآم باوره
ــر  ــه س ــر ب ــت، منج ــل درس ــتن تحلی ــد« داش ــر برس ــه نظ ــوند »ب ــث یم ش باع
ــا بــرد حتــیم و عــاری از ریســک یم شــود. در عرصــه ی  در آوردن از معامــالت ب
ســفته بازی، هیچ چیــز آســیب زننده تر از ایــن نیســت کــه بــاور داشــته باشــیم 
در وضعیتــی بــدون ریســک یــا وضعیتــی بــا ریســک کاهــش یافتــه هســتیم؛ آن 

هــم وقتــی کــه واقعیــت کامــاًل خــالف ایــن امــر اســت. 

اکنــون ممکــن اســت فکــر کنیــد همــه ی معامله گــران از امــکان ضــرر در بــازار 
آگاه هســتند و در نتیجــه، احمقانــه اســت اگــر معامله گــری غیــر از ایــن فکــر 
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کنــد. پاســخ مــن بــه شــما ایــن خواهــد بــود کــه قطعــًا همــه ی مــا نســبت بــه 
حقیقــت ضــرر کــردن آگاهــی داریــم، امــا همــه ی معامله گــران بــاور ندارنــد کــه 
ریســک ضــرر، احتمــال مشــخصی اســت کــه بــدون اســتثناء، در هــر معاملــه ای 
کــه وارد آن یم شــوند وجــود دارد. و همچنیــن بــاور دارنــد تحلیــل آنهــا یم توانــد 
آن اســتثناءها را تشــخیص دهــد و معامالتــی کــه تصمیــم یم گیرنــد واردشــان 
ــان را  ــده بودن ش ــا بازن ــده ی ــا برن ــل  آنه ــه تحلی ــتند ک ــی هس ــوند، معامالت بش

مشــخص یم کنــد. 

یــک راه بســیار ســاده وجــود دارد تــا از طریــق آن بفهمیــم آیــا شــما بــه امــکان 
ــاور  ــه ب ــری ک ــر. معامله گ ــا خی ــد ی ــاور داری ــرر، ب ــک ض ــدون ریس ــه ای ب معامل
ــه  ــک معامل ــه ی ــر ورود ب ــچ گاه فک ــود دارد، هی ــواره وج ــرر هم ــک ض دارد ریس
بــه ذهنــش خطــور نیم کنــد مگــر اینکــه در وهلــه اّول، ریســک را از قبــل 
مشــخص کــرده باشــد. بنابرایــن اگــر در یــک معاملــه ای ناکارآمــد قــرار بگیــرد، 
حیــرت زده نیم شــود. توجــه داشــته باشــید کــه منظــور مــا از "ریســک"، ارزش 
دالر بــه نســبت مقــداری اســت کــه قیمــت خــالف پوزیشــن مــا حرکــت یم  کنــد تا 
مشــخص شــود کــه دیگــر امیــدی بــه ایــن معاملــه نیســت و بــر اســاس معیــار 
لبــه ی معامالتی مــان، فرصــت موفقیــت نــدارد. بنابرایــن اگــر معامله گــری 
ــخص  ــش مش ــده ی "از پی ــود دارد، ای ــواره وج ــک هم ــد ریس ــته باش ــاور داش ب
ــی بــه ذهنــش خطــور نخواهــد کــرد. چنیــن معامله گــری  نکــردن ریســک" حّت
حتــی بــه برداشــتن حــد ضــرر یــا جابه جایــی مــداوم حــد ضــرر دورتــر از نقطــه ی 

ــد.  ــر نیم کن ــردن، فک ــرر ک ــری از ض ــرای جلوگی ورودش ب

از ســوی دیگــر، فــردی کــه بــاور دارد معاملــه ای بــدون ریســک ضــرر امکان پذیــر 
اســت )مشــابه بــا مثــال پــاوال در مــورد معامله گــری بــه نــام »جــی« کــه پیش تــر 
گفتــه شــد، امــا وی دالیــل خــودش را داشــت( نســبت بــه از پیــش تعییــن 
کــردن ]ریســک ضــرر[ ورود بــه معاملــه ای ناکارآمــد، مقاومــت نشــان خواهــد 
داد. زمانــی کــه باالخــره بتوانــد ریســک را تعییــن کنــد و یــک حــد ضــرر در بــازار 
ــًا  ــون واقع ــد چ ــام یم ده ــف انج ــع تکلی ــرای رف ــًا ب ــن کار را صرف ــد، ای ــرار   ده ق
بــاور نــدارد کــه ممکــن اســت بــه حــد ضــرر نیــاز داشــته باشــد. و اگــر قیمــت 
بــه حــد ضررشــان نزدیــک شــود، یــا آن را دورتــر قــرار یم دهنــد یــا بــه طــور کل 
بریم دارنــد. برداشــتن و حرکــت دادن حــد ضــرر رفتــاری اســت کــه از کســی ســر 
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یم زنــد کــه بــاور دارد تحلیــل یم توانــد بخــش قمــار کــردن را از ســفته بازی بــا 
حرکــت قیمــت جــدا کنــد. 

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــرای ایجــاد نتایــج پایــدار، بایــد جلــوی ضــرر 
ــن  ــق ای ــر طب ــد. اگ ــدا کن ــه پی ــود ادام ــم س ــازه دهی ــم و اج ــان را بگیری و زیان م
ذهنیــت کــه »تحلیــل مــا یم توانــد ریســک ضــرر را از بیــن ببــرد« پیــش برویــم، 
فکــر یم کنیــم کــه تحلیــل مــا درســت اســت و اشــتباه نیم کنیــم. زمانــی کــه در 
نظــر یم گیریــم تحلیل مــان درســت اســت، تنهــا مکانیــزیم کــه یم توانــد جلــوی 
ضررمــان را بگیــرد، متحمــل شــدن دردی فزاینــده اســت. البتــه درد دقیقًا روش 
ســودمندی بــرای جلوگیــری از ضــرر و زیــان نیســت، زیــرا مــا بــه طــور طبیعــی از 
آن دوری یم کنیــم. و در حالیکــه تــالش یم کنیــم از ایــن درد دوری کنیــم، قــادر 

نیســتیم ضــرر و زیان مــان هــم کاهــش دهیــم.

بــازی  تــازه کار را  اکنــون مــن نقــش یــک معامله گــر معمولــی، کم اطــالع و 
ــه  ــی آن، ب ــه ط ــویم ک ــی یم ش ــار دیدگاه ــه گرفت ــم چگون ــان ده ــا نش ــم ت یم کن
نظــر یم رســد تحلیل مــان کاری فراتــر از حــد واقعــی انجــام یم دهــد؛ یعنــی 
ریســک ضــرر را از بیــن یم بــرد و معاملــه ای برنــده را بــرای مــا تضمیــن یم کنــد. 
امــا قبــل از انجــام ایــن کار، چنــد نکتــه وجــود دارد کــه بایــد کامــاًل برایتان روشــن 

شــوند و آنهــا را بــه خاطــر بســپارید. 
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نکته ی اّول:

کــه  اســت  الیلــی  د قیمــت،  ت  حــرکا همــه ی  کننــده ی  ز  غــا آ نیــروی 
خــروج  یــا  ورود  بــرای  تصمیم شــان  توجیــه  بــرای  معامله گــران 
لــب  قا ر  د الیــل  د یــن  ا اًل  معمــو یم کننــد.  اســتفاده  معاملــه  یــک  ز  ا
مــا  ا یم شــوند،  ر  ا یــد پد خبــری  یــا  ل  امنتــا ند فا ل،  تکینــکا ی  رهــا معیا
یشــه ای  ند ا نتیجــه ی  کــه  باشــد  اشــته  د وجــود  هــم  لیلــی  د یم شــود 
یــن  ا ز  ا م  ا کــد اســت. هــر  فــرد رســیده  ذهــن  بــه  نــی  گها نا کــه  باشــد 
هجینــگ،  ماهیــت  گی شــان،  پیچید یــا  گی  ســاد ز  ا صرف نظــر  الیــل،  د
یــا  خریــد  رش  ســفا یــک  ر  د ن شــان،  بود زی  ســفته با یــا  ادی  رد قــرا

یم شــوند.  خالصــه  فــروش 

ســپس ایــن ســفارش خریــد یــا فــروش بــه یــک بــازار فرســتاده یم شــود و وقتی 
ــط  ــده توس ــت ش ــروش ثب ــا ف ــد ی ــفارش خری ــا س ــازار ب ــفارش در ب ــن س ــه ای ک
ــه  ــل ب ــد و تبدی ــدا یم کن ــت پی ــان، مطابق ــی از جه ــری در جای ــری دیگ معامله گ
یــک معاملــه یم شــود، دالیــل آغــاز کننــده ی حرکــت قیمــت کــه ذکــر شــد بــار 
دیگــر خالصــه یم شــوند. بســته بــه نســبت بیــن تعــداد و انــدازه ی خریدهــا و 
فروش هــا در هــر لحظــه، فراینــد مطابقت ســازی یــک تیــک صعــودی یــا نزولــی 
در قیمــت ایجــاد خواهــد کــرد. بنابرایــن وقتــی حرکــت قیمــت را مشــاهده 
یم کنیــم، در واقــع چیــزی را یم بینیــم کــه مــن بــه آن »دالیــل پویــا« یــا »دالیــل 
نامرئــی پویــا« یم گویــم، زیــرا دالیــل بــه خصوصــی کــه باعــث همــه ی ایــن 
اتفاقــات هســتند از طریــق شــیوه های اثبــات شــدنی، قابــل حصــول نیســتند 
معامــالت  در  حاضــر  افــراد  عمــوم  بــرای  عمــاًل  یم شــود  باعــث  همیــن  و 

ــد.  ــی بمانن ــناخته« باق »ناش

نکته دوم:

تنهــا تحــت دو شــرایط کامــاًل جــدا و متمایــز، تحلیــل مــا یم توانــد درســت واقــع 
شــود. اواًل تحلیــل مــا یم توانــد در مــورد »اتفاقــی« کــه قــرار اســت بیفتد درســت 
باشــد؛ یعنــی یــک پیش بینــی درســت در مــورد جهــت قیمــت ایجــاد  کنــد. 
ــد  ــت بیفت ــرار اس ــه ق ــی ک ــی« اتفاق ــورد »چرای ــد در م ــا یم توان ــل م ــا تحلی دوم
درســت باشــد. یعنــی مبنــای تحلیلــی یــا دالیلــی کــه بــرای ایجــاد یــک پیش بینــی 
اســتفاده یم کنیــم تــا حــد زیــادی بــا دالیلــی کــه معامله گــران دیگــر بــر اســاس 
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ــر  ــفارش ها منج ــن س ــت دارد و ای ــد، مطابق ــد ش ــفارش ها خواهن ــا وارد س آنه
بــه حرکــت قیمــت در جهــت پیش بینــی شــده  توســط تحلیــل مــا یم شــوند.  

نکته سوم:

بــرای قــرار گرفتــن در یــک معاملــه ی برنــده، پیش بینی هــای ایجــاد شــده 
توســط تحلیــل مــا بایــد »همــواره« درســت باشــند. از طرفــی دیگــر، برای کســب 
پیش بینــی درســت در مــورد جهــت قیمــت، »بــه هیــچ عنــوان« الزم نیســت 
کــه تحلیل مــان درســت باشــد. بــه عبــارت دیگــر، امــکان دارد کــه همــه ی 
ــده  ــزی ش ــی برنامه ری ــک "همزمان ــه ای از ی ــا، نتیج ــده ی م ــای برن پیش بینی ه
یــا تصادفــی" بــا جریــان ســفارش باشــند؛ درحالیکــه تحلیــل مــا ابــدًا هیــچ 
ارتباطــی بــا دالیــل ورود معامله گــران دیگــر کــه باعــث حرکــت قیمــت بــه نفــع 

ــد. ــته باش ــده اند، نداش ــا ش م

نکته  چهارم:

ــی«  ــورد »اتفاق ــا در م ــل م ــتی تحلی ــرای درس ــت ب ــًا اثباتی س ــدن صرف ــده ش برن
ــل  ــودن تحلی ــت ب ــه درس ــه هیچ وج ــدن ب ــده ش ــد. برن ــت بیفت ــن اس ــه ممک ک
مــا در مــورد »چرایــی« وقــوع آن اتفــاق را تاییــد نیم کنــد. بــرای اینکــه متوجــه 
شــویم تحلیل مــان در مــورد چرایــی حرکــت قیمــت بــه نفــع مــا درســت بــوده 
ــه  ــه معامل ــا ب ــد از ورود م ــفارش ها را بع ــه آن س ــی ک ــد کس ــر، بای ــا خی ــت ی اس
ثبــت کــرده اســت پیــدا کنیــم. نــوع ســفارش ها )خریــد یــا فــروش(، اندازه شــان 
و مهم تــر از همــه دالیــل معامله گــران را بیابیــم. و مــا بــه هیچ کــدام از ایــن 

اطالعــات دسترســی نداریــم.

نکته پنج:

اگـر دسـتیابی بـه یـک پیش بینـی برنـده بـا داشـتن تحلیلی کـه هیـچ ارتباطی با 
دالیـل حرکـت قیمـت بـه نفـع مـا نـدارد، امکان پذیـر اسـت، و در همیـن حیـن 
بـه اطالعاتـی کـه یم تواننـد صحـت و درسـتی )مرتبـط بـودن( تحلیل مـا را تایید 
کننـد هـم دسترسـی نداریـم، بنابرایـن واقعیت امـر ایـن اسـت کـه وقتـی ما یک 

معاملـه ی برنـده را تجربـه یم کنیـم، از دالیـل بردمـان اطالعـی نداریـم.



184  - فصل نهم 

معامله گر کامل

http://t.me/TradingWithAtrin

ــل از  ــی قب ــی را _حت ــه ی معامالت ــک حرف ــد ی ــاده یم توان ــرض س ــه ف ــه ی چگون
ــد. ــود کن ــود_ ناب ــروع ش ــه ش اینک

در نظــر بگیریــد کــه مــن یــک معامله گــر معمولــی و بی اطــالع هســتم کــه تــازه 
شــروع بــه اســتفاده از روش تحلیلــی کــرده ام کــه بــه نظــرم معتبــر اســت و بــرای 
انجــام تحلیلــم از آن اســتفاده یم کنــم. پیش بینــی ای در مــورد جهــت قیمــت بــه 
ذهنــم یم رســد کــه باعــث یم شــود سفارشــی را وارد بــازار کنــم کــه تبدیــل بــه 
معاملــه ای برنــده یم شــود. در نتیجــه ی ایــن بــرد، بــه قطــع و یقیــن یم دانــم 
ــوده  ــت ب ــد، درس ــت بیفت ــن اس ــه ممک ــی« ک ــورد »اتفاق ــن در م ــل م ــه تحلی ک
اســت. زیــرا تنهــا مدرکــی کــه بــرای اثبــات درســتی اش الزم دارم، حرکــت قیمــت در 

جهتی ســت کــه تحلیــل مــن پیش بینــی کــرده بــوده اســت.

از طرفــی دیگــر، بــرای اثبــات اینکــه تحلیــل من در مــورد »چرایــی« حرکت قیمت 
در جهــت پیش بینــی شــده هــم درســت بــوده اســت، هیچ گونــه مدرکــی نــدارم. 
ــه  ــد؛ ب ــت کن ــن حرک ــل م ــده  ی تحلی ــی ش ــت پیش بین ــد در جه ــت یم توان قیم
ــد و ایــن  ــع گوناگــون نشــأت یم گیرن دلیــل ســفارش هایی کــه از تعــدادی مناب
منابــع، بــا هــر تعــداد دلیــل متنــوع بــرای ورود بــه معاملــه ترغیــب شــده اند 
و ممکــن اســت دالیل شــان بــا دالیــل ورود مــن بــه معاملــه ارتبــاط داشــته یــا 
نداشــته باشــند. بــدون دسترســی بــه آن منابــع یــا دالیل شــان، هیــچ راهــی برای 
اثبــات »چرایــی« برنــده شــدنم نــدارم. ممکــن اســت بــه خاطــر ایــن بــوده باشــد 
کــه صرفــًا تحلیــل واقعــًا درســتی )بــه شــدت مرتبــط( داشــته ام یــا ممکــن اســت 
از دالیــل تحلیلــی ای اســتفاده کــرده باشــم کــه 100 درصــد اشــتباه بوده انــد )کامــاًل 
نامرتبــط( امــا بــه هــر جهــت برنــده شــده ام چــون یــک همزمانــی تصادفــی بــا 

جریــان ســفارش داشــته ام. 

در هر دو صورت:

برنــده شــدن بــا در اختیــار داشــتن یــک پیش بینــی درســت و تحلیــل اشــتباه، 
بــه ســادگِی برنــده شــدن بــا یــک پیش بینــی درســت و تحلیــل درســت اســت و 

تفــاوت ایــن دو هیــچ گاه معلــوم نیم شــود. 

ایــن تفــاوت باعــث یم شــود کــه خــودم را بــه دردســر بینــدازم.  ندانســتن 
ــان  ــی جری ــا پویای ــط ب ــِت مرتب ــت قیم ــت حرک ــه ماهی ــبت ب ــی نس ــر درک کاف اگ
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ســفارش نداشــته باشــم متوجــه نیم شــوم کــه یــک معاملــه ی برنــده دربــاره ی 
ــچ  ــدًا هی ــرده ام، اب ــتفاده ک ــی اس ــرای پیش بین ــه ب ــی ک ــتی دالیل ــت و درس صح
ــرم  ــده یم گی ــئله را نادی ــن مس ــاًل ای ــن کام ــد. بنابرای ــن نیم ده ــه م ــی ب اطالعات
و بــه نظــرم از آنجایــی کــه تحلیــل مــن در مــورد پیش بینــی بــازار درســت بــوده 
اســت، پــس دالیلــی کــه بــر اســاس آنهــا در مــورد علــل رفتــار بــازار )بــه نحــوی 
کــه رفتــار کــرده اســت( پیش بینــی  کــرده ام هــم بایــد درســت بــوده باشــند. بــه 
عبــارت دیگــر، چــون پیش بینــی درســت بــوده اســت، دالیلــی کــه بــرای شــکل 
دادن آن پیش بینــی اســتفاده کــرده ام هــم بایــد درســت بــوده باشــند. ایــن 
یم توانــد یــک فــرض کامــاًل منطقــی باشــد؛ بــا توجــه بــه اینکــه خــودم را درگیــر 
چیــزی کــرده ام کــه بــه نظــرم یــک فراینــد تحلیلــی معتبــر بــوده اســت و از یــک 
ــاره ی  ــخصی _درب ــل مش ــه دالی ــرده ام ک ــتفاده ک ــم اس ــر ه ــی معتب روش تحلیل
اینکــه چــرا بایــد انتظــار داشــته باشــم بــازار بــه نحــو بــه خصوصــی رفتــار کنــد_ را 

در اختیــار مــن گذاشــته اســت. 

مســلمًا امــکان دارد تحلیــل مــن در مــورد دالیــل حرکــت قیمــت بــه نفــع مــن 
درســت بــوده باشــد، امــا در نظــر گرفتــن اینکــه تحلیــل مــن درســت بــوده اســت 
هیــچ مبنــای )قابــل اثبــات( واقعــی نــدارد. دالیــل تحلیلــی )الگوهــای نمــوداری، 
معادله هــای ریاضیاتــی و غیــره( کــه بــرای توجیــه یــک پیش بینــی دربــاره ی 
جهــت قیمــت اســتفاده کــرده ام، نیم تواننــد حقیقــت داشــته باشــند؛ زیــرا آن 
دالیــل همگــی بــر اســاس اطالعاتی انــد کــه نمونــه ای خالصه شــده  از نیروهــای 
واقعــِی مســبب حرکــت قیمــت هســتند. آن نیروهــا )دالیــل معامله گــران 
دیگــر( نامرئــی هســتند و هیــچ راهــی بــرای تبدیل شــان بــه حقیقــت ملمــوس 
و قابــل اثبــات وجــود نــدارد. بــه عنــوان یــک معامله گــری کــه بــا کامپیوتــر کار 
یم کنــد، تنهــا دو حقیقــت قابــل اثبــات در دســترس مــن وجــود دارنــد کــه دالیل 
ــا پاییــن قیمــت را نشــان یم دهنــد. اول، دلیــل حرکــت صعــودی  ــاال ی حرکــت ب
ــفارش های  ــم س ــه حج ــبت ب ــتر نس ــد بیش ــفارش های خری ــم س ــت، حج قیم
فــروش اســت کــه وارد بــازار یم شــوند. دوم، دلیــل حرکــت نزولــی قیمــت، حجــم 
ســفارش های فــروش بیشــتر نســبت بــه حجــم ســفارش های خریــد اســت کــه 

وارد بــازار یم شــوند. همــه اش همیــن اســت.

 تمــام چیزهــای دیگــری کــه در ایــن رابطــه یم خوانیــم یــا یم شــنویم یــک ایــده، 
گمــان، اســتنتاج یــا صرفــًا یــک حــدس خواهنــد بــود کــه معمــواًل بــا اصطالحــات 
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ــه  ــر چ ــه ه ــد ک ــر برس ــه نظ ــن ب ــا چنی ــوند ت ــان یم ش ــی بی ــی مخصوص تحلیل
گفتــه یم شــود واقعیــت حقیقــی وضعیــت موجــود اســت.

ممکــن اســت شــنیدن ایــن واقعیــت بــرای عــده ی زیــادی از شــما ســخت باشــد 
چــون ایــن مفهــوم را یم رســاند کــه متخصصــان حرفــه ی مالــی ای کــه بــا آنهــا در 
ارتبــاط هســتید، در مــورد دالیــل اینکــه چــرا قیمــت حرکــت کــرده یــا یم کنــد، 

بیشــتر از شــما چیــزی نیم داننــد. 

آنها بیشتر از شما چیزی نیم دانند و این درست است!

مگــر اینکــه شــخصی بــه اطالعــات جریــان ســفارش داخلــی دسترســی داشــته 
ــخص  ــن ش ــود ای ــا خ ــد ی ــات باش ــن اطالع ــتراک گذاری ای ــه اش ــل ب ــد و مای باش
قیمــت را حرکــت داده باشــد. در غیــر ایــن صــورت بقیــه ی افــراد، صرف نظــر از 
اینکــه چقــدر فصیــح، خــوش بیــان یــا مطمئــن بــه خــود بــه نظــر برســند، دالیل 

نهفتــه ی واقعــی چرایــی حرکــت قیمــت را نیم داننــد.

زمانــی کــه ایــن افــراد صحبــت یم کننــد، تنهــا چیــزی کــه شــما یم شــنوید 
چیزهایی ســت کــه بــر اســاس تجربیات شــان یــا یــک هــدف و نیــت نهفتــه 
ــع  ــد«. در واق ــان در آورده ان ــتند، »از خودش ــش هس ــط دادن ــال بس ــه در ح ک
دالیلــی کــه از خودشــان در آورده انــد، ممکــن اســت درســت باشــند. مســئله 
ایــن اســت کــه "بــه طــور قطــع نیم داننــد" چیــزی کــه یم گوینــد واقعــًا حقیقــی 

یــا درســت اســت.

زمانــی کــه بــه عنــوان کارگــزار خــرده فــروش در شــرکت مریــل لینــچ در اوایــل 
دهــه ی 1980 مشــغول بــه کار بــودم، مــا عــادت داشــتیم چیــزی کــه مــن بــه آن 
"دلیــل روز" یم گفتــم را از خودمــان در بیاوریــم. مشــتریان کارگــزاری مــا معمواًل 
تمایــل داشــتند بداننــد چــرا قیمــت بــه ســمت بــاال حرکــت یم کنــد یــا چــرا در 
یــک روز حرکتــی نزولــی دارد. مســلمًا نیم خواســتند توضیحــی مثــل: »راســتش 
ــا ایــن  را بخواهیــد مــا واقعــا دلیــل حرکــت قیمــت را نیم دانیــم« را بشــنوند؛ ی
دلیــل کــه » چــون ســفارش های خریــد بیشــتری نســبت بــه ســفارش های 
فــروش یــا بــر عکــس وارد بــازار یم شــوند«. بنابرایــن بــرای برطــرف کــردن 
ایــن »عطــش دانســتن« مشــتریان مان، بــه خبرگــزاری رویتــرز یــا مریــل لینــچ 
مراجعــه یم کردیــم و یــک رویــداد از شــب قبــل یــا صبــح زود انتخــاب یم کردیــم 
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و بعــد یــک دلیــل بــا منبعــی خبــری »از خودمــان در یم آوردیــم« کــه مثــل یــک 
توضیــح منطقــی بــرای حرکــت صعــودی یــا نزولــی قیمــت بــه نظــر یم رســید. 

ــل  ــم از دالی ــان ه ــا روح م ــوارد، م ــتر م ــًا بیش ــه در تقریب ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
مــورد اســتفاده معامله گــران بــرای توجیــه ورودشــان بــه ســفارش های خریــد 
و فــروش، خبــر نداشــت. البتــه بــه غیــر از مشــتریان خــود مریــل لینــچ کــه مــا 
بــه شــخصه بــا آنهــا کار یم کردیــم. تــا جایــی کــه مــن اطــالع دارم، هیــچ گاه هیــچ 
ــه  ــاختگی« را ب ــل »س ــن دالی ــا ای ــتریان م ــی از مش ــه یک ــر اینک ــی ب ــوردی مبن م

چالــش بکشــد وجــود نداشــت.

اگــر پذیرفتــن چیــزی کــه توضیــح داده ام برایتــان دشــوار اســت و بــا خودتــان 
یم گوییــد: »خــب ایــن قضیــه مــال گذشــته اســت و امــروزه اینطــور نیســت«، 
بــه ســادگی یم توانیــد چیــزی کــه اینجــا اظهــار کــرده ام را پیــش خودتــان 

اثبــات کنیــد. 

هــر زمــان بــا کســی رو بــه رو شــدید کــه ادعــا یم کــرد از دالیــل حرکــت قیمــت 
ــالع دارد،  ــت اط ــت قیم ــت حرک ــورد جه ــی اش در م ــتی پیش بین ــل درس ــا دالی ی

ــد. ــش کن ــه اثبات ــد ک ــًا از وی بخواهی صرف

ــا  ــود آنه ــت ش ــا ثاب ــد ت ــه دهن ــی را ارائ ــل اثبات ــات قاب ــا اطاع ــد ت ــا بخواهی از آنه
ــروش وارده  ــم ف ــه حج ــبت ب ــتر نس ــد بیش ــم خری ــود حج ــی وج ــل واقع از دالی
بــه بــازار یــا برعکــس اطــالع دارنــد. مــن تضمیــن یم کنــم کــه هیچــی عایدتــان 
ــترس  ــه در دس ــات ک ــل اثب ــت قاب ــب واقعی ــزی در قال ــچ چی ــرا هی ــود زی نیم ش

ــا آنهــا بتواننــد در اختیــار شــما بگذارنــد.  باشــد وجــود نــدارد ت

ــب  ــران را ترغی ــر معامله گ ــه دیگ ــی ک ــه ی دالیل ــه ی هم ــه مجموع ــس ب هیچ ک
بــه ورود بــه ســفارش ها کــرده اســت دسترســی نــدارد. ســفارش هایی کــه 
منجــر بــه عدم تعــادل نســبت جریــان ســفارش خرید/فــروش در یــک جهــت یــا 

ــده اند. ــر ش ــای دیگ ــت ه جه

بــه عنــوان یــک معامله گــر تــازه کار، احتمــال بســیار کــیم وجــود دارد کــه 
مــن در مواجهــه بــا هرگونــه اطالعاتــی در مــورد ماهیــت معاملــه از منظــر 
ــه  ــی را ب ــن آگاه ــه ای ــی ک ــم. دیدگاه ــه باش ــرار گرفت ــفارش ق ــان س ــدگاه جری دی



188  - فصل نهم 

معامله گر کامل

http://t.me/TradingWithAtrin

مــن یم دهــد کــه معاملــه ی برنــده ی مــن، صحــت و درســتی تحلیلــی کــه 
بــرای ورود بــه معاملــه از آن اســتفاده کــرده ام را تاییــد نیم کنــد. و دالیــل 
واقعــی حرکــت قیمــت بــه نفــع مــن، در دســترس نیســتند و در نتیجــه برایــم 
نامعلــوم هســتند. مهم تــر از همــه، ممکــن اســت آن دالیــل واقعــی بــا دالیلــی 
ــچ  ــاًل هی ــه داد، اص ــه معامل ــنهاد ورود ب ــا پیش ــاس آنه ــر اس ــن ب ــل م ــه تحلی ک
ارتباطــی نداشــته باشــند. در نتیجــه ی فقــدان ایــن بینــش، درحالیکــه ذهنــم 
مشــغول معاملــه ی برنــده ای اســت کــه تــازه از آن خــارج شــده ام، ذهنــم را 
ــه  ــم )ب ــن یم کن ــی ممک ــدگاه معامالت ــن دی ــن و مخرب تری ــر خطرناک تری درگی
طــور ناخــودآگاه ایجــادش یم کنــم(؛ بــاور بــه اینکــه تحلیــل مــن یقینــًا یم توانــد 
اتفــاق بعــدی ای کــه یم افتــد را مشــخص کنــد و چنیــن القــا یم کنــد کــه اجتنــاب 
از یــک معاملــه ی بازنــده و تضمیــن یــک معاملــه ی برنــده، امکان پذیــر اســت. 

واقعیــت  امــر ایــن اســت کــه علی رغــم اســتفاده از یــک روش تحلیلــی معتبــر 
کــه در واقــع، »اتفاقــی« کــه ممکــن بــود بیفتــد را بــه درســتی پیش بینــی کــرد، 
مــن کمابیــش در مــورد »دالیــل« اتفاقــی کــه افتــاد چیــزی نیم دانــم. هرچنــد 
ــده،  ــی برن ــک پیش بین ــه ی ــد ک ــش یم روی ــا پی ــرض خط ــن ف ــا ای ــه ب ــادایم ک م
ــتفاده  ــی اس ــاد آن پیش بین ــرای ایج ــه ب ــی ای ک ــل تحلیل ــتی دالی ــت و درس صح
کرده ایــد را تاییــد یم کنــد، یم توانیــد بــه ســادگی خودتــان را متقاعــد کنیــد کــه 

تحلیل تــان واقعــًا باعــث از بیــن رفتــن ریســک ضــرر شــده اســت.

ــم،  ــری یم کن ــده ام را بازنگ ــات برن ــی تجربی ــت: وقت ــزی اس ــن چی ــورم چنی منظ
اینطــور فکــر خواهــم کــرد کــه بــازار بــه طریقــی رفتــار کــرده اســت کــه بــا 
پیش بینــی تحلیل هــای مــن ســازگار بــوده اســت. و بــه عقیــده ام، دلیــل رفتــار 
بــازار مشــابه بــا دالیلــی بــوده اســت کــه تحلیــل مــن بــر اســاس آنهــا پیش بینــی  
انجــام داده بــود. بــه عبــارت دیگــر، اینطــور فکــر خواهــم کــرد کــه تحلیــل مــن 
در مــورد اتفاقــی کــه ممکــن بــود بیفتــد درســت بــوده اســت بــه دلیــل اینکــه 
در مــورد دالیــل چرایــی وقــوع آن اتفــاق درســت بــوده اســت. اگرچــه کــه در آن 
زمــان از ایــن مســئله آگاهــی نــدارم، امــا وقتــی تحلیلــم را بــه پایــان یم رســانم، 
ــازار چــه کار  بــه ذهنــم خطــور خواهــد کــرد کــه در واقــع از قبــل یم دانســتم ب
ــم_  ــوم ه ــه بش ــا وارد معامل ــه واقع ــل از اینک ــی اش _قب ــرد و از چرای ــد ک خواه
اطــالع داشــتم. و اگــر قبــل از اینکــه وارد معاملــه شــوم، یم دانســتم کــه قــرار 
ــه ی  ــم معامل ــه تحلیل ــرم ک ــه یم گی ــن نتیج ــد، بنابرای ــی بیفت ــه اتفاق ــت چ اس
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برنــده ای را تضمیــن کــرده اســت؛ حتــی قبــل از اینکــه سفارشــم را بــه بــازار 
ارســال کــرده باشــم. نتیجتــًا، برداشــتی کــه از ایــن تجربــه دارم ایــن اســت کــه بــا 
»دالیــل درســت تحلیلــی« یم توانــم »بــه طــور قطعــی بدانــم« کــه بــازار چــه کار 
خواهــد کــرد، قبــل از اینکــه آن کار را انجــام دهــد؛ و نهایتــًا ضــرر کــردن را حتــی 

بــه انــدازه ی یــک احتمــال هــم در نظــر نخواهــم گرفــت. 

مشــکل ایــن اســتدالل ایــن اســت کــه بــر پایــه ی فرضــی اســت کــه درســت 
ــل  ــق غیرقاب ــود حقای ــتلزم وج ــب مس ــک مطل ــتی ی ــت و درس ــد. صح نیم باش
انــکار بــرای اثبــات درســتی آن مطلــب اســت. مســلمًا »ممکــن اســت« تحلیــل 
مــن در مــورد چرایــی رفتــار بــازار )کــه بــا پیش بینــی مــن ســازگار بــوده( درســت 
بــوده باشــد. امــا چیــزی کــه امکان پذیــر نیســت و بــه همیــن ترتیــب »درســت 
نیســت« ایــن اســت کــه »مــن بــاور دارم« تحلیلــم در مــورد دالیــل چرایــی رفتــار 
ــم  ــات کن ــا اثب ــدارم ت ــار ن ــم در اختی ــی ه ــچ مدرک ــت. هی ــوده اس ــت ب ــازار درس ب
ــی  ــتی از چرای ــی درس ــرده ام، بازنمای ــتفاده ک ــی ام اس ــرای پیش بین ــه ب ــی ک دالیل

ــر. ــا خی ــد ی ــن بوده ان ــع م ــه نف ــت ب ــت قیم حرک

صرفــًا اینطــور بــه نظــر یم رســید کــه مــن دالیــل برنــده شــدنم را )درســت مثــل 
یــک حقیقــت قطعــی( یم دانــم چــون گمــان یم کــردم تحلیلــم درســت اســت. و 
گمــان کــردم تحلیلــم درســت اســت زیــرا پیش بینــی  حاصــل از تحلیلــم درســت 

از آب در آمــد. 

امــا همانطــور کــه پیش تــر آموختیــم، یــک پیش بینــی صحیــح، صحــت و 
درســتی تحلیــل مــورد اســتفاده بــرای آن پیش بینــی را تاییــد نیم کنــد. میــزان 
صحــت و درســتی تحلیــل مــن، در صــورت درســت بــودن، قابــل محاســبه 
نیســت. حقیقــت ایــن اســت کــه صــرف نظــر از اینکــه آنچــه اتفــاق افتــاده بــود 
ــرای فهمیــدن درســتی تحلیلــم  ــه نظــر مــن یم رســید، هیــچ راهــی ب چطــور ب
نداشــتم. نتیجتــًا، ایــن تفکــر هــم کــه مــن دالیــل چرایــی برنــده شــدنم را 
قبــل از اینکــه وارد معاملــه شــوم »یم دانســتم«، نیم توانــد درســت باشــد. و 
ــه  ــه معامل ــل از ورود ب ــدنم قب ــده ش ــی برن ــات چرای ــرای اثب ــی ب ــچ راه ــر هی اگ
نداشــته باشــم، بنابرایــن تحلیــل مــن نیم توانــد چیــزی را تضمیــن کنــد. پــس 
بــا وجــود اینکــه پیش بینــی ام درســت از آب در آمــد، امــا تحلیلــم بــه هیچ وجــه 
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ریســک ضــرر را از بیــن نبــرد؛ بــه طــوری کــه انــگار ریســک ضــرر هرگــز وجــود 
نداشــته اســت. 

بــه عنــوان یــک معامله گــر تــازه کار یــا کم تجربــه مــن هنــوز یــاد نگرفتــه ام 
کــه صرف نظــر از اینکــه ممکــن اســت چطــور بــه نظــر برســد، هیــچ نوعــی 
اقــدام  از بیــن ببــرد کــه توســط  بــازار نیم توانــد ریســکی را  از تحلیل هــای 
معامله گــران دیگــر _بعــد از اینکــه وارد معاملــه یم شــوم_ ایجــاد یم شــود. 
تعــداد  نیم توانــد  منطقــی،  تحلیــل  میــزان  هــر  بــا  راهــی،  هیــچ  صرفــًا 
معامله گرانــی کــه قصــد ورود بــه ســفارش های خــالف جهــت پیش بینــی مــن 
را دارنــد، انــدازه آن ســفارش ها و تاثیــری کــه بــر جهــت قیمــت یم گذارنــد را 

ــد. ــن کن تعیی

ــع  ــوم و در واق ــرد، نامعل ــه ف ــر ب ــه ی منحص ــر معامل ــن در ه ــت م ــا باخ ــرد ی ب
ــت. ــخیص اس ــل تش ــری غیرقاب متغی

بنابرایــن طبــق پیشــرفتی کــه تــا اینجــا داشــته ام، نیم دانــم کــه احتمــال ضــرر 
همــواره وجــود دارد و هیــچ گاه مطلقــًا از بیــن نــیم رود و شــامل اســتثناء هــم 
نیم شــود. ایــن مســئله باعــث یم شــود هرچیــزی کــه بــه آن بــاور دارم یــک 
ســوگیری شــناختی باشــد، یعنــی فکــر یم کنــم چیــزی درســت اســت صرفــًا بــه 
ایــن دلیــل کــه بــاور دارم درســت اســت، و نــه بــه ایــن خاطــر کــه آن عقیــده بــر 
ــا واقعــی اســت. بــدون داشــتن ایــن درک واضــح  مبنــای حقایــق قابــل اثبــات ی
از رابطــه ی بیــن تحلیــل بــازار و »ریســک همیشــگی نامعلــوم و غیرقابــل 
تشــخیِص« ذاتــی در هــرج و مــرج جریــان ســفارش، موفــق نخواهــم شــد. بــه 
ــه عنــوان  ــم »دانســتِن« )ب ــه ذهنــم خطــور یم کنــد کــه تحلیل محــض اینکــه ب
یــه حقیقــت قطعــی( اقــدام بعــدی بــازار _بعــد از ورود مــن بــه معاملــه را_ 
امکان پذیــر ســاخته اســت، چــه چیــزی یم توانــد شــکل گرفتــن ایــن عقیــده کــه 
یم توانــم بــدون ضــرر کــردن، بــا حرکــت قیمــت معاملــه کنــم را متوقــف ســازد؟ 

هیــچ چیــز!

ــت  ــده دس ــن عقی ــه ای ــتن ب ــاور داش ــدارم از ب ــت ن ــد، دوس ــتش را بخواهی راس
بکشــم. نتیجــه ی حاصــل از ایــن عقیــده، کــه »دانســتِن« اتفاقــی کــه قــرار اســت 
بیفتــد باعــث یم شــود ضــرر نکنــم و همچنیــن بــاورم بــه برنــده شــدن، افــکاری 
وسوســه انگیز و قدرتمنــد هســتند. افــکاری کــه مــن بــا سرخوشــی و اشــتیاق 
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باورشــان خواهــم کــرد و آنهــا را بــه مثابــه بــاوری اساســی )یــک اصــل اجرایــی( در 
زمینــه ی موفــق شــدن بــه عنــوان یــک معامله گــر، قبــول خواهــم کــرد. 

چگونگــی شــکل گیری ایــن افــکار مهــم نیســت. بــه محــض اینکــه تصمیــم 
یم گیــرم بــاور کنــم کــه موفقیــت مــن، نتیجــه ی اســتفاده از تحلیلــم اســت 
ــده  ــا برن ــد ت ــازار آگاه یم کن ــی ب ــات آت ــه اتفاق ــبت ب ــن را نس ــل، م ــن تحلی ــه ای ک
شــدنم تضمیــن شــود و ضــرر نکنــم، بــه طــور ناخــودآگاه خــودم را در مســیر 

شکســت های پــی در پــی قــرار داده ام. 

اگــر هیــچ گاه بــه ذهن تــان خطــور نکــرده کــه چــرا موفــق بــودن در ایــن حرفــه 
بــه طــرز مرمــوزی دشــوار بــه نظــر یم آیــد، چنــد لحظــه تأمــل کنیــد و در مــورد 

مفاهیــیم کــه توضیــح داده ام بیندیشــید. 

ــان  ــه کمک ش ــه ب ــی ک ــان دالیل ــا هم ــًا ب ــرانجام، عین ــه س ــت ک ــن اس ــم ای حرف
خــود را متقاعــد کــرده ام کــه موفــق خواهــم شــد، در معامــالت شکســت 

خواهــم خــورد.

ــد(،  ــول بکش ــالها ط ــت س ــن اس ــوارد ممک ــی م ــان )در بعض ــئله زم ــًا مس صرف
ســرمایه و تحمــل درد مطــرح اســت؛ قبــل از اینکــه از امــرار معــاش کــردن بــه 
ــد،  ــار بگذاری ــاًل کن ــه را کام ــن حرف ــوید و ای ــرف ش ــر منص ــک معامله گ ــوان ی عن
ــل  ــد. مث ــدا کنی ــر پی ــیوه های دیگ ــه ش ــان ب ــتفاده از دانش ت ــرای اس ــی ب ــا راه ی

ــتم.  ــعه گر سیس ــک توس ــا ی ــه ای ی ــر حرف ــک تحلیلگ ــه ی ــدن ب ــل ش تبدی
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چــرا اســتفاده از تحلیــل بــرای خاطــر جمــع کــردن خودمــان از 

بــرد و جلوگیــری از ضــرر، ناکارآمــد اســت

اســتفاده از تحلیــل بــازار بــرای تضمیــن یــک معاملــه ی برنــده بــرای خودمــان 
یــا خــودداری از ضــرر در معامــالت، ناکارآمــد اســت زیــرا هنــگایم کــه بــرای 
ــران  ــه معامله گ ــفارش هایی ک ــِت س ــت قیم ــر جه ــرات وارده ب ــی تأثی پیش بین
دیگــر تمایــل بــه ثبت شــان در بــازار را دارنــد، از شــکل های مختلفــی از تحلیــل 
اســتفاده یم کنیــم، تحلیــل مــا بــه هیچ وجــه نیم توانــد چیــزی را بــرای مــا 

تضمیــن کنــد.

نتیجتــًا مــا بــرای انجــام کاری تــالش خواهیــم کــرد کــه امکان پذیــر نیســت. امــا 
در همیــن حــال، ممکــن اســت چنیــن بــه نظــر برســد کــه تحلیــل مــا یم توانــد 
یــک بــرد مطمئــن را رقــم بزنــد و ریســک ضــرر را حــذف کنــد؛ وقتــی کــه قبــل از 
ورود بــه یــک معاملــه، خودمــان را متقاعــد یم کنیــم کــه تحلیل مــان در مــورد 
چرایــی حرکــت قیمــت بــه نفــع مــا درســت اســت. و ســپس اگــر برنــده شــویم، 
اینطــور بــه نظــر خواهــد رســید کــه بــازار بــه نحــوی، بــر ایــن مســئله کــه "مــا 
دالیــِل درســتِی پیش بینی مــان را یم دانیــم"، صحــه گذاشــته اســت. امــا واقعیــت 
ایــن اســت کــه در ایــن مــورد، مــا »هرگــز نخواهیــم فهمیــد«. چــون دالیلــی 
ــد و  ــت کرده ان ــا ثب ــاس آنه ــر اس ــان را ب ــر سفارش هایش ــران دیگ ــه معامله گ ک
منجــر بــه حرکــت قیمــت بــه نفــع مــا شــده اند، صرفــًا بــرای خودشــان معلــوم و 
مشــخص اســت و نــه بــرای مــا. بــه عبــارت دیگــر، بــاور بــه اینکــه دالیــل حرکــت 
قیمــت بــه نفــع مــا، مشــابه بــا دالیــل مدنظــر پیش بینــی مــا بوده انــد، بــاوری 
ــرای  ــی ب ــچ راه ــًا هی ــون مطلق ــت چ ــن ماس ــه ی ذه ــاخته و پرداخت ــی و س تخیل

اثبــات یــا تاییــد درســتی اش وجــود نــدارد.  

پیــش بــردن کارهــا بــا ایــن بــاور کــه مــا بــه خاطــر داشــتن دالیــل درســت برنــده 
شــده ایم )حتــی بــا اینکــه راهــی بــرای تشــخیص درســت بودنــش نداریــم( 



فصل دهم - 193

معامله گر کامل
www.atrinacademy.com

چنیــن نمــای ظاهــری ای ایجــاد یم کنــد کــه طبــق آن، زمانــی کــه تحلیل مــان را 
تمــام کــرده و خودمــان را متقاعــد کرده ایــم کــه دالیــل درســتی بــرای پیش بینــی 
داشــته ایم، دیگــر »یم دانیــم« کــه بعــد از ورودمــان بــه معاملــه بــازار چگونــه 

عمــل خواهــد کــرد.  

ــد،  ــی بیفت ــه اتفاق ــت چ ــرار اس ــم« ق ــم »یم دانی ــر کردی ــه فک ــض اینک ــه مح ب
ریســک ضــرر کــردن از بیــن یم رود و مــا مســتعد تمــام رفتارهــای خطــای 
معامالتــی یم شــویم کــه مانــع کســب حداکثــر مزیــت از ســود بالقــوه موجــود 

در روش یــا لبــه ی معامالتی مــان یم شــوند. 

تنهــا چیــزی کــه یم دانیــم یــا یم توانیــم بــا قطعیــت بدانیــم ایــن اســت کــه 
امــکان دارد معامله گــران دیگــر بــه نحــوی رفتــار کننــد کــه بــا چیــزی کــه تحلیــل 
ــه  ــه ب ــکان دارد« ک ــًا »ام ــر صرف ــد. و اگ ــازگار باش ــت س ــرده اس ــی ک ــا پیش بین م
طریــق پیش بینــی شــده رفتــار کننــد، پــس یقینــًا ایــن امــکان هــم وجــود دارد 
ــل   ــی از تحلی ــکل و نوع ــچ ش ــد؛ و هی ــار نکنن ــده رفت ــی ش ــق پیش بین ــه طری ب
بــازار قــادر نیســت از قبــل مشــخص کنــد کــه چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد. 
خالصــه مطلــب ایــن اســت کــه ریســک ضــرر کــردن همــواره و همیشــه وجــود 
دارد. چــون بــرای باخــت، کافی ســت یــک معامله گــر در جایــی از جهــان بــه هــر 
دلیلــی تمایــل داشــته باشــد وارد سفارشــی بــزرگ شــود بــه حــدی کــه موجــی از 

ــا فــروش خــالف پوزیشــن مــا را آغــاز کنــد.  واکنــش زنجیــره ای خریــد ی

صرفــًا بــه خاطــر اینکــه مــا بــاور داشــتیم دالیــل »درســت« بــرای پیش بینــی و 
ــدند. ــد نش ــر ناپدی ــد آن معامله گ ــم، مقاص ــه داری ــک معامل ــه ی ورود ب

ایــن احســاس امنیــت غلط انــدازی کــه تحلیــل یم توانــد ایجــاد کنــد، یــک توهــم 
ــدارد.  ــا، ن ــود م ــن خ ــارج از ذه ــی ای، خ ــاس حقیق ــه و اس ــچ پای ــرا هی ــت. زی اس
چنیــن بــه نظــر یم رســد کــه ریســک از بیــن رفتــه اســت؛ نــه بــه ایــن خاطــر کــه 
واقعــًا ایــن مســئله حقیقــت دارد بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه مــا بــاور داریــم از بیــن 

رفتــه اســت. 

حقیقــت ایــن اســت کــه ســفارش های خریــد و فــروش یم تواننــد در هــر لحظه، 
از هــر منبــع و بــه هــر دلیــل قابــل تصــور و کمابیــش بــا هــر انــدازه ای وارد بــازار 
شــوند. در نتیجــه، هرچیــزی کــه فکــر یم کنیــم در مــورد اقــدام معامله گــران 
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ــان  ــن خودم ــه در ذه ــت ک ــع چیزی س ــم«، در واق ــان »یم دانی ــر و دالیل ش دیگ
»ســرهمش کرده ایــم«؛ زیــرا بــه هیــچ اطالعاتــی دسترســی نداریــم تــا بتوانیــم 

چیــزی کــه فکــر یم کنیــم درســت اســت را اثبــات کنیــم. 

بــرای اینکــه ســردرگیم ای از جانــب شــما وجود نداشــته باشــد بــار دیگــر واضحًا 
عــرض یم کنــم کــه بــاور داشــتن بــه امــکان درســتی تحلیل مــان در مــورد چرایــی 
حرکــت قیمــت توســط معامله گــران دیگــر بــه نفــع مــا و بــه هنــگام بــرد، 
ــا  ــه »م ــت ک ــئله اس ــن مس ــه ای ــاور ب ــه ی ب ــم، نتیج ــت«. توه ــم نیس ــک توه »ی
ــران  ــط معامله گ ــت توس ــت قیم ــی حرک ــورد چرای ــان در م ــم« تحلیل م یم دانی
دیگــر بــه نفــع مــا و بــه هنــگام بــرد درســت بــوده یــا هســت. در ظاهــر ممکــن 
اســت تفاوتــی نامحســوس بــه نظــر برســد، امــا تفــاوت بیــن »دانســتن« )کــه 
ــی اســت( مثــل تفــاوت روز  ]مفهــویم[ قطعــی اســت( و »احتمــال« )کــه احتمال
و شــب اســت. از ایــن جهــت مهــم اســت کــه بــر چگونگــی درک مــا از ریســک و 
نحــوه ی برخــورد مــا بــا آن تأثیــر یم گــذارد. وقتــی ایــن تفــاوت را از منظــر مفهــوم 
"ایجــاد نتایــج پایــدار" نــگاه کنیــم، تقریبــًا هــر رفتــار تعریــف شــده بــه عنــوان 

خطــای معامالتــی، از اقدامــات مبتنــی بــر »توهــم تحلیــل« نشــأت یم گیــرد. 

عواقب منفی اقدام بر اساس دیدگاه »تحلیل من درست است« چیست؟

ــاب  ــرا انتخ ــد زی ــم ش ــده خواهی ــه برن ــم ک ــاور داری ــدگاه ب ــن دی ــق ای ــی طب یعن
ــودن  ــح ب ــل صحی ــورد دالی ــا در م ــل م ــیم تحلی ــته باش ــاور داش ــه ب ــم ک کرده ای
پیش بینی مــان درســت اســت. بــا در نظــر گرفتــن تمــام خطاهایــی کــه مســتعد 
انجام شــان هســتیم، تنهــا چیــزی کــه رویکــرد تحلیلــی »مــن یم دانــم« تضمیــن 
ــر از  ــت؛ صرف نظ ــم داش ــدار نخواهی ــج پای ــا نتای ــه م ــت ک ــن اس ــرد ای ــد ک خواه

ــد. ــت از آب در بیای ــدر درس ــان چق ــه تحلیل م اینک

اّوال: ما مستعد سقوط های سهام فاجعه بار خواهیم بود.

تقریبــًا در هــر مــوردی کــه در آن ســقوط های بیــش  از حــد بــزرگ یــا فاجعه بــار 
در ســهام مان را تجربــه یم کنیــم، ســقوط ها نتیجــه ای از اقــدام بــر اســاس 
ــن  ــت و بنابرای ــت اس ــان درس ــم تحلیل م ــه "یم دانی ــود ک ــد ب ــاور خواهن ــن ب ای

یم دانیــم چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد." 
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تنهــا اســتثناء ایــن موقعیــت  نــادر خواهــد بــود کــه طــی آن، در ســمت اشــتباه 
بــازاری یــک طرفــه یــا ســع گرفتــار یم شــویم کــه از طریــق حــد ضــرر مــا 
معاملــه کــرده و اساســًا فرصتــی بــرای خــروج از معاملــه بــرای مــا فراهــم 
نکــرده اســت ]یعنــی بــازار مســبب ســقوط فاجعه بــار مــا بــوده اســت[. در 
غیــر ایــن صــورت، اگــر فرصــت ورود بــه یــک ســفارش قابــل اجــرا بــرای خــروج 
را داشــته باشــیم، طــرز تفکــر مــا در مــورد "درســت بــودن" منجــر بــه ســقوط 

شــده اســت و نــه بــازار. 

ــازار درســت اســت،  ــاور داشــته باشــیم تحلیل مــان در مــورد اقــدام آتــی ب اگــر ب
احتمالــی همــواره موجــود و واقعــی را نادیــده گرفته ایــم؛ احتمــال اینکــه ممکن 
اســت هــر تعــداد از معامله گــران وجــود داشــته باشــند کــه نظــرات متفاوتــی 
نســبت بــه جهــت حرکــت قیمــت داشــته باشــند و بــا ]ثبــت[ سفارش هایشــان 

در خــالف جهــت چیــزی کــه مــا »یم دانســتیم«، نظرات شــان را عملــی کننــد.

وقتـی بـا دیـدگاه »تحلیـل مـن درسـت اسـت« معاملـه یم کنیـم، اگـر قیمـت 
آنقـدر غافلگیـر  امـا لزومـًا  بـه ضـرر مـا حرکـت کنـد، غافلگیـر خواهیـم شـد. 
نیم شـویم کـه قبول کنیـم در معامله ای بازنده قرار گرفته ایـم. متقاباًل با اینکه 
در واقعیـت قیمـت دارد خالف پوزیشـن مـا حرکت یم کند، امـا در ذهن مان، در 
یـک معاملـه ی برنـده قـرار گرفته ایـم کـه هنـوز خـودش را نشـان نـداده اسـت. 
ممکـن اسـت گاهـی اوقـات بـازار دوبـاره در جهـت مـد نظـر مـا قـرار بگیـرد، امـا 
اگـر چنیـن اتفاقـی نیفتـد، تنهـا نیرویـی کـه یم توانـد مـا را از معاملـه ای بازنـده 

بیـرون بکشـد، درد فزاینـده ی ناشـی از ضـرر کـردن اسـت. 

اگــر حرکــت قیمــت بــه ضــرر مــا ادامــه یابــد، میــزان لجاجت مــان نســبت بــه 
تحمــل درد ]ناشــی از ضــرر[، فاجعه بــار بــودن ضــرر را مشــخص خواهــد کــرد. 
بــه عبــارت دیگــر، آن هنــگام کــه از دســت دادن حتــی یــک دالر دیگــر، برایمــان 
ــادر  ــی ق ــن موقعیت ــت. در چنی ــده اس ــتباه مان ش ــه اش ــرار ب ــر از اق دردناک ت
خواهیــم بــود بــه معنــای واقعــی بپذیریــم کــه در یــک معاملــه ی بازنــده 

ــم.  ــرار گرفته ای ق

تــا زمانــی کــه مســتعد یــک »ســقوط فاجعه بــار حاصــل از نــگاه روان شــناختی « 
در ســرمایه مان هســتیم، هیــچ راهــی بــرای ایجــاد نتایــج قابــل اتــکا یــا درآمــد 

پایــدار نداریــم. 
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ــاد  ــد افت ــه خواه ــی ک ــه اتفاق ــع ب ــم، راج ــام تحلیل ــد از انج ــه بع ــاور دارم ک ــن ب م
چیــزی نیم دانــم. درســت همانطــور کــه حتــی قبــل از انجــام تحلیلــم هــم 

نیم دانســتم. چیــزی 

هرچنــد بــه عنــوان یــک معامله گــر مطلــع، دیگــر مســتعد ســقوط فاجعه بــار 
حاصــل از نــگاه روان شــناختی نخواهــم بــود زیــرا باورهایــم در ســازگاری مطلــق 
بــا فرصت هــای موفقیتــی هســتند کــه اندیکاتورهــای تکنیــکال و دالیلــم بــرای 
ورود بــه معامــالت برایــم فراهــم یم کننــد. یــاد گرفتــه ام کــه تحلیــل مــن صرفــًا 
یــک احتمــال موفقیت1بــرد در چنــد ســری یــا میــزان زیــادی از پیش بینی هــای 
معقــول را فراهــم یم کنــد کــه از طریــق آنهــا، تشــخیص پتانســیل نســبت بــرد/

باخــت ]معاملــه[ بــرای مقــدار انتخابــی مــن، امــکان پذیــر اســت؛ امــا شــانس 
بــرد در هــر معاملــه ی مجــزا بــا همــان مقــدار انتخابــی، همــواره یــک موضــوع 
ــخ  ــاور راس ــن ب ــا ای ــًا، ب ــد. نتیجت ــی یم مان ــخیص باق ــل تش ــناخته ی غیرقاب ناش
پیــش خواهــم رفــت: »نیم دانــم« هــر پیش بینــی مجزایــی کــه تحلیلــم ایجــاد 
کــرده اســت منجــر بــه معاملــه ای برنــده یم شــود یــا خیــر. بــاور دارم کــه چیــزی 
ــت  ــه حقیق ــاور دارم ک ــون ب ــت. و چ ــن اس ــر همی ــت ام ــون حقیق ــم چ نیم دان
ــری در  ــا فک ــدام ی ــودم اق ــر خ ــودگی خاط ــرای آس ــت ب ــرار نیس ــت، ق ــن اس همی
ایــن راســتا کــه »یم دانــم« یــا »یم توانــم بدانــم« داشــته باشــم. بــه عبــارت دیگــر، 
علی رغــم اینکــه تحلیلــم یم گویــد چــه کاری را، در چــه زمانــی و چــرا انجامــش 
ــم  ــه، نیم دان ــک معامل ــه ی ــد از ورودم ب ــه بع ــاور دارم ک ــان ب ــا همچن ــم، ام ده

قــرار اســت چــه اتفاقــی بیفتــد. 

ــن  ــد، بنابرای ــی یم کن ــن را خنث ــات م ــی و توقع ــم« پیش بین ــن نیم دان ــاور »م ب
اتفاقاتــی کــه در بــازار یم افتنــد یــا نیم افتنــد )صرف نظــر از پیش بینــی تحلیــل 
ــام  ــدایم انج ــازار اق ــتم ب ــر هس ــد. منتظ ــب نیم کنن ــرا متعج ــچ گاه م ــن( هی م
دهــد امــا از چیســتی و چرایــی اش اطالعــی نــدارم. بــه همیــن دلیــل وقتــی بــازار 
بــه نحــوی رفتــار یم کنــد که بــا معیارهــای تعریف شــده توســط لبــه ی معامالتی 
مــن ناســازگار اســت، تعجــب نخواهــم کــرد. همینطــور بــه درد فزاینــده   ]حاصــل 
ــازی  ــتم، نی ــد هس ــه ی ناکارآم ــک معامل ــه در ی ــخیص اینک ــرای تش ــرر[ ب از ض
نــدارم. اگــر بتوانــم بــدون متحمــل شــدن آن درد فزاینــده، تشــخیص دهــم 
در معاملــه ای ناکارآمــد هســتم، الزم نیســت از چیــزی اجتنــاب کنــم. بنابرایــن 
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بــود.  نخواهــم  روان شــناختی  نــگاه  از  حاصــل  فاجعه بــار  ســقوط  مســتعد 
ــق  ــت مطاب ــت قیم ــه حرک ــرم ک ــه یم پذی ــور واقع   بینان ــه ط ــًا ب ــه، صرف در نتیج
تعریــف مــن از احتمــال موفقیــت پیــش نرفتــه اســت و از معاملــه خــارج 

یم شــوم و خــودم را بــرای اجــرای ســیگنال بعــدی آمــاده یم کنــم. 

دومــا: وقتــی توهــم انجــام دادن تحلیــل را داریــم و طبــق آن کارهــا را پیــش  
ــی  ــای معامالت ــک خط ــب ی ــی مرتک ــه زمان ــد چ ــم ش ــه نخواهی ــم، متوج یم بری

معمولــی مثــل "اجتنــاب از ریســک" یم شــویم. 

ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــم یم توانن ــام نیم دهی ــا انج ــم ی ــام یم دهی ــه انج ــی ک کارهای
ــه  ــم ب ــالش داری ــه ت ــه آنچ ــف ب ــن تعری ــوند و ای ــف ش ــی تعری ــای معامالت خط
ــتگی  ــم، بس ــل یم کنی ــق آن عم ــه طب ــی ک ــه دیدگاه ــبت ب ــم نس ــت بیاوری دس
دارد. بــه عبــارت دیگــر، رفتــاری کــه در یــک دیــدگاه بــه عنــوان خطــای معامالتــی 
تعریــف شــده اســت، ممکــن اســت در دیدگاهــی دیگــر خطــا بــه حســاب نیایــد 

و چــه بســا رفتــاری عــادی در فراینــد معاملــه تلقــی شــود. 

کــه  دارنــد  امــا نقطــه ی مقابــل یکدیگــر وجــود  اصلــی  دیــدگاه  اساســًا دو 
یم توانیــم بــر اســاس آنهــا و بــا توجــه بــه چگونگــی اســتفاده مان از تحلیــل بازار، 
معاملــه را پیــش ببریــم. در دیــدگاه اّول، بــه منظــور متقاعــد کــردن خودمــان 
دربــاره ی اینکــه دالیــل درســتی بــرای پیش بینــی جهــت قیمــت داریــم از تحلیــل 
اســتفاده یم کنیــم؛ بدیــن طریــق بــا ایــن فــرض کــه "یم دانیــم بعــد از ورودمــان 
بــه معاملــه چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد" خیــال خودمــان را راحــت یم کنیــم. 
دیــدگاه دوم، اقــدام بــه انجــام معاملــه بــا دیدگاهــی مبتنــی بــر احتمــال اســت؛ 
یعنــی بــه جــای اســتفاده از تحلیــل بــه عنــوان تکیه گاهــی بــرای متقاعــد کــردن 
خودمــان کــه "کار درســت را انجــام یم دهیــم و بنابرایــن یم دانیــم چــه اتفاقــی 
خواهــد افتــاد"، از آن بــه عنــوان ابــزاری بــرای هدایــت احتمال هــای موفقیــت بــه 
نفــع خودمــان در طــی چنــد ســری معاملــه اســتفاده یم کنیــم، و بــا قاطعیــت 
ــان و  ــط تحلیل م ــده توس ــام ش ــی انج ــر از پیش بین ــرف نظ ــه ص ــم ک ــاور داری ب
ــت  ــرار اس ــه ق ــی ک ــزا، از اتفاق ــه ی مج ــر معامل ــه ه ــد از ورود ب ــی اش، بع چرای

بیفتــد خبــر نخواهیــم داشــت. 

ــت  ــئله اس ــن مس ــه ای ــاور ب ــال، ب ــر احتم ــی ب ــدگاه مبتن ــش دی ــن بخ مهم تری
کــه همــه ی پیش بینی هــای انجــام شــده توســط هــر مدلــی از روش  هــای 
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تحلیلــی ، صرفــًا یــک حــدس هســتند؛ کــه مــن مایلــم آن را یــک "حــدس پختــه" 
یــا "حــدس تحلیلــی ناکارآمــد" بنامــم. پیش بینی هــا و دالیــل اساســی بــرای 
شــکل دادن آنهــا، "پختــه" هســتند از ایــن منظــر کــه نتیجــه ی یــک روش، 
تکنیــک یــا فراینــد تحلیلــی معتبــر هســتند. هرچنــد کــه ایــن پیش بینی هــا در 
عیــن حــال "ناکارآمــد" هســتند؛ زیــرا قصــد و نیــت متفــاوت هــر معامله گــر در 
جهــان، )بــا توانایــی وارد کــردن یــک ســفارش در بــازار و نتیجتــًا حرکــت قیمــت 
ــل  ــی از تحلی ــچ نوع ــه هی ــت ک ــی اس ــا(، عامل ــی م ــف پیش بین ــت مخال در جه

بــازار نیم توانــد در یــک پیش بینــی بگنجانــد.  

اگــر هیــچ نوعــی از تحلیــل بــازار نتوانــد "بــه طــور قطعــی" مشــخص کنــد بعــد 
از ورودمــان بــه معاملــه، معامله گــران دیگــر چــه اقــدایم انجــام یم دهنــد یــا 
ــًا تحلیــل مــا فقــط و فقــط یــک حــدس اســت؛  انجــام نیم دهنــد، پــس طبیعت

یــک حــدس بــا احتمــال موفقیــت آمــاری. 

بــه عنــوان مثــال، کســی از شــما یم خواهــد نتیجــه ی انداختــن ســکه ای بــا وزن 
یکنواخــت را پیش بینــی کنیــد و شــما نیــز موافقــت یم کنیــد. پیش بینــی 
یم کنیــد کــه شــیر خواهــد آمــد و از قــرار معلــوم شــما درســت پیش بینــی 
ــه  ــد ک ــر یم کنی ــود فک ــش خ ــا پی ــورت، آی ــن ص ــد. در ای ــیر یم آی ــد و ش یم کنی

دالیــل »چرایــی« درســت بــودن پیش بینی تــان را یم دانیــد؟

پاســخ خیــر اســت؛ چــون شــما یم دانیــد از ســاز و کار نهفتــه ی ســکه انداختــن 
بــه نحــوی کــه منجــر بــه آمــدن شــیر بشــود، آگاهــی بــه درد بخــوری نداریــد. 

ســکه ای  یم کنــد  درخواســت  شــما  از  شــخصی  کــه  بگیریــد  نظــر  در  حــاال 
ــکه،  ــط س ــمت خ ــه س ــد ک ــد و دریافتی ــی کرده ای ــاًل آن را بررس ــه کام ــد ک بیندازی
وزن یکنواخــت نــدارد بنابرایــن در طــی چنــد بــار ســکه انداختــن، تقریبــًا هفتــاد 
درصــد مواقــع شــیر ظاهــر یم شــود. اکنــون بــه دلیــل اینکــه ســکه را بررســی 
کرده ایــد و متوجــه شــده اید کــه هفتــاد درصــد مواقــع احتمــال دارد شــیر 
بیایــد، بــا ایــن بــاور ســکه را بــاال یم اندازیــد کــه ریســک اشــتباه کردن تــان حــذف 

شــده اســت؟

بعیــد اســت؛ زیــرا همچنــان ســاز و کار نهفتــه ی ســکه انداختــن را نیم دانیــد. 
احتمــال  کنیــد  انتخــاب  را  شــیر  اگــر  یم دانیــد  اینکــه  علی رغــم  بنابرایــن 
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موفقیــت بــه نفع تــان اســت، امــا ایــن را هــم یم دانیــد کــه صرفــًا بــه ایــن خاطــر 
ــه  ــه ب ــد ک ــکه ش ــی ای در س ــن ویژگ ــه یافت ــر ب ــما منج ــل ش ــی و تحلی ــه بررس ک
ــه  ــن نرفت ــکه از بی ــدن س ــط آم ــال خ ــد، احتم ــت یم ده ــت موفقی ــما فرص ش
اســت. بــه عبــارت دیگــر، شــما همچنــان یم دانیــد کــه ممکــن اســت اشــتباه 
کنیــد و احتمــال موفقیت تــان، نتیجــه ی هــر بــار ســکه انداختــن مجــزا را ابــدًا 

ــد. ــیم کن ــن ن تضمی

بــه عنــوان کســی کــه معاملــه کــردن بــا دیدگاهــی مبتنی بــر احتمــال را آموخته 
ــتفاده  ــت اس ــت قیم ــا جه ــه ب ــرای معامل ــه از آن ب ــی ک ــاور دارم تحلیل ــت، ب اس
ــی ای را  ــم، پیش بین ــر گفت ــه پیش ت ــن ک ــکه انداخت ــال س ــد مث ــم، همانن یم کن
شــکل یم دهــد کــه ضرورتــًا یــک "حــدس" اســت. حدســی کــه طــی چنــد ســری 
از پیش بینی هــا، احتمال هــای مطلــوب موفقیــت را در اختیــار مــن یم گــذارد. 
امــا از طرفــی دیگــر، در مــورد هــر پیش بینــی  مجــزا از آن مجموعــه، ابــدًا 
چیــزی را تضمیــن نیم کنــد. یم توانیــد بــار دیگــر بــه فصــل نهــم مراجعــه 
ــال  ــن احتم ــکان تعیی ــدم  ام ــورد ع ــده در م ــح داده ش ــب توضی ــد و مطال کنی
موفقیــت بــرای هــر پیش بینــی مجــزا را مجــددًا مــرور کنیــد؛ در صورتــی کــه 
ــا ایــن نظــر کــه "تحلیل مــان تضمین کننــده ی هیچ چیــز نیســت"  ــان ب همچن

مشــکل داریــد. 

ــای  ــود از احتمال ه ــوه ی موج ــود بالق ــر س ــب حداکث ــن کس ــدف م ــر ه ــال اگ ح
ــس  ــد، پ ــه یم ده ــه ارائ ــری معامل ــد س ــی چن ــم ط ــه تحلیل ــت ک ــی ا س موفقیت
وقتــی در معاملــه ای قــرار یم گیــرم کــه در آن بــازار خــالف پیش بینــی تحلیل من 
رفتــار یم کنــد، بایــد بتوانــم ضررهایــم را محــدود نگــه دارم. بــرای اینکــه بــه طــور 
قاعده منــد جلــوی ضررهایــم را بگیــرم، در درجــه ی اّول بایــد بــاور داشــته باشــم 
ریســک ضــرر همــواره وجــود دارد. بعــد از آن، بایــد مشــخص کنــم کــه قیمــت 
تــا کجــا بایــد خــالف نقطــه ی ورود مــن حرکــت کنــد تــا بــرای مــن مشــخص شــود 
ــرار  ــد( ق ــت یم کنن ــه ثب ــفارش هایی ک ــاس س ــر اس ــر )ب ــران دیگ ــه معامله گ ک
نیســت بــه گونــه ای عمــل کننــد کــه مطابــق تعریــف مــن از لبــه ی معامالتــی 
اســت. و در آخــر، بایــد ســفارش هایی بــا حــد ضــرر در بــازار قــرار دهــم و آنهــا را 

"جــا بــه جــا نکنــم" تــا در صــورت لــزوم جلــوی ضــررم را بگیرنــد. 
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از آنجایــی کــه طبــق ایــن بــاور عمــل یم کنــم کــه "تحلیــل مــن صرفــًا یــک حــدس 
قابــل موفقیــت آمــاری در مــورد اقدام بعــدی معامله گــران دیگــر )یعنی ممکن 
اســت رفتــار آنهــا مطابــق تعریــف مــن از لبــه ی معامالتــی باشــد و ممکــن هــم 
هســت مطابــق نباشــد( بعــد از ورود مــن بــه معاملــه ارائــه یم دهــد"، بنابرایــن 
اگــر اصــول مدیریــت ریســک در مــورد تعییــن کــردن همیشــگی ریســِک ارزش 
دالر را رعایــت نکنــم و همچنیــن اگــر از قــرار دادن حــد ضــرر در بــازار و عــدم جــا 
بــه جایــی آن بــه منظــور جلوگیــری از ضــرر پیــروی نکنــم، نتیجتــًا یم تــوان گفــت 

کــه مرتکــب خطاهــای معامالتــی شــده ام. 

ایــن نــوع از خطاهــای معامالتــی یم تواننــد مــن را در موقعیتــی قــرار دهنــد کــه 
طــی آن، یــک ضــرر فاجعه بــار بــا منشــأ روان شــناختی را تجربــه کنــم؛ یا دســت کم 
ــم.  ــته باش ــادی داش ــود غیرع ــق و رک ــهام رون ــی س ــک منحن ــوند ی ــر یم ش منج
هماننــد مثــال معامله گــری کــه نامــش »جــی« بــود و بــه عوامــل روان شــناختی 
ــاور نداشــت زیــرا سرســختانه معتقــد بــود  ــا هیجانــی دخیــل در معامــالت ب ی
کــه معاملــه یــک بــازی کامپیوتــری اســت و بنابرایــن هیــچ معاملــه ی بازنــده ای 

وجــود نخواهــد داشــت. 

از طرفــی دیگــر، اگــر مــن معامله گــری هســتم کــه طبــق ایــن بــاور عمــل یم کنم 
کــه »هــدف انجــام تحلیــل، اطمینــان حاصــل کــردن از درســتی پیش بینی هایــم 
ــرار دادن  ــس ق ــوم«، پ ــه وارد آن یم ش ــت ک ــه ی مجزایی س ــر معامل ــورد ه در م
ــای  ــک خط ــرم ی ــرر، در نظ ــک ض ــت ریس ــور مدیری ــه منظ ــازار ب ــرر در ب ــد ض ح
معامالتــی بــه نظــر نخواهــد رســید، بلکــه بیشــتر شــبیه یــک تناقــض خواهــد 
بــود. اگــر بــاور داشــته باشــم هــدف از انجــام تحلیــل، تعییــن کــردن اتفاقاتــی 
اســت کــه در آینــده خواهنــد افتــاد، بنابرایــن قــرار دادن حــد ضــرر بــه منظــور 
ــن،  ــات م ــق اطالع ــد. طب ــد آم ــور در نخواه ــل ج ــا عق ــرر ب ــک ض ــت ریس مدیری

نتایــج تحلیلــم بــه خوبــی ریســک ضــرر را مدیریــت کرده انــد. 

ــه  ــی ک ــا زمان ــر ت ــیم آورم، مگ ــاب ن ــه حس ــص ب ــل و بی نق ــم را کام ــی تحلیل یعن
کامــاًل قانــع شــوم تمــایم دالیلــی کــه بــر درســت بــودن تحلیلــم صحــه یم گذارند 
را در پیش بینــی ام گنجانــده ام و طــی ایــن فراینــد، احتمــال خطــا کــردن و ضــرر 
را فاکتــور گرفتــه ام. در غیــر ایــن صــورت، اگــر شــک کنــم کــه همچنــان احتمــال 
ــک  ــکل دادن ی ــرای ش ــتی ب ــل درس ــه دالی ــرم ک ــه یم گی ــود دارد، نتیج ــرر وج ض
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پیش بینــی را در اختیــار نــدارم و بــه تحلیــل کــردن )جمــع کــردن اطالعــات و 
ــتی  ــل درس ــوم دالی ــن ش ــه مطمئ ــی ک ــا زمان ــم؛ ت ــه یم ده ــن( ادام ــه گرفت نتیج
بــرای انجــام پیش بینــی ام دارم. در نهایــت، زمانــی کــه بــه یــک نتیجه گیــری 
ــد و  ــت یم کن ــن حرک ــرر م ــه ض ــت دارد ب ــه قیم ــت ک ــم، زمانی س ــی یم رس نهای

ضــرر کــردن " نبایــد اتفــاق بیفتــد."

مــن مطمئنــم آن عــده از شــما کــه مــدت اندکی ســت در ایــن حرفــه هســتید، 
ــه  ــری ک ــد؛ معامله گ ــری را درک کنی ــن معامله گ ــرت چنی ــت و حی ــد به یم توانی
ــای  ــی توصیه ه ــد و وقت ــل نیم کن ــال عم ــر احتم ــی ب ــدگاه مبتن ــک دی ــق ی طب
ــن  ــد »تعیی ــه یم گوین ــنود ک ــا یم ش ــد ی ــی را یم خوان ــه ی مال ــان حرف متخصص
نکــردن ریســک ضــرر و قــرار نــدادن حــد ضــرر در بــازار یکــی از بزرگ تریــن 
ــار  ــوید« دچ ــب ش ــد مرتک ــر یم توانی ــوان معامله گ ــه عن ــه ب ــت ک اشتباهاتی س
بهــت و حیــرت یم شــود. عــالوه بــر ایــن، حــس یم کنــد بایــد معتبــر بــودن ایــن 
توصیــه را در نظــر بگیــرد؛ چــون از منبعــی نشــأت یم گیــرد کــه معامله گــر آن 
را بــه عنــوان منبعــی موثــق و معتبــر بــه رســمیت یم شناســد. همچنیــن ایــن 
معامله گــر متوجــه نخواهــد شــد چــرا وقتــی تحلیلــش مشــخص کــرده اســت 
کــه قــرار نیســت ضــرر کنــد، بایــد ریســک را مشــخص کنــد و یــک حــد ضــرر در 

بــازار قــرار دهــد. 

اگــر ایــن معامله گــر تصمیــم بگیــرد از توصیه هــای متخصصــان _علی رغــم 
ــاک  ــه ی دردن ــد تجرب ــک چن ــدون ش ــد، ب ــروی کن ــش دارد_ پی ــه برای ــی ک تناقض
خواهــد داشــت که باعث گیج شــدن و ســردرگیم اش یم شــوند؛ در مــورد اینکه 
چــرا تعییــن نکــردن ریســک یــا اســتفاده نکــردن از حــد ضــرر یم توانــد چنیــن 
اشــتباه بزرگــی باشــد. بــه عنــوان مثــال، در فراینــد تصمیم گیــری بــرای اینکــه 
حــد ضــرر بایــد کجــا قــرار بگیــرد، ممکــن اســت معامله گــر ســهوًا خــودش را 
در معــرض اطالعاتــی قــرار دهــد کــه باعــث شــک کردنــش بــه صحــت و درســتی 
ــد  ــودش را متقاع ــل خ ــر از قب ــر، معامله گ ــی دیگ ــه عبارت ــود. ب ــش بش تحلیل
ــه ی اّول  ــان وهل ــود، وِااّل در هم ــد ب ــده خواه ــه اش برن ــه معامل ــت ک ــرده اس ک
تصمیــم نیم گرفــت کــه معاملــه را انجــام دهــد. امــا در فراینــد تعییــن کــردن 
محــل قرارگیــری حــد ضــرر، ســهوًا خــودش را در معــرض اطالعاتــی یم دهــد کــه 

ــتند.  ــاد هس ــش در تض ــا پیش بینی های ب
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ــودش  ــًا خ ــد و نهایت ــد یم کن ــی اش تردی ــل اصل ــر در تحلی ــه، معامله گ در نتیج
را از انجــام معاملــه منصــرف یم کنــد. اگــر آن معاملــه، معاملــه ای برنــده از آب 
در بیایــد، بــدون تردیــد متحمــل درد هیجانــی بســیار زیــادی یم شــود. حالتــی 
از اســتیصال کــه بیشــتر معامله گــران بــه دلیــل از دســت دادن فرصتــی واقعــی 
تجربــه یم کننــد بســیار دردناک تــر از تجربــه ی انجــام معاملــه ای اســت کــه در 

نهایــت بازنــده از آب در یم آیــد.  

ــق  ــرد مطاب ــم یم گی ــر تصمی ــه معامله گ ــد ک ــر بگیری ــر، در نظ ــی دیگ در مثال
ضــررش  حــد  دادن  قــرار  بــرای  محلــی  کنــد.  عمــل  متخصصــان  توصیــه ی 
انتخــاب یم کنــد؛ بــدون اینکــه خــودش را در معــرض اطالعاتــی قــرار دهــد 
ــاد  ــال زی ــه احتم ــوند. ب ــش ش ــورد تحلیل ــادن وی در م ــک افت ــه ش ــث ب ــه باع ک
ایــن موقعیتی ســت کــه در آن، معامله گــر محــل قرارگیــری حــد ضــررش را 
ــن  ــن در ای ــد. بنابرای ــن یم کن ــهامش تعیی ــی از س ــد نامعقول ــاس درص ــر اس ب
ســناریوی دوم، معامله گــر خــودش را از انجــام معاملــه منصــرف نیم کنــد، 
بــه  بــه دســت یم آورد  کــه  نتایجــی  از منظــری هیجانــی،  بلکــه متاســفانه 
دردناکــی همــان ســناریوی اّول خواهنــد بــود. معاملــه اش را اجــرا یم کنــد، و حد 
ضــرر را هــم تعییــن یم کنــد، قیمــت بــه ضــرر پوزیشــن وی حرکــت یم کنــد، بــه 
حــد ضــرر یم رســد و ]بــرای جلوگیــری از ضــرر[ معامله گــر را از معاملــه خــارج 
یم کنــد. اندکــی بعــد، جهــت قیمــت معکــوس یم شــود و بــه قیمــت اولیــه ی 

ورود معامله گــر و بیشــتر از آن بــاز یم گــردد. 

معامله گــر از معاملــه ای خــارج شــد کــه ممکــن بــود نهایتــًا معاملــه ای بســیار 
پرســود بشــود. تحلیــل وی بــه درســتی جهــت قیمــت را پیش بینــی کــرده بــود، 
ــه ی  ــروی از توصی ــا پی ــرا ب ــد زی ــود را بچش ــم س ــت طع ــر نتوانس ــا معامله گ ام

متخصصــان، گمــان یم کــرد کــه دارد کار درســت را انجــام یم دهــد. 

بعــد از تجربــه کــردن اســتیصال شــدیدی کــه بــدون شــک بــه علــت خــروج از 
معاملــه ای بــود کــه یم توانســت معاملــه ی برنــده ی خوبــی باشــد، قــرار دادن 
یــا نــدادن حــد ضــرر در بــازار بــرای دفعــه ی بعــدی ای کــه آمــاده ی معاملــه 
اســت بســتگی خواهــد داشــت بــه میــزان اعتمــادش بــه توصیــه ی متخصصــان 
ــد  ــًا متقاع ــر واقع ــش. اگ ــتی تحلیل ــه درس ــان وی ب ــزان اطمین ــن می و همچنی
شــده باشــد کــه تحلیلــش درســت اســت، بــه توصیــه ی متخصصــان اعتنایــی 
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نیم کنــد، ریســک را تعییــن نکــرده و حــد ضــرری در بــازار قــرار نیم دهــد. 
از طرفــی دیگــر، اگــر زیــادی روی توصیــه ی متخصصــان حســاب بــاز کنــد و 
در عیــن حــال، بــه انــدازه ی کافــی بــه تحلیلــش اعتمــاد نداشــته باشــد تــا بــر 
تناقــض ایجــاد شــده توســط توصیــه ی متخصصــان غلبــه کنــد، احتمــااًل دســت 
بــه کار یم شــود و حــد ضــرری در بــازار قــرار یم دهــد. امــا بعــد از اتفاقــی کــه در 
ســناریوی دوم افتــاد، اگــر چنیــن بــه نظــر برســد کــه بــازار قصــد خــارج کــردن 

ــد.  ــتکاری کن ــرر را دس ــد ض ــه ح ــت ک ــل اس وی را دارد، محتم

و بیاییــد در نظــر بگیریــم دقیقــًا چنیــن اتفاقــی یم افتــد. قیمــت بــه ســمت حد 
ضــرر وی حرکــت یم کنــد، امــا قبــل از اینکــه بــه حــد ضــرر برســد، معامله گــر 
موفــق یم شــود کــه حــد ضــرر را بــردارد. بنابرایــن هنــوز در معاملــه ای اســت که 
ممکــن بــود بــه دلیــل ضــرر از آن خــارج شــود. اگرچــه هنــگایم کــه حــد ضــررش 
ــه ی  ــه ی تجرب ــت، زمین ــت قیم ــل حرک ــت محتم ــر از جه ــت، صرف نظ را برداش

درد را بــرای خــودش فراهــم کــرده اســت. 
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مثــاًل اگــر قیمــت بــه ضــرر پوزیشــن وی حرکــت کنــد، معامله گــر گرفتــار حالتــی 
از ناراحتــی یم شــود و حســرت یم  خــورد کــه ای کاش بــه حــد ضــررش در بــازار 
دســت نــیم زد. اینکــه قیمــت تــا چــه مقــدار بایــد بــه ضــرر وی حرکــت کنــد تــا 
معامله گــر از امیــدش _کــه قیمــت بــه نفــع وی خواهــد شــد_ دســت بکشــد 
بــه تعــدادی از عوامــل روان شــناختی بســتگی دارد کــه کامــاًل مختــص خــود هــر 

ــت.  ــر اس معامله گ

از طرفــی دیگــر، اگــر قیمــت معکــوس شــود و بــه نفــع معامله گــر حرکــت کنــد، 
ــد  ــت کن ــدری حرک ــه ق ــت ب ــر قیم ــوص اگ ــه خص ــود. ب ــحال یم ش ــی خوش خیل
ــه  ــت ک ــن اس ــرر، ممک ــد ض ــتن ح ــا برداش ــه ب ــد ک ــد. هرچن ــاد کن ــود ایج ــه س ک
در همــان یــک معاملــه بــه خصــوص برنــده شــده باشــد امــا قطعــًا رفتــاری را 
تقویــت کــرده اســت کــه بــه موجــب آن، یــک تجربــه ی »یخ زدگــی ذهــن« یــا نــوع 
فاجعه بــاری از ضــرر را در معامــالت آتــی اش تجربــه خواهــد کــرد. برداشــتن 
حــد ضــرر باعــث شــده معامله گــر در برابــر مقاصــد ناشــناخته و غیرقابــل 
پیش بینــی همــه ی معامله گــران در جهــان، کــه توانایــی وارد کــردن سفارشــی 
خــالف پوزیشــن وی را دارنــد، آســیب پذیر شــود. صرفــًا بــه ایــن دلیــل کــه ایــن 
دفعــه توانســته بــا برداشــتن حــد ضــررش قســر در بــرود بــه ایــن معنــی 

نیســت کــه دفعــه ی بعــدی هــم موفــق یم شــود.

و دفعــه ی بعــدی هــم وجــود خواهــد داشــت، زیــرا چیــزی وجــود نــدارد کــه وی 
ــا بهتــر اســت بگویــم معامله گــر  را از انجــام دوبــاره ی ایــن کار منصــرف کنــد. ی
ــان  ــرای زم ــج و دردش را ب ــط رن ــدنش، فق ــده ش ــرر و برن ــد ض ــتن ح ــا برداش ب

دیگــری در آینــده بــه تعویــق انداختــه اســت. بــار دیگــر تکــرار یم کنــم:

چگونگی برنده شدن تان اهمیت دارد!

ایــن معامله گــر طبــق دیــدگاه »تحلیــل مــن درســت اســت« عمــل یم کنــد. ایــن 
ــش  ــه تحلیل ــی ک ــا زمان ــر ت ــود، مگ ــه نش ــود وارد معامل ــث یم ش ــئله باع مس
بــه مرحلــه ای برســد کــه معامله گــر متقاعــد شــود تحلیلــش در مــورد جهــت 
حرکــت آتــی قیمــت درســت اســت. وی بــه معاملــه بــا این دیــدگاه ادامــه یم دهد 
تــا هنــگایم کــه متوجــه یم شــود تحلیلــش، چــه فاندامنتــال، تکنیــکال یــا 
هرچیــز دیگــری باشــد، نیم توانــد یــک معاملــه ی برنــده را تضمیــن کنــد. بــه 
عبــارت دیگــر، هــر تعــداد از تحلیــل بــا هــر کیفیتــی، نیم توانــد ریســک ضــرر را 
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از بیــن ببــرد. زمانــی کــه فــرد بــه ایــن ادراک برســد )اگــر اصــاًل بتوانــد بــه چنیــن 
ادراکــی دســت یابــد(، بــا یــک تصمیــم حیاتــی و تکان دهنــده دربــاره ی چگونگــی 

اســتفاده از تحلیلــش رو بــه رو خواهــد شــد:

آیــا یم خواهــم تحلیلــم درســت و حــق بــا مــن باشــد یــا یم خواهــم یــک نتیجــه ی 
قابل اتــکا و پایــدار ایجــاد کنــم؟

ــده اید  ــه ش ــن حرف ــی وارد ای ــه تازگ ــه ب ــما ک ــده از ش ــرای آن ع ــت ب ــن اس ممک
ــاد  ــردن[ و ایج ــل ک ــت عم ــودن ]درس ــت ب ــرای درس ــالش ب ــا ت ــد ام ــب باش عجی
یــک نتیجــه قابل اتــکاء، اهــداف مشــترک ســازگاری نیســتند. در واقــع ایــن دو 
هــدف یکدیگــر را نقــض یم کننــد. معامله گرانــی کــه باالخــره یم تواننــد در 
ــه ایــن ادراک رســیده اند کــه  ایــن حرفــه موفــق شــوند، کســانی هســتند کــه ب
اســتفاده از تحلیــل بــا هــدف تــالش بــرای درســت بــودن در مــورد اتفاقــی کــه 
"خواهــد افتــاد"، موفقیــت پایــدار و بلنــد مــدت ایجــاد نیم کنــد؛ بلکــه اســتفاده 
از تحلیلــی کــه بــا توجــه بــه اتفاقــی کــه "ممکــن اســت بیفتــد" مشــخص یم کند 
چــه کاری را در چــه زمانــی بایــد انجــام دهنــد موجــب کســب موفقیــت پایــدار و 

بلنــد مــدت یم شــود. 

بــرای ایجــاد نتایــج پایــدار، بایــد ایــن احتمــال همیشــگی کــه "معامله گــران 
ــت  ــه حرک ــر ب ــرد و منج ــد ک ــازار خواهن ــی را وارد ب ــفارش های غالب ــر س دیگ
ــًا درک  ــد" را عمیق ــد ش ــا خواهن ــل م ــی تحلی ــت پیش بین ــالف جه ــت، خ قیم
کنیــم، بپذیریــم و در نهایــت آن را بــه خوبــی مدیریــت کنیــم. درک عمیــق 
 Tو پذیــرش ریســک حرکــت قیمــت خــالف جهــت پیش بینــی تحلیل مــان
ایــن مفهــوم را یم رســاند کــه بــاور عمیــق و نهفتــه ای وجــود دارد کــه از ایــن 

قــرار اســت:

علی رغــم اینکــه تحلیــل مــن یم توانــد تعــدادی پیش بینــی  کامــاًل درســت ارائــه 
ــه  ــع ب ــدس راج ــک ح ــط ی ــط و فق ــان فق ــا همچن ــن پیش بینی ه ــا ای ــد، ام ده

قصــد معامله گــران دیگــر، بعــد از ورود مــن بــه معاملــه خواهنــد بــود.

پیش بینی هایــی  »همــواره«  مــن  تحلیــل  کــه  مســئله  ایــن  بــه  بــاور 
مقاصــد  مــورد  در  »حدس هایــی«  پیش بینی هــا،  ایــن  کــه  یم دهــد  ارائــه 
معامله گــران دیگــر هســتند، ایــن مفهــوم را یم رســاند کــه مــن دالیــل ضعــف 
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انــواع تحلیــل بــازار در ارائــه ی پیش بینــی  ای کــه "قطعــی" باشــد را درک یم کنــم 
ــه،  ــد داد. در نتیج ــه نخواه ــی ارائ ــی ای قطع ــز« پیش بین ــه »هرگ ــم ک و یم دان
"هرگــز" گرفتــار ایــن توهــم تحلیــل نیم شــوم کــه در آن، متقاعــد شــده ام 
تحلیلــم درســت اســت و بــا ایــن فکــر کــه اقــدام بعــدی بــازار را »یم دانــم« وارد 
ــت  ــاًل درس ــی کام ــک پیش بین ــم ی ــه تحلیل ــی هنگامیک ــوم. حت ــه یم ش معامل
راجــع بــه معاملــه ی قبلــی یــا چندیــن معاملــه ی پایانــی ارائــه بدهــد، گرفتــار 

ــد. ــم ش ــی نخواه ــم تحلیل ــن توه چنی

ــم  ــز نیم توان ــتند و "هرگ ــدس  هس ــا، ح ــه پیش بینی ه ــت ک ــن اس ــن ای ــاور م ب
مطمئــن باشــم" اقــدام بعــدی معامله گــران دیگــر یــا دلیل شــان چیســت و 
ــتی  ــه درس ــک را ب ــواره ریس ــه هم ــم ک ــاب کن ــودم را مج ــود خ ــث یم ش ــن باع ای
مدیریــت کنــم. در غیــر ایــن صــورت، اگــر طبــق ایــن دیــدگاه کــه »تحلیــل مــن 
درســت اســت« عمــل کنــم، بــه محــض اینکــه بــا خــود فکــر کنــم "یم دانــم" چــه 
اتفاقــی خواهــد افتــاد، چنیــن "بــه نظــرم خواهــد رســید" کــه ریســک ضــرر از بین 
رفتــه اســت. و اگــر فکــر کنــم کــه هیــچ ریســکی وجــود نــدارد، بنابرایــن چیــزی 
هــم در ایــن مــورد وجــود نــدارد کــه مدیریــت کنــم. و بــه همیــن ترتیــب، اگــر 
چیــزی بــرای مدیریــت وجــود نداشــته باشــد، هیــچ گاه بــا خــودم فکــر نخواهــم 
ــا "انجــام نــدادن مدیریــت" مرتکــب یــک خطــای معامالتــی شــده ام.  کــرد کــه ب
ــه  ــی ب ــای معامالت ــک خط ــگایم ی ــط هن ــک فق ــح ریس ــردن صحی ــت نک مدیری
حســاب یم آیــد کــه هــدف شــما از تحلیــل، مشــخص کــردن اتفاقــی باشــد کــه 
ــام دادن  ــرای انج ــل ب ــر از تحلی ــدد. اگ ــوع بپیون ــه وق ــده ب ــت در آین ــن اس ممک
ــده از  ــه ش ــم ک ــر ه ــه ظاه ــی ب ــم حت ــا بتوان ــم ت ــتفاده یم کن ــت« اس »کار درس
ریســک ضــرر دوری کنــم یــا چــون »درســت بــودن« باعــث یم شــود هنــگام بــرد 
احســاس نابغــه بــودن بکنــم، بنابرایــن هرگــز نتایــج پایــدار بــه دســت نخواهــم 

آورد. هرچنــد تنهــا چیــزی کــه بــه دســت یم آورم، فلــج تحلیلــی خواهــد بــود. 

ســوما: اســتفاده از تحلیــل بــا هــدف »درســت بــودن و درســت عمــل کــردن« 
در هــر معاملــه ی مجــزا، راهــی مطمئــن بــرای رو بــه رو شــدن بــا فلــج 

تحلیلــی اســت. 

همانطــور کــه پیش تــر توضیــح دادم، مــا یم توانیــم بــا در اختیــار داشــتن 
دو دیــدگاه بســیار متفــاوت، از تحلیــل بــازار اســتفاده کنیــم. یم توانیــم طبــق 
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دیدگاهــی عمــل کنیــم کــه در آن هــدف، اســتفاده از تحلیــل بــازار بــرای »درســت 
ــش  ــی پی ــق دیدگاه ــم طب ــا یم توانی ــت. ی ــزا اس ــه ی مج ــر معامل ــودن« در ه ب
برویــم کــه در آن هــدف، کســب یــک نســبت بــرد بــه ضــرر مطلــوب طــی چنــد 
ســری معاملــه ی از پیــش تعییــن شــده اســت، و میــزان ســرمایه ی از دســت 
رفتــه در معامالتــی کــه ناموفــق بوده انــد بــه طــرز قابــل توجهــی کمتــر از 

ــم.  ــت یم آوری ــه دس ــق ب ــالت موف ــه در معام ــت ک ــودهایی اس س

وقتــی بــا هــدف »درســت بــودن« در هــر معاملــه ی مجــزا، معاملــه یم کنیــم، 
مســلمًا انتظــار نداریــم کــه در موقعیتــی قــرار بگیریــم کــه در آن قیمــت خــالف 
جهــت پیش بینــی مــا حرکــت یم کنــد. در نتیجــه، تعجــب خواهیــم کــرد و اگــر 
بــازار بــه حرکــت خــود بــه ضــرر مــا ادامــه دهــد، از لحــاظ فنــی و روان شــناختی 
ــا  ــی، تنه ــی کاف ــدون آمادگ ــم. ب ــان را نداری ــش ضررهایم ــرای کاه ــی الزم ب آمادگ
منبــع بــرای نجــات ســرمایه مان، درد و رنــج ]حاصــل از ضــرر[ خواهــد بــود. 
ــا و  ــش ضرره ــرای کاه ــی ب ــرک هیجان ــردم، مح ــرض ک ــاًل ع ــه قب ــور ک همان ط
توقــف ضررهــای مالــی بــرای بیشــتر مــردم زمانــی اتفــاق یم افتــد کــه درد و رنــج 
از دســت دادن یــک دالر بیشــتر، بیشــتر از درد پذیرفتــن اشتباه شــان یم شــود. 

ــم  ــز و ک ــه ناچی ــی ک ــورد چیزهای ــی در م ــم، حت ــتباه یم کنی ــه اش ــن اینک پذیرفت
ــن  ــون پذیرفت ــد. چ ــوار باش ــیار دش ــد بس ــند یم توان ــر یم رس ــه نظ ــت ب اهمی
ــه  ــد ک ــی باش ــار منف ــا ب ــی ب ــرژی ای هیجان ــده ی ان ــد تداعی کنن ــتباه یم توان اش
قبــاًل آن را تجربــه کرده ایــم یــا مربــوط بــه گذشــته یم شــود. مــادایم کــه در 
مســیر زندگــی قــدم بــر یم داریــم و تجربــه کســب یم کنیــم، ذهــن مــا بــه 
دلیــل ســاختاری کــه دارد، تجربه هــای مشــابه را بــه طــور خــودکار بــه هــم 
مرتبــط یم کنــد و در گروه بندی هــای متنــوع، بــر اســاس باورهایــی کــه در 
مــورد ماهیــت زندگــی شــکل داده ایــم، ســازمان بندی یم کنــد. بیشــتر مــا 
بــا عنــوان »اشــتباهات«  )و شــاید همگی مــان( در ذهن مــان گروه بنــدی ای 
داریــم. تجربیاتــی کــه بــه طــور معمــول در ایــن گــروه قــرار یم گیرنــد از جنــس 
ــم و  ــرار گرفته ای ــخر ق ــرزنش و تمس ــورد س ــا م ــه در آنه ــتند ک ــی هس تجربیات
بــه خاطــر »درســت انجــام نــدادن کاری« ســرمان فریــاد کشــیده شــده یــا مــورد 

تنبیــه فیزیکــی قــرار گرفته ایــم. 
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مــا بــه طــور مــداوم بــا موقعیت هــای حاضــر در زندگــی روبــه رو یم شــویم، مثل 
ــاره ی  ــه درب ــتیم ک ــت هس ــن واقعی ــرش ای ــه پذی ــور ب ــازار، مجب ــه در ب ــی ک وقت
جهــت قیمــت اشــتباه کرده ایــم. و اگــر دربــاره ی حرکــت قیمــت اشــتباه کنیــم، 
تمــام انــرژی منفــی انباشــته شــده  مربــوط بــه هــر موقعیتــی از زندگی مــان کــه 
ــم،  ــتباه کرده ای ــه اش ــده ک ــه ش ــا گفت ــه م ــا ب ــده ایم ی ــی ش ــب خطای در آن مرتک
ــالف  ــت خ ــه قیم ــن اینک ــر، پذیرفت ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــی یم ش ــان تداع برایم
ــود  ــث یم ش ــد باع ــت یم کن ــان حرک ــط تحلیل م ــده توس ــی ش ــت پیش بین جه
تمــام انرژی هــای منفــی مربــوط بــه خاطــرات ذخیــره شــده در گروه بنــدی 
»اشــتباهات« را احســاس کنیــم. ســاختارهای بــاوری متغیــری وجــود دارنــد کــه 
ــود را  ــل یم ش ــرد متحم ــر ف ــه ه ــزان دردی ک ــتند و می ــرد هس ــر ف ــص ه مخت
مشــخص خواهنــد کــرد. بــه هــر جهــت، پذیرفتــن اینکــه اشــتباه کرده ایــم، یــا 
وقتــی ماهیــت موقعیــت و شــرایطی کــه در آن قــرار یم گیریــم ثابــت یم کنــد کــه 
اشــتباه کرده ایــم، یم توانــد بســیار ناخوشــایند باشــد و مــا بــه طــور طبیعــی از 

ــم.  آن دوری یم کنی

فلــج تحلیلــی یــک حالــت روان شــناختی رایــج اســت و زمانــی ایجــاد یم شــود کــه 
میــل مــا بــرای دوری از درد اشــتباه کــردن بــا ایــن بــاور کــه »بــرای موفقیــت، هــر 
ــود.  ــب یم ش ــد«، ترکی ــت باش ــد درس ــت بای ــت قیم ــورد جه ــی ای در م پیش بین
ــازار را در نظــر  بدیــن ترتیــب مــا مجبــور یم شــویم حجــم زیــادی از اطالعــات ب
بگیریــم یــا فیلترهــای تکنیــکال بی شــماری را بــه فراینــد تصمیم گیــری  اضافــه 
کنیــم؛ قبــل از اینکــه در مــورد جهــت حرکــت آتــی قیمــت فکــر کنیــم و بــه 

نتیجــه ای برســیم.

هرچــه اطالعــات بیشــتری در تصمیم گیری مــان بگنجانیــم، احتمــال اینکــه 
چنــد درصــد از آن اطالعــات بــا یکدیگــر ناســازگار و در تناقــض باشــند بیشــتر 
تناقض هــای  و  ناســازگاری ها  کــردن  برطــرف  بــرای  نتوانیــم  اگــر  یم شــود. 
ــورد  ــی در م ــی و نهای ــم قطع ــک تصمی ــه ی ــتیابی ب ــم، دس ــی بیابی ــات راه اطالع
اقــدام مــورد نظرمــان، غیرممکــن یــا دســت کم بســیار دشــوار یم شــود. و 
حتــی در صورتــی کــه بتوانیــم ناســازگاری ها و تناقض هــا را برطــرف کنیــم تــا 
قــادر بــه تصمیم گیــری شــویم، در فراینــد برطــرف  کــردن ایــن ناســازگاری ها و 
تناقض هــا، معمــواًل در ذهن مــان درگیــر شــکی دائــیم یم شــویم کــه احتمــال 
ــیار  ــا را بس ــط م ــه توس ــک معامل ــرای ی ــازار و اج ــفارش در ب ــک س ــراردادن ی ق
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ــر  ــاب ناپذی ــل اجتن ــوه و تمای ــای بالق ــازگاری ها و تناقض ه ــن یم آورد. ناس پایی
بــرای دانســتن و درســت عمــل کــردن و همچنیــن میــل بــه دوری از انرژی هــای 
منفــی ناشــی از تجربیات مــان باعــث یم شــوند کامــاًل از تــرس خشــک مان بزنــد 
و قیــد معاملــه را بزنیــم؛ صرف نظــر از اینکــه ممکــن اســت تحلیل مــان بســیار 

ــد.  ــوب از آب در بیای خ

البتــه کــه رهــا کــردن خودتــان از ایــن تــرس فرسایشــی و درد هیجانــی مربــوط 
بــه فلــج تحلیلــی امکان پذیــر اســت. در ایــن صــورت، بایــد تمایل داشــته باشــید 
در دیــدگاه معامالتی تــان چیــزی حــدود 180 درجــه تغییــر ایجــاد کنیــد. بــه جــای 
اقــدام کــردن بــر اســاس دیدگاهــی کــه در آن هــدف شــما از تحلیــل، متقاعــد 
کــردن خودتــان در مــورد پیــدا کــردن یــا شــکل دادن »دالیــل درســت« بــرای یــک 

پیش بینــی اســت، دیــدگاه مبتنــی بــر احتمــال را انتخــاب کنیــد کــه در آن:

ــدا  ــل، پی ــدف تحلی ــه ه ــد ک ــاور داری ــر ب ــک معامله گ ــوان ی ــه عن ــف( ب ال
مطلــوب  احتمال هــای  کــه  اســت  بــازار  رفتــار  در  ویژگی هایــی  کــردن 
ســری  چنــد  در  آمــاری(  پایــداِر  موفقیــِت  )احتمال هــای  موفقیــت 

را برایتــان مهیــا یم کنــد  معاملــه 

ــه ی  ــه )لب ــر معامل ــه در آن، ه ــد ک ــاب کرده ای ــاوری را انتخ ــد ب ب( یم دانی
معامالتــی( طــی چنــد ســری از معامــالت، نتیجــه ای احتمالــی و همچنیــن 

ناشــناخته در بــر دارد. 

دیــدگاه »تحلیــل مــن درســت اســت« کارآمــد نیســت زیــرا در واقعیــت پایــه و 
اساســی نــدارد. روشی ســت کــه القــا یم کنــد اشــتباه کــردن غیرممکــن اســت. 
ــد  ــت. فراین ــر اس ــًا اجتناب ناپذی ــردن اساس ــتباه ک ــت، اش ــه در واقعی ــد ک هرچن
تحلیلــی منطقــی ای وجــود نــدارد کــه باعــث شــود از نــوع و انــدازه ســفارش هایی 
کــه معامله گــران دیگــر قصــد ثبت شــان در بــازار را دارنــد »آگاهــی پیــدا کنیــم« و 
چگونگــی تأثیــر ایــن ســفارش ها بــر جهــت قیمــت بعــد از ورود مــا بــه معاملــه 
ــوم را  ــن مفه ــت(، ای ــه هس ــد )ک ــت باش ــی درس ــه ی قبل ــر جمل ــم«. اگ را »بدانی
ــد،  ــل کنی ــت« عم ــت اس ــن درس ــل م ــدگاه »تحلی ــق دی ــر طب ــه اگ ــاند ک یم رس
صرف نظــر از مقــدار تحلیلــی کــه انجــام یم دهیــد، همــواره مســتعد تجربــه ی 
مقــداری درد هیجانــی )خشــم، ناامیــدی، خیانــت( خواهیــد بــود؛ وقتــی کــه 
معامله گــران دیگــر، بعــد از ورود شــما بــه معاملــه، »بــه درســتی« رفتــار 
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نیم کننــد. هــر چــه درد بیشــتری تجربــه کنیــد، بیشــتر تضعیــف یم شــوید و 
در نهایــت قــادر بــه انجــام هیــچ کاری نخواهیــد بــود. 

همچنیــن ایــن دیــدگاه چنیــن القــا یم کنــد کــه وقتــی تحلیل هایتــان درســت از 
آب در یم آینــد، یم توانیــد ریســک ضــرر را از بیــن ببرید. اما در واقعیت، درســت 
هماننــد اشــتباه کــردن کــه اجتناب ناپذیــر اســت، هیــچ راه منطقــی و تحلیلــی 
ممکنــی بــرای حــذف احتمــال ضــرر وجــود نــدارد. مــادایم کــه تــالش یم کنیــد 
ــان  ــان در تحلیل ت ــور همزم ــه ط ــد و ب ــرر دوری کنی ــک ض ــان از ریس در ذهن ت
قــادر بــه نادیــده گرفتنــش نیســتید، مســتعد یــک ســقوط فاجعه بــار حاصــل 

از نــگاه روان شــناختی هســتید.

از طــرف دیگــر، اگــر دیدگاهــی مبتنــی بــر احتمــال را انتخــاب کنیــد، یم توانیــد 
مرتبــط  خطاهــای  و  هیجانــی  دردهــای  تجربــه    برابــر  در  آســیب پذیری تان 
بــا آنهــا را حــذف کنیــد. زیــرا رویکــرد احتمالــی بــر مبنــای درســتی یــا نادرســتی 
هــر پیش بینــی نیســت، بلکــه بــر اســاس احتمــال موفقیــت هــر پیش بینــی  
منفــرد از پیــش تعییــن شــده طــی چند ســری اســت. بــه عنــوان مثــال، در مثال 
ســکه انداختنــی کــه پیش تــر گفتــه شــد، شــما یــک ســکه را بررســی کردیــد و 
بــه یــک ویژگــی اصلــی در آن پــی بردیــد کــه بــه هنــگام قــرار گرفتــن در موقعیتــی 
کــه بایــد نتیجــه ی هــر ســکه انداختــن مجــزا را پیش بینــی کنیــد، برایتــان یــک 
احتمــال موفقیــت ویــژه فراهــم یم کنــد. در یم یابیــد کــه طــی چنــد ســری ســکه 
انداختــن، یــک احتمــال قــوی وجــود دارد کــه هفتــاد درصــد مواقــع شــیر و ســی 

درصــد مواقــع خــط بیایــد.

حــاال در نظــر بگیریــد کــه فرصتــی بــه شــما پیشــنهاد داده شــده اســت تــا 
نتیجــه ی 10 بــار ســکه انداختــن متوالــی را پیش بینــی کنیــد؛ بــا ایــن شــرط 
هــر  بــرای  و  بگیریــد  جایــزه  دالر  صــد  درســت،  پیش بینــی  هــر  بــرای  کــه 
پیش بینــی نادرســت صــد دالر پرداخــت کنیــد. اگــر تــالش کنیــد و توالــی شــیر 
یــا خــط آمــدن هــر ده بــار ســکه انداختــن را درســت پیش بینــی کنیــد، حداکثــر 
ســود بالقــوه ای کــه بــه دســت خواهیــد آورد یــک میلیــون دالر خواهــد بــود. و 
مســلمًا اگــر نتیجــه ی هــر ده بــار ســکه انداختــن را اشــتباه پیش بینــی کنیــد، 
حداکثــر ریســک ضررتــان، یــک میلیــون دالر خواهــد بــود. هرچنــد تــالش بــرای 
ــا عقــل جــور در  ــا خــط آمــدن ســکه خیلــی ب پیش بینــی دقیــق ترتیــب شــیر ی
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نیم آیــد؛ از آنجایــی کــه یــک لبــه ی معامالتــی بــا نســبت ســود بــه ضــرر هفتــاد 
درصــدی داریــد. بنابرایــن بــه جــای تــالش بــرای پیش بینــی درســت ترتیــب شــیر 
یــا خــط آمــدن ســکه، تصمیــم یم گیریــد کــه نتیجــه هــر ده بــار ســکه انداختــن 
را، آمــدن شــیر در نظــر بگیریــد و اجــازه دهیــد تــا نســبت ســود هفتــاد درصــدی 
بــه ضــرر ســی درصــدی کــه ویژگــی خــاص ســکه برایتــان فراهــم کــرده اســت، بــه 
نفــع شــما عمــل کنــد. بــرای بــه دســت آوردن ســود بالقــوه ی موجــود در لبــه ی 
معامالتی تــان، صرفــًا بایــد بــه درســتی اقــدام کنیــد؛ یعنــی قــادر باشــید قبــل از 

انداختــن ســکه، شــیر یــا خــط آمدنــش را مشــخص کنیــد. 

لحظــه ای تأمــل کنیــد و از خودتــان بپرســید آیــا در ســاختار ایــن موقعیــت 
ــما  ــروی ش ــع پی ــد و مان ــاد کن ــی ایج ــی درون ــه کشمکش ــود دارد ک ــزی وج چی
ــن  ــکه انداخت ــار س ــر ده ب ــه ی ه ــه نتیج ــی اینک ــی پیش بین ــان، یعن از برنامه ت
آمــدن شــیر اســت، بشــود؟ اگــر فکــر یم کنیــد کــه هیــچ چیــز نیم توانــد مانــع 
ــه  ــردن چ ــتباه ک ــال اش ــف احتم ــید تکلی ــان بپرس ــس از خودت ــود، پ ــما بش ش
یم شــود؟ مگــر اینکــه فکــر کنیــد قــرار اســت در هــر ده بــار ســکه انداختــن 
ــم  ــی ک ــا خیل ــود دارد ام ــش وج ــه، امکان ــه البت ــد. ک ــیر بیای ــم ش ــر ه ــت س پش
را پیش بینــی  آمــدن شــیر  کــه شــما  دارنــد  اســت. قطعــًا دفعاتــی وجــود 

ــد.  ــط یم آی ــا خ ــد ام یم کنی

ــا احتمــال اشــتباه کــردن در مــورد نتیجــه ی هــر ســکه انداختــن مجــزا طــی  آی
ــد  ــام یم دهی ــه انج ــد کاری ک ــر کنی ــود فک ــث یم ش ــن، باع ــکه انداخت ــار س 10 ب
انجــام  از  کــه  یم شــوید  مجــاب  و  یم ترســید  بنابرایــن  و  اســت  دلهــره آور 

بکشــید؟ دســت  برنامه تــان 

نــگاه کــردن بــه ایــن فراینــد از دیــدگاه یــا طــرز فکــری مبتنــی بــر احتمــال، باعــث 
یم شــود اصــاًل بــه ذهــن مــن خطــور نکنــد کــه نتیجــه ی هــر پیش بینــی ارتباطی 
بــا اشــتباه کــردن دارد. مــن بــه ایــن خاطــر کــه فکــر یم کــردم شــیر آمــدن ســکه 
ــه  ــرده ام. البت ــی ای نک ــن پیش بین ــد، چنی ــم دی ــم خواه ــر ه ــت س ــار پش را ده ب
ــر  ــه قبل ت ــور ک ــا همانط ــد. ام ــی یم ش ــی عال ــاد خیل ــی یم افت ــن اتفاق ــر چنی اگ
ــاق  ــار اتف ــم انتظ ــه، نیم توان ــت و در نتیج ــم اس ــیار ک ــش بس ــه ام، احتمال گفت
افتــادن چنیــن چیــزی را داشــته باشــم. مــن بــرای هــر بــار ســکه انداختــن، شــیر 
ــی  ــرر س ــه ض ــدی ب ــاد درص ــود هفت ــبت س ــا نس ــم ت ــاب یم کن ــش را انتخ آمدن
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درصــدی موجــود در لبــه ی معامالتــی ام بــه نتیجــه برســد. شــیر آمــدن را انتخاب 
یم کنــم نــه بــه ایــن دلیــل کــه فکــر یم کنــم بــا هــر بــار ســکه انداختــن احتمــال 
شــیر آمــدن آن کامــاًل درســت و محتمــل اســت. مــادایم کــه بــا دیدگاهــی مبتنی 
بــر احتمــال بــه ایــن فراینــد نــگاه یم کنــم، صرف نظــر از نتیجــه ی هــر بــار ســکه 

انداختــن مجــزا، اشــتباه کــردن معنایــی نــدارد زیــرا:

وقتــی وارد چنیــن موقعیتــی یم شــوم، بــاور دارم کــه از ترتیــب شــیر یــا خــط  	
ــًا  ــی عمیق ــم. وقت ــزی نیم دان ــن چی ــکه انداخت ــار س ــی ده ب ــکه ط ــدن س آم
بــاور دارم کــه نتیجــه ی شــیر یــا خــط آمــدن ســکه را نیم دانــم، دیگــر امــکان 

نــدارد در مــوردش اشــتباه کنــم.

ــی  	 ــن را پیش بین ــکه انداخت ــار س ــر ده ب ــکه در ه ــدن س ــیر آم ــه ش ــا اینک ب
کــرده ام، انتظــار نــدارم کــه چنیــن نتیجــه ای ببینــم. بلکــه انتظــار دارم در 
ترتیــب تصادفــی ســکه انداختــن، بخشــی از نتیجــه ی حاصــل، شــیر آمــدن 
ــار  ــه انتظ ــی ک ــد. از آنجای ــط باش ــدن خ ــه آم ــوط ب ــی مرب ــد باق ــکه و درص س
ــکه  ــی س ــن وقت ــم، بنابرای ــکه را ببین ــدن س ــط آم ــم خ ــیر و ه ــم ش دارم ه
یم افتــد و نتیجــه خــط اســت، فکــر نیم کنــم کــه اشــتباه کــرده ام و تعجــب 
هــم نخواهــم کــرد. متقابــاًل، چــون انتظــار آمــدن دو طــرف ســکه را دارم، 
صرف نظــر از نتیجــه ی هــر بــار ســکه انداختــن، حــق بــا مــن اســت. ]درســت 

ــرده ام[ ــل ک عم

ــازده مثبــت )شــیر آمــدن ســکه( طــی  	 ــم کــه بــه دســت آوردن ب مــن یم دان
چنــد ســری ســکه انداختــن ربطــی بــه درســت بــودن پیش بینــی در مــورد 
ــاور داشــته باشــم کــه  نتیجــه ی هــر ســکه انداختــن نداشــته اســت. اگــر ب
ــی  ــزا، پیش بین ــه ی مج ــر نتیج ــرای ه ــت ب ــازی نیس ــدن نی ــده ش ــرای برن ب
درســتی داشــته باشــم و بــرای پیش بینــی درســت، خــودم را بــه آب و آتــش 
نزنــم، در ایــن صــورت یــک نتیجــه ی معکــوس )خــط آمــدن( صرفــًا بــه »یــک 
نتیجــه« تبدیــل یم شــود و نســبت بــه آن احســاس هیجانــی منفــی ای 
نخواهــم داشــت. تجربــه ی مــا هیــچ درد هیجانــی ای را در بــر نیم گیــرد 
ــت  ــزا )درس ــی مج ــر پیش بین ــه ه ــم ک ــل یم کنی ــاور عم ــن ب ــق ای ــرا طب زی
یــا نادرســت( در خدمــت هدفــی بزرگتــر، یعنــی بــه دســت آوردن احتمــاالت 
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ــًا ایــن فراینــد بــار هیجانــی منفــی ای  موفقیــت بــه نفع مــان، اســت. نتیجت
ــرد. ــرار بگی ــم ق ــتباهات« در ذهن ــدی »اش ــه در گروه بن ــدارد ک ن

 ماهیت حقیقی حرکت قیمت را عمیقًا بپذیرید تا از ترس
 »اشتباه کردن« رها شوید.

اگــر بخواهیــم بــا تفکــری منطقــی و تحلیلــی بــه قضیــه نــگاه کنیــم، مــا در مــورد 
دالیــل واقعــی ای کــه باعــث حرکــت قیمــت خواهنــد شــد اطالعــات موثــق قابــل 
اعتمــادی نداریــم. ایــن واقعیــت ســاده باعــث یم شــود تمــام پیش بینی هایــی 
کــه انجــام یم دهیــم صرفــًا حــدس باشــند. و در واقــع تمــام پیش بینی هــا 
پیش بینی هایمــان  کــه  باشــیم  داشــته  بــاور  اگــر  هســتند.  حــدس  صرفــًا 
بــه یقیــن یم دانیــم، بنابرایــن فکــر یم کنیــم  نتیجــه ی چیزهایی ســت کــه 
امــکان نــدارد اشــتباه کنیــم. و اگــر بــا ایــن بــاور کــه امــکان نــدارد اشــتباه کنیــم 
وارد معاملــه شــوید، زمینــه ی درد و رنــج خودتــان را فراهــم کرده ایــد. امــا 
شــما کاربردی تریــن روش را انتخــاب یم کنیــد. اگــر بــاور داشــته باشــیم کــه 
حدس هایمــان بــر اســاس اطالعــات ناقــص هســتند، بنابرایــن چیــزی وجــود 

ــم.  ــتباه کنی ــوردش اش ــه در م ــدارد ک ن

اگــر از دیدگاهــی مبتنــی بــر احتمــال در معامالت تــان اســتفاده کنیــد، بــر 
ــی ای  ــر از پیش بین ــد: صرف نظ ــه یم گوی ــرد ک ــد ک ــل خواهی ــاوری عم ــاس ب اس
کــه تحلیل تــان شــکل داده و چرایــی آن، بعــد از اینکــه وارد معاملــه شــوید 
همچنــان نیم دانیــد کــه قــرار اســت چــه اتفاقــی بیفتــد. در نتیجــه، اصــاًل 
ــده  ــاد ش ــزای ایج ــی مج ــر پیش بین ــه "ه ــه اینک ــع ب ــی راج ــور غلط ــن تص چنی
توســط لبــه ی معامالتی تــان یم توانــد اشــتباه باشــد" وجــود نخواهــد داشــت. 
ــه در آن  ــی ک ــت موقعیت ــا واقعی ــما ب ــارات ش ــط، انتظ ــورات غل ــن تص ــدون ای ب
قــرار یم گیریــد همســو خواهنــد بــود. شــما انتظــار خواهیــد داشــت کــه تعــداد 
ــال  ــل مث ــت مث ــد. درس ــت از آب در نیاین ــان درس ــخصی از پیش بینی هایت مش
ســکه انداختــن، نیم دانیــد کــدام پیش بینی هــا قــرار اســت درســت از آب در 
ــید  ــته باش ــاور داش ــًا ب ــر واقع ــود. اگ ــی نش ــت عمل ــرار اس ــان ق ــد و کدام ش بیای
کــه چیــزی نیم دانیــد، پــس چیــزی وجــود نــدارد کــه در مــوردش اشــتباه کنیــم. 
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هنــگایم کــه زمینــه ی تجربــه ی درد هیجانــی از بیــن بــرود، احتمــال ناکارآمــد 
بــودن یــک لبــه ی معامالتــی بــرای شــما خطــری نخواهــد داشــت. و اگــر خطــری 
وجــود نداشــته باشــد، بنابرایــن ترســی هــم باقــی نخواهــد مانــد. و اگــر ترســی 
در کار نباشــد، قــادر خواهیــد بــود کاری کــه بایــد انجــام دهیــد را عملــی کنیــد؛ 
همانطــور کــه روش معامالتی تــان مشــخص کــرده اســت. وقتــی بتوانیــد بدون 
تــرس ناشــی از خطاهــا یــا کشــمکش های درونــی معاملــه کنیــد، یم توانیــد از 
حداکثــر ســود بالقــوه ی موجــود در روش  معامالتی تــان بهــره ببریــد. ســپس، 
اگــر یــک لبــه ی معامالتــی بــا احتمــال موفقیــت بــاال در اختیــار داشــته باشــید، و 
همچنیــن بــا داشــتن توانایــی اجــرای درســت آن لبــه ی معامالتــی، در موقعیتــی 

قــرار خواهیــد گرفــت کــه بتوانیــد نتایــج پایــدار ایجــاد کنیــد. 

در فصل هــای بعــدی بــه شــما نشــان خواهــم داد کــه چگونــه دیــدگاه معامالتی 
شــکل دهیــد کــه عــاری از تــرس اشــتباه و ضــرر کــردن باشــد و همزمــان شــما 
را مجــاب کنــد تــا همــواره بــا توجــه بــه هــدف ایجــاد نتایــج پایــدار، کار درســت 
ــم  ــد مفاهی ــم، بای ــث بپردازی ــن مبح ــه ای ــه ب ــل از اینک ــا قب ــد. ام ــام دهی را انج

زیربنایــی دیگــری را یــاد بگیریــم.
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از بخش دوم چه چیزهایی آموخته اید؟
چند سوال برای اطمینان یافتن از دانشی که کسب کردید.

 نمودار قیمت به چه معناست؟. 	

 چطور رسم یم شود؟

 چه چیزهایی را نشان یم دهد؟

 برای چه بازه ی زمانی ای مورد استفاده قرار یم گیرد؟

انواع الگوهای رفتاری که یک نمودار قیمت یم تواند نشان دهد چیستند؟

 عبارت »خط روند دوست شماست« برای شما به چه معناست؟. 	

 )نه چیزی که دیگران در مورد آن به شما گفته اند، بلکه نظر خود شما.(

به عنوان یک معامله گر، این عبارت را چه معنایی یم دهد؟

 عبارت »وفق دادن خود با شرایط« برای شما چه معنایی دارد؟. 	

 )نه چیزی که دیگران در مورد آن به شما گفته اند، بلکه نظر خود شما.(

به عنوان یک معامله گر، این عبارت را چه معنایی یم دهد؟

 تعریف شما از میانگین متحرک چیست؟. 	

 آیا طرز استفاده از آن در معامات تان را یم دانید/دوست دارید بدانید؟

اگر بله چرا؟ اگر خیر، چرا؟

بعد از مطالعه این بخش، آیا میانگین متحرک را به چشم یک حد ضرر که در بازار قرار . 5

 داده اید _بعد از ورود به یک معامله_ نگاه یم کنید؟

 اگر بله چرا؟ اگر خیر، چرا؟

از بخش دوم چه چیزهایی یاد گرفتید؟ به تفصیل شرح دهید. . 	

بــه خاطــر داشــته باشــید ایــن ســواالت بــرای شــما و دربــاره ی شــما هســتند؛ مجبــور نیســتید 

ــده اند  ــی ش ــما طراح ــرای ش ــواالت ب ــن س ــد. ای ــتراک بگذاری ــه اش ــی ب ــخ هایتان را کس ــه پاس ک

تــا شــروع بــه یــک ارزیابــی ذهنــی از چیســتی و چگونگــی تفکرتــان بکنیــد و بفهمیــد دیــدگاه 

کنونی تــان نســبت بــه بــازار چیســت؛ و بــه شــما در برطــرف کــردن یــا بــه روزرســانی هــر نظــر 

قدیــیم یــا محدودکننــده ای کــه ممکــن اســت راجــع بــه معاملــه داشــته باشــید کمــک کننــد.

پایان بخش دوم



معـامله گر کامـل

بخـــــــش سوم
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فصل یازدهم
در دنیــای معاملــه، دیدگاه هــای ذهنــی، از مهارت هــای اصلــی 

بــه حســاب یم آینــد

در ســال 1981 در اولیــن کنفرانــس معامالتــی  ام شــرکت کــردم. در آن کنفرانــس، 
راجــع بــه یکــی از چالش هــای روان شــناختی ای کــه ممکــن بــود بــه عنــوان یــک 
ــی  ــه ی کاف ــن تجرب ــا م ــد، ام ــدار داده ش ــوم هش ــه رو ش ــا آن رو ب ــر ب معامله گ
نداشــتم تــا ایــن هشــدار را جــدی بگیــرم. میزبانــی کنفرانــس بــه عهــده ی ســه 
ــد.  ــاب یم آمدن ــه حس ــازار ب ــگامان ب ــا پیش ــران ی ــان رهب ــه در آن زم ــود ک ــر ب نف
قــرار بــود کــه عــالوه بــر توصیه هــای کلــی معامالتــی، اندیکاتورهــای تکنیکالــی 
کــه ایجــاد کــرده بودنــد و در معامــالت خودشــان اســتفاده یم کردنــد را بــه مــا 

آمــوزش دهنــد. 

ــرار  ــه ق ــخنوران ک ــای س ــه گفته ه ــبت ب ــس نس ــان روز اّول کنفران ــن در هم م
بــود بــه موفقیــت مــن کمــک کننــد، سرشــار از انــرژی و آینده نگــری بــودم. 
بــه خاطــر دارم کــه احساســی پــر از اشــتیاق بــه یادگیــری داشــتم. امــا در ده 
دقیقــه ی کنفرانــس چیزهایــی شــنیدم کــه مــن را شــوکه کردنــد و موجــب 
دلســردی  ام شــدند. ســخنور اّولــی یــک توســعه دهنده نرم افــزار و نویســنده ی 
چندیــن کتــاب معامالتــی بــود. دقیــق بــه خاطــر نــدارم کــه بــرای شــروع ارائــه اش 
ــن  ــخصی از بی ــه اش، ش ــه از ارائ ــت ده دقیق ــا گذش ــا ب ــت ام ــی گف ــه چیزهای چ
ــه  ــه ب ــخنور مودبان ــد. س ــوال بپرس ــک س ــا ی ــرد ت ــد ک ــتش را بلن ــران دس حاض
ــن  ــخص از بی ــن ش ــد. ای ــوالش را بپرس ــه س ــت ک ــرد و از او خواس ــاره ک وی اش
حاضــران بلنــد شــد و پرســید: »اگــر روش شــما انقــدر خــوب اســت، پــس چــرا 

داریــد آن را یم فروشــید؟«

خاطــر  بــه  مــن  امــا  نداشــت  مشــکلی  هیــچ  شــد  پرســیده  کــه  ســوالی 
ــت  ــخص داش ــه آن ش ــاکی ای ک ــبتًا ش ــن نس ــوال و لح ــودن س ــز ب چالش برانگی
ــر  ــم غافلگی ــخنور ه ــود س ــه خ ــم ک ــر یم کن ــودم. فک ــده ب ــب ش ــیار متعج بس

شــده بــود. بــرای چنــد لحظــه ســکوت کــرد و ســپس پاســخ داد:
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»راســتش را بخواهیــد روشــم را بــه هــر تعــداد معامله گــری کــه مایــل بــه 
ــه  ــتر ک ــا بیش ــر ی ــد نف ــما ص ــن ش ــون از بی ــم. چ ــند، یم فروش ــدش باش خری
امــروز در ایــن ســالن حضــور داریــد، احتمــااًل حتــی یــک نفــر از شــما قــادر بــه 
اجــرای درســت ایــن روش نخواهــد بــود. بــه خاطــر همیــن برایــم مهــم نیســت 

ــم.« ــر یم فروش ــد نف ــه چن ــه روش را ب ک

ســخنور دیگــر توضیــح نــداد کــه منظــورش از ایــن عبــارت چیســت و هیچ کــس 
هــم نپرســید! و مــن هــم نیم دانســتم بایــد چــه برداشــتی از گفتــه اش داشــته 
ــخ  ــگام پاس ــد و هن ــم دروغ یم گوی ــر کن ــه فک ــت ک ــود نداش ــی وج ــم. دلیل باش
ــه نظــر نیم رســید شــوخی  ــود کــه ب ــه جانــب ب ــه قــدری حــق ب دادن لحنــش ب

کــرده باشــد.

ــوش  ــه اش گ ــه ی ارائ ــه بقی ــد ب ــن امی ــا ای ــدم. ب ــج ش ــن گی ــر م ــن خاط ــه همی ب
ــا در مــورد  ــود واقعیــت نداشــته باشــد ی ــر گفتــه ب دادم کــه چیــزی کــه پیش ت
مــن صــدق نکنــد. امــا متاســفانه امیــد واهــی ای داشــتم. بعــد گــذر از چندیــن 
تجربــه ی بســیار دردنــاک معامالتــی در دو ســال بعــدی، کــه در کارگاه هــای 
اشــتراکی خــودم و پــاوال هــم بــه اشــتراک گذاشتم شــان، بــه ایــن نتیجــه رســیدم 
ــی  ــود، کس ــرده ب ــاره ک ــه وی اش ــودم ک ــرادی ب ــان اف ــی از هم ــن یک ــًا م ــه اتفاق ک
ــک  ــیگنال های ی ــت س ــرای درس ــرای اج ــی( ب ــارت ذهن ــی ای )مه ــچ توانای ــه هی ک

ــت. ــی را نداش ــک روش معامالت ــا ی ــکال ی ــور تکنی اندیکات

تفاوت بین مهارت های فیزیکی و ذهنی

مقدماتــی  اصــول  روی  تمرکــز  بــا  بشــوید،  گلف بــاز  بگیریــد  تصمیــم  اگــر 
چگونگــی حرکــت دادن چــوب گلــف شــروع یم کنیــد تــا بتوانیــد تــوپ را بــه هــر 
جــا کــه یم خواهیــد هدایــت کنیــد. چــوب گلــف، تــوپ و ویژگی هــای زمیــن گلــف 
ماهیتــی فیزیکــی دارنــد، بنابرایــن مهارت هایــی هــم کــه بایــد پرورش شــان 
تمریــن  مــا،  هــدف  اینجــا  در  داشــت.  خواهنــد  فیزیکــی  ماهیتــی  دهیــد 
ــام  ــی انج ــا چگونگ ــت ت ــف اس ــوب گل ــت دادن چ ــای حرک ــب ترین روش ه مناس
آن در حافظــه ی حرکتی مــان تقویــت شــود. زمانــی کــه حافظــه ی حرکتــی ایجــاد 
ــه  ــش آگاهان ــام دادن ــوه ی انج ــورد نح ــت در م ــر الزم نیس ــد، دیگ ــت ش و تقوی
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فکــر کنیــم. زیــرا فراینــد ضربــه بــه تــوپ و هدایتــش بــه جایــی کــه یم خواهیــم 
ــود.  ــد ب ــودآگاه خواه ــورت ناخ ــه ص ــد ب بیفت

همیــن فراینــد در مــورد معاملــه کــردن هــم صــدق یم کنــد؛ امــا بــا یــک 
اســتثناء مهــم. از آنجایــی کــه مــا پشــت کامپیوتــر یم نشــینیم و معاملــه یم 
کنیــم، بــه هیــچ مهــارت فیزیکــی ای بــرای موفــق شــدن نیــاز نخواهیــم داشــت. 
ــانگر  ــت دادن نش ــرای حرک ــت ب ــم و دس ــن چش ــاز بی ــورد نی ــی م ــر هماهنگ اگ
ــید،  ــته باش ــوس را داش ــر روی م ــک ب ــه و کلی ــِب روی صفح ــه ی مناس ــه نقط ب

ــد. ــار داری ــردن را در اختی ــه ک ــرای معامل ــاز ب ــورد نی ــی م ــات فیزیک ملزوم

ــاط  ــازار در ارتب ــات ب ــای اطالع ــان پوی ــا جری ــد ب ــر، بای ــک معامله گ ــوان ی ــه عن ب
ــا  ــاط ب ــرای ارتب ــاز ب ــورد نی ــای م ــا و مهارت ه ــایم فراینده ــن تم ــیم. بنابرای باش
ــد،  ــن کن ــان تضمی ــدار را برایم ــه ای پای ــاد نتیج ــه ایج ــوی ک ــه نح ــات، ب آن اطالع
ماهیتــی ذهنــی یــا روان شــناختی دارنــد. تفــاوت بســیار فاحشــی بیــن نحــوه ی 
تفکــر یــک معامله گــر حرفــه ای بــا یــک معامله گــر معمولــی وجــود دارد. ایــن 
تفــاوت معامله گــر حرفــه ای را قــادر یم ســازد تــا بــه گونــه ای فعالیــت کنــد کــه 
بــه معامله گــر معمولــی را ســردرگم کنــد. ایــن توانایــی معامله گــران حرفــه ای 
لــود و مبهــم اســت زیــرا بیشــتر مــردم آشــنایی درســتی بــا مهارت هــای  رمزآ
ذهنــی ندارنــد؛ بــه خصــوص مهارت هــای ذهنــی ای کــه مــا بــه عنــوان معامله گــر 

بــه آنهــا نیــاز داریــم. 

بــرای اینکــه کــیم از مبهــم بــودن ایــن مســئله بکاهیــم و بــرای درک آســان ترش 
کنیــم، بــرای شــما مثالــی کلــی و غیرمعامالتــی  یم آورم تــا ماهیــت مهارت هــای 

ذهنــی ای کــه بــه آنهــا اشــاره کــرده ام را نشــان دهــم.

بازیکــن بســکتبالی را در نظــر بگیریــد کــه بــرای انداختــن تــوپ در ســبد بــا 
پرتــاب آزاد، چیــزی حــدود دو الــی ســه ســاعت در روز تمریــن یم کنــد. در نتیجه  
ــًا  ــد مرتب ــه یم توان ــت ک ــرورش داده اس ــدی پ ــا ح ــی( را ت ــش )فیزیک مهارت های
25 تــا 30 بــار بــه طــور متوالــی تــوپ را داخــل ســبد بینــدازد. انداختــن 25 تــوپ 
متوالــی داخــل ســبد بــا پرتــاب آزاد ممکــن اســت زیــاد بــه نظــر برســد، امــا بــرای 

یــک بازیکــن ممتــاز دانشــگاهی یــا یــک بازیکــن حرفــه ای کامــاًل عــادی اســت. 
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حــاال در نظــر بگیریــد کــه تیــم ایــن بازیکــن در مرحلــه ی نهایــی مســابقه ی جــام 
بســکتبال ان ســی ای ای قــرار گرفتــه اســت. تــا پایــان بــازی دو دقیقــه فرصــت 
باقــی مانــده و تیــم وی بــا اختــالف یــک امتیــاز دارد یم بــازد. ممکــن اســت 
ایــن ســناریو بعیــد بــه نظــر برســد امــا خطایــی از طــرف بازیکنــان حریــف روی 
ــاب آزاد  ــط پرت ــد از خ ــا بتوان ــن م ــود بازیک ــث یم ش ــرد و باع ــورت یم گی وی ص
ــه انداختــن اّولیــن تــوپ بشــود، یــک  ــاب کنــد. اگــر موفــق ب ــار تــوپ را پرت دو ب
امتیــاز بــه تیمــش تعلــق یم گیــرد. بــازی مســاوی یم شــود و بــه وقــت اضافــه 
یم کشــد. اگــر دومیــن پرتابــش هــم موفــق شــود، خــودش، تیمــش، مدرســه 

و طرفداران شــان برنــده ی مســابقه یم شــوند.

ــا خــود  مشــخصًا چنیــن موقعیتــی فشــار بســیار باالیــی دارد. ممکــن اســت ب
فکــر کنیــد کــه چالــش موجــود در این مثال چــه ارتباطی بــا معامله کــردن دارد؟ 
خــب همان طــور کــه ایــن موقعیــت را تجزیــه و تحلیــل یم کنیــم و متغیرهایــی 
را مشــاهده یم کنیــم کــه نشــان خواهنــد داد آیــا بازیکــن موفــق بــه پرتــاب آن 
دو پنالتــی یم شــود یــا خیــر، بــه مهارت هایــی کــه ایــن بازیکــن بــرای بــرد در ایــن 
مســابقه نیــاز دارد بــر یم خوریــم و در یم یابیــم کــه ایــن مهارت هــا کمابیــش 
شــبیه مهارت هایــی هســتند کــه مــا بــرای پیشــرفت _بــه عنــوان معامله گرانــی 

کــه قــادر بــه ایجــاد نتایــج پایــدار هســتند_ بایــد پرورش شــان دهیــم.

ــع  ــه نف ــا ب ــگاهی م ــن دانش ــه بازیک ــی ک ــه منابع ــم ب ــی بیندازی ــت نگاه نخس
خــود بــه کار گرفتــه اســت. وی ایــن پرتــاب را هــزاران بــار بــا متغیرهــای فیزیکــی 
مشــابه تمریــن کــرده اســت. تــوپ، فاصلــه ی بیــن ســبد تــا محــل قرارگیــری وی، 
ارتفــاع و قطــر ســبد مســابقه کامــاًل مشــابه بــا چیزهایــی هســتند کــه وی بــا 
ــد  ــا بتوان ــده ای دارد ت ــالت ورزی ــیم، عض ــر جس ــت. از نظ ــرده اس ــن ک ــا تمری آنه
ترکیــب دقیقــی از حــرکات را، کــه در حافظــه ی حرکتــی اش ثبــت شــده اند، اجــرا 
ــوپ در  ــن ت ــرای انداخت ــودش ب ــی خ ــه توانای ــاًل ب ــی، وی کام ــر ذهن ــد. از نظ کن
ــت،  ــام داده اس ــت را انج ــن حرک ــار ای ــزاران ب ــا ه ــه تنه ــت. ن ــن اس ــبد مطمئ س
بلکــه موفــق بــه پرتــاب تــوپ، چندیــن مرتبــه بــه صــورت متوالــی شــده اســت. 
مســلمًا ایــن مســئله باعــث یم شــود وی نســبت بــه توانایــی اش بــرای انجــام 

ایــن کار مطمئــن باشــد.
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ــر  ــه نظ ــاز و ب ــورد نی ــی م ــیم و فیزیک ــای جس ــتن مؤلفه ه ــار داش ــا در اختی ب
کامــاًل هماهنــگ بــرای دســتیابی بــه هدفــش، آیــا یم شــود اینطــور نتیجــه 
گرفــت کــه وی موفــق بــه پرتــاب و برنــده ی بــازی یم شــود؟ در هــر صــورت 
بــدون در دســت داشــتن اطالعــات بیشــتر در مــورد ســاختار روان شــناختی 
ــًا  ــدم. قطع ــرط نیم بن ــدنش ش ــده ش ــن روی برن ــن، م ــن بازیک ــه ای ــوط ب مرب
جــای شــک نیســت کــه خــود ایــن بازیکــن »یم دانــد یــا بــاور دارد« کــه یم توانــد 
ایــن کار را انجــام دهــد. امــا چندیــن متغیــر نامحســوس )ذهنــی( هســتند کــه 
مــا هنــوز آنهــا را در نظــر نگرفته ایــم و ایــن متغیرهــا، قابلیــت تأثیــر گذاشــتن 

ــد. ــوپ را دارن ــاب آن دو ت ــرای پرت ــن ب ــی  بازیک ــر توانای ب

عامل خفگی

چنــد بــار بــا ایــن موقعیــت مواجــه شــده اید کــه هماننــد مثــال بــاال، نتیجــه ی 
یــک بــازی بــه توانایــی یــک بازیکــن بســتگی دارد، و قبــل از اینکــه آن بازیکن توپ 
را در ســبد بینــدازد یــا در لحظــه ی آخــر بخواهــد ضربــه یــا گلــی بزنــد کــه منجــر 
بــه بــرد بشــود، داور تیــم مقابــل، زمــان اســتراحت کوتــاه را اعــالم کنــد. چــرا داور 
بایــد چنیــن کاری انجــام دهــد؟ آیــا داور تیــم مقابــل صرفــًا خیلــی دل رحــم اســت 

و یم خواهــد زمــان اضافــی بــه بازیکــن دهــد تــا خــودش را آمــاده کنــد؟

ــت  ــن را در حال ــه بازیک ــد دارد ک ــل قص ــم مقاب ــس. داور تی ــًا برعک ــر! دقیق خی
"یخ زدگــی"، کــه در ورزش بــه آن اشــاره یم شــود، قــرار دهــد. داور تیــم مقابــل 
یم دانــد کــه اگــر بازیکــن واقعــًا ماهــر باشــد، فراینــد انداختــن تــوپ در ســبد 
ــا موفقیــت صــورت یم پذیــرد؛ مثــل  ــا گل زدن کمابیــش بــه طــور خــودکار، ب ی
مهارت هــای فیزیکــی دیگــری کــه بــا تمرینــات فشــرده و ســخت در وی تقویــت 
شــدند. بــا اعــالم زمــان اســتراحت، داور تیــم مقابــل یم خواهــد فرصتــی فراهــم 
کنــد تــا در فراینــد خــودکار وقفــه بیفتــد؛ وقتــی کــه فکرهــای گیج کننــده و 
خود-مخــرب بــه ذهــن بازیکــن خطــور یم کننــد و یم تواننــد منجــر به از دســت 
رفتــن تمرکــز بازیکــن و باخــت وی شــوند. بــه عبــارت دیگــر، داور تیــم مقابــل 
امیــد دارد کــه بازیکــن بــه باخــت و عواقــب باخــت بیندیشــد. داور یم دانــد کــه 
اگــر بازیکــن زمــان کمتــری بــرای فکــر کــردن داشــته باشــد، احتمــال بیشــتری 
دارد کــه صرفــًا حافظــه ی حرکتــی اش را بــه کار ببنــدد و اجــازه دهــد فراینــد بــه 
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طــور خــودکار اجــرا شــود. بــا اعــالم زمــان اســتراحت، بــه بازیکــن زمــان بیشــتری 
بــرای فکــر کــردن یم دهــد و مانــع بــرد وی و شکســت خوردنــش یم شــود. 

ــوند  ــر ش ــد منج ــه یم توانن ــده ک ــکاری آورده ش ــواع اف ــال از ان ــد مث ــا چن اینج
بسکتبالیســت مــورد نظــر مــا بــه راحتــی از فراینــدی کــه از قبــل بــرای انداختــن 

پرتــاب آزاد ایجــاد کــرده، خــارج شــود.

همه روی من حساب یم کنند، اگر این پرتاب را خراب کنم زندگی ام هیچ و پوچ یم شود. 	

اگــر موفــق نشــوم، در تاریــخ مدرســه بــه عنــوان کســی از مــن یــاد یم کننــد کــه  	

زد.  گنــد  امــا  ببــرد  را  ملــی  قهرمانــی  مســابقه ی  یــک  یم توانســت 

اگــر بــا شکســت خــوردن در ایــن پرتاب هــا همــه را ناامیــد کنــم، هــواداران از مــن متنفــر  	

خواهنــد شــد. و دوســتانم چطــور؟ آیــا دوســتی برایــم باقــی خواهــد ماند؟

اگر در این مسابقه برنده نشوم هرگز نی توانم این باخت را فراموش کنم. 	

یــا اینکــه ایــن بازیکــن یم توانــد صــدای مربیــان گذشــته اش، کــه او را بازنــده صــدا  	

ــه  ــی ک ــا وقت ــرد ی ــت نی ک ــی اش فعالی ــدازه ی توانای ــه ان ــه ب ــی ک ــنود؛ وقت ــد، بش یم زدن

اشــتباهی از او ســر یم زد. و بــا خــود فکــر کنــد »اگــر در ایــن پرتاب هــا شکســت بخــورم، 

ــد« ــم ش ــا خواه ــه ی دوران ه ــده ی هم بازن

اینهــا فقــط چنــد مثــال از افــکار برانگیزاننــده تــرس بودنــد کــه منجر یم شــوند 
بــه جــای اینکــه بازیکــن خوشــبینانه بــر روی فراینــد پرتــاب تــوپ تمرکــز کنــد 
معطــوف  تمرکــزش  یم کنــد(،  عمــل  اینطــور  تمرینــات  در  کــه  )همانطــور 
»شکســت نخــوردن« بشــود. تفــاوت بزرگــی در ایــن دیدگاه هــا وجــود دارد 
یم توانــد تأثیــری بــه همــان بزرگــی روی نتیجــه بگــذارد. هرچنــد کــه فقــط 
افــکار برانگیزاننــده ی تــرس منجــر بــه شکســت وی نیم شــوند. اگــر بازیکــن 
ــد  ــدا کن ــس پی ــه نف ــاد ب ــدازه اعتم ــش از ان ــرد و بی ــده بگی ــد را نادی ــن فراین ای
ــام داده ام،  ــار انج ــا ب ــن کار را میلیون ه ــن ای ــد: »م ــر کن ــت فک ــن اس ــه؟ ممک چ
قهرمانــی تــوی مشــتم اســت.« ایــن نــوع از تفکــر مربــوط بــه گروهــی از افــراد 
یم شــود کــه اعتمــاد بــه نفــس  زیادشــان آنهــا را مغــرور کــرده اســت. داشــتن 
ــود  ــب ش ــه موج ــر این ــت، مگ ــی اس ــز خوب ــی اش چی ــه توانای ــخ ب ــادی راس اعتق
بیــش از انــدازه هیجــان زده شــود و قبــل از اینکــه واقعــًا برنــده شــود، قهرمانــی 
را در ذهنــش جشــن بگیــرد. ایــن هیجــان زده شــدن یم توانــد در نحــوه  ای کــه 
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تــوپ از انگشــتان بازیکــن جــدا یم شــود تفــاوت ایجــاد کنــد و باعــث شــود وی 
ــا اختالفــی کــم" از دســت دهــد.  اولیــن پرتابــش را "ب

بــه هــر حــال بــا شــرایطی کــه توصیــف کــردم ممکــن اســت اینطــور بنظــر برســد 
کــه بازیکــن دیگــر شــانس زیــادی بــرای برنــده شــدن نــدارد. اینطــور نیســت! 
تنهــا کاری کــه بایــد انجــام دهــد ایــن اســت کــه ذهنــش را واقعــًا معطــوف 
ــه  ــه ب ــد ک ــکاری بکن ــرگرم اف ــودش را س ــد خ ــی نبای ــد. یعن ــروری بکن ــدف ض ه
هــر طریقــی منجــر بــه حــواس پرتــی اش یم شــوند. اینجاســت کــه مهارت هــای 

ــد.  ــان یم دهن ــان را نش ــی خودش ذهن

توانایــی متمرکــز نگــه داشــتن ذهــن و تمرکــز مطلــق روی وظیفــه ی مــورد نظــر 
از مهارت هــای اکتســابی اســت.

ــه و  ــزان توج ــی می ــداد اندک ــردم، تع ــوم م ــن عم ــه در کل از بی ــم ک ــر یم کن فک
ــان بــزرگ صــرف پــرورش مهارت هــای ذهنی شــان _در کنــار  تالشــی کــه قهرمان
پــرورش مهارت هــای فیزیکــی_ یم کننــد را درک یم کننــد و متوجه آن یم شــوند. 
حــوزه ی روان شناســی ورزش زمانــی ایجــاد شــد کــه قهرمانــان بیشــتر و بیشــتر 
متوجــه ایــن تفــاوت شــدند. تفــاوِت  بیــن کســانی کــه بــه طــور پیوســته در 
لحظــات حســاس مســابقات برنــده یم شــدند و آنهایــی کــه تقریبــًا موفــق 
ــوع[  ــر ]ن ــه خاط ــه ب ــود؛ بلک ــان نب ــای فیزیکی ش ــر مهارت ه ــه خاط ــدند ب یم ش
ــر  ــتفاده ی مؤث ــر، اس ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــابقه ب ــام مس ــگام انج ــان هن افکارش
از مهارت هــای فیزیکی شــان بــه ماهیــت و کیفیــت گفت وگــوی درونی شــان 

بســتگی داشــت. 

اگــر پــرورش مهارت هــای ذهنــی بــرای یــک قهرمــان مزیــت ویــژه ای اســت، 
بنابرایــن بــه نظــر مــن حتــی فهمیــدن اینکــه چنیــن مهارت هایــی وجــود 
دارنــد، اولیــن قــدم مهــم در پیشرفت شــان اســت. بــه ایــن نکتــه اشــاره یم کنــم 
زیــرا فکــر یم کنــم تعــداد زیــادی از هــواداران، مــردم عــادی و حتــی بســیاری از 
ــردن  ــازی ک ــوان ب ــد ت ــا 100 درص ــواره ب ــِی "هم ــن ویژگ ــه ای ــتند ک ــان هس قهرمان
در موقعیت هــای حســاس و مهــم" را بــه حســاب شــانس یم گذارنــد. اینطــور 
فــرض کنیــم کــه شــانس ترکیــب عالــی ای از "اتفاقــی تصادفــی" بــه همــراه 

"مهارت هــای فیزیکــی پــرورش داده شــده" اســت.



فصل یازدهم - 225

معامله گر کامل
www.atrinacademy.com

اگــر کســی بــه "مصــادف شــدن چندیــن متغیــر در کنــار هم و در مســیر درســت 
و در زمــان مناســب )شــانس(" تکیــه کنــد، تنهــا لطفــی کــه یم توانــد واقعــًا در 
حــق خــودش انجــام دهــد، امیــدوار بــودن اســت. مطمئــن نیســتم بتوانــم 
اســتداللی بــرای ایــن عبــارت کــه »امیــدوار بــودن بــه یــک اتفــاق تصادفــی، 
مهــارت اســت« دســت و پــا کنــم. هرچنــد مطمئــن هســتم کــه قهرمانــان بــزرگ 
امیــدوار نیســتند کــه "همه چیــز در مســیر درســت و در زمــان مناســب کنــار 

ــاد گرفته انــد کــه چگونــه آن اتفــاق را عملــی کننــد. هــم قــرار بگیــرد"؛ چــون ی

قهرمانــان بــزرگ یم تواننــد همــواره بــا 100 درصــد، نزدیــک بــه صــد یــا بیشــتر 
از صــد درصــد پتانســیل حافظــه ی حرکتی شــان بــازی را انجــام دهنــد؛ بــه چنــد 

دلیــل:

اّول: آنها اشتیاق به دانستن دارند. 

قهرمانــان بــزرگ اساســًا ورزش شــان را دوســت دارنــد. ایــن دوســت داشــتن 
باعــث یم شــود کــه آنهــا اشــتیاقی بــرای دانســتن داشــته باشــند. اشــتیاق 
دانســتن اینکــه از منظــر جســیم دقیقــًا چــه کاری بایــد انجــام دهنــد و از 
ــی  ــوند. هرکس ــق ش ــا موف ــد ت ــام دهن ــد آن کار را انج ــه بای ــی چگون ــر ذهن منظ
ــیم را درک  ــای جس ــرورش مهارت ه ــت پ ــود، اهمی ــان ش ــد قهرم ــه یم خواه ک
یم کنــد. امــا همــه متوجــه کارکــرد دیــدگاه، حالــت ذهنــی و تفکــرات در نتیجه ی 
کار نیم شــوند. قهرمانــان بــزرگ در برهــه ای از زمــان یــاد گرفته انــد کــه کیفیــت 
مهارت هــای ذهنــی اســت کــه ورزشــکار عالــی را از بقیــه جــدا یم کنــد. آنهــا کامــاًل 
ــه  ــه و ب ــر لحظ ــان در ه ــوه ی اجرای ش ــودن" در نح ــه ب ــه "چگون ــتند ک آگاه هس
ــه،  ــد. در نتیج ــا یم کن ــی ایف ــی اساس ــاس، نقش ــای حس ــوص موقعیت ه خص
بــرای یادگیــری هــر چیــزی کــه بایــد، آمــاده هســتند تــا بــه موفقیــت برســند. 

حتــی اگــر بــه قیمــت عــوض کــردن شــیوه ی تفکرشــان باشــد.

دوم: رویکردی قهرمانانه دارند.

باور: 	

قهرمانــان بــزرگ بــه توانایی شــان بــرای موفقیــت، بــاوری محکــم و راســخ 
ــا  ــن ی ــط والدی ــکاران توس ــن ورزش ــتر ای ــی  بیش ــان کودک ــاور از زم ــن ب ــد. ای دارن
مربی هایشــان بــه طــور آگاهانــه بــه آنهــا آموختــه شــده اســت. امــا اگــر کســی 
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بــه آنهــا یــاد نــداده باشــد، خودشــان یــاد گرفته انــد کــه چگونــه ایــن کار را انجــام 
دهنــد چــون خودشــان یم خواســتند. ایجــاد یــک سیســتم باورمنــد بــرای 
ــر  ــط ب ــکار متوس ــک ورزش ــه ی ــت ک ــخص، کاری س ــی مش ــه اهداف ــتیابی ب دس
ــاق  ــی اتف ــه طریق ــودش ب ــر، خ ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــام یم ده ــاق انج ــب اتف حس
یم افتــد؛ اگــر اصــاًل اتفــاق بیفتــد. بهتریــن ورزشــکاران ایــن سیســتم باورمنــد 
راســخ را بــه شــیوه ای قاعده منــد و بــا نیــت و قصــدی آگاهانــه ایجــاد یم کننــد. 

 قصد و نیت مشخص: 	

بــه نظــر یم رســد قهرمانــان همــواره راهــی بــرای دســتیابی ]و موفقیــت[ پیــدا 
ــاظ  ــه از لح ــل ن ــود؛ حداق ــان نیم ش ــد راهش ــزی س ــواًل چی ــرا معم ــد زی یم کنن
ذهنــی. زیــرا عــزم و اراده ی راسخ شــان بــرای بــرد، چنــان مشــخص و ثابــت اســت 
ــی  ــان _حت ــت دادن تمرکز ش ــه از دس ــر ب ــه منج ــده ک ــکار گیج کنن ــرای اف ــه ب ک
ــوان  ــه عن ــا ب ــه، ازآنه ــدارد. در نتیج ــود ن ــی وج ــود_ جای ــه یم ش ــک لحظ ــرای ی ب

کســانی یــاد یم شــود کــه اعصــاب فوالدیــن دارنــد یــا خونســرد هســتند. 

هرچنــد ایــن مــوارد بــه دیــدگاه ذهنــی آنهــا مربــوط یم شــود و بــه فیزیولــوژی 
باعــث  عصبــی   سیســتم  فیزیولــوژی  نــدارد.  ربطــی  عصبی شــان  سیســتم 
ــاًل  ــد، کام ــترس زا یم دانن ــش و اس ــه آن را پرتن ــه هم ــرایطی ک ــود در ش نیم ش
آرام، خونســرد و خــوددار بماننــد. آنهــا عصبــی نیســتند؛ نــه بــه ایــن خاطــر کــه 
فکــر یم کننــد ایــن وضعیــت تنــش زا نیســت. کامــاًل برعکــس. آنهــا بــه عشــق 
همیــن لحظــات تعییــن کننــده قهرمانــی زنــده هســتند. از طــرف دیگــر، قطعــًا 
همــه قهرمــان شــدن را دوســت دارنــد؛ امــا یقینــًا از فکــر کــردن بــه قــرار گرفتــن 

در موقعیتــی کــه بایــد در واقــع قهرمانــی را رقــم بزننــد یم ترســند. 

تاب آوری: 	

ورزشــکاران بــزرگ یــاد گرفته انــد کــه از شکســت نترســند. آنهــا بــا مرتکب شــدن 
یــک اشــتباه یــا دســت نیافتــن بــه هدف شــان در هــر موقعیــت بــه خصوصــی 
خودشــان را ســرزنش نیم کننــد. بعــد از یــک حرکــت اشــتباه ســریعًا تجدید قوا 
یم کننــد؛ درصورتــی کــه اصــاًل نیــازی بــه تجدیــد قــوا داشــته باشــند. بــه عبــارت 
دیگــر، بــر خــالف ورزشــکار معمولــی کــه بایــد قبــل از دوبــاره متمرکــز شــدن و 
بازگشــت بــه بــازی، ذهنــش را روی "ســرزنش نکــردن خــودش" معطــوف کنــد، 
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ســرزنش کــردن خــود در همــان وهلــه ی اّول بــه ذهــن یــک ورزشــکار قهرمــان 
حتــی خطــور نخواهــد کــرد.  

دلیلــش ایــن اســت کــه آنهــا یــاد گرفته انــد طبــق ایــن بــاور عمــل کننــد کــه "در 
هــر موقعیتــی، صــرف نظــر از نتیجــه، تمــام تالش شــان را یم کننــد" و "اگــر 
یم توانســتند بهتــر عمــل کننــد یقینــًا چنیــن کاری یم کردنــد". بــا توجــه بــه این 
وســواس فکــری تربیتــی در مــورد برنده شــدن، چطور چنین بــاور غیرمعمولی 
را بــه دســت آوردنــد؟ در برهــه ای از مســیر پیشرفت شــان، بــه ایــن نتیجــه 
ــن  ــان، ممک ــد و تالش هایش ــن مقاص ــتن بهتری ــم داش ــه علی رغ ــیده اند ک رس
ــی،  ــر بیرون ــر متغی ــا ه ــز ب ــی موفقیت آمی ــرای رویاروی ــی ب ــی کاف ــت آمادگ اس
روان شــناختی و بیولوژیکــی ممکــن _کــه قابلیــت تاثیــر بــر روی نتیجــه ی یــک 
رویــداد را دارنــد_ را نداشــته باشــند. بــا پذیــرش درونــی و عمیــق ایــن مســئله 
بــه عنــوان بخــش مهــیم از هویت شــان، قــادر هســتند کامــاًل متمرکــز بماننــد 

و بــدون حســرت و پشــیمانی بــه کارشــان ادامــه دهنــد. 

بــرای روشــن تر کــردن ایــن مســئله، مثالــی شــخصی خدمت تــان عــرض یم کنم. 
اگــر مــن را هنــگام معاملــه کــردن یم دیدیــد و هنــگام اجــرای معاملــه ای دیگــر 
ــردی  ــن را ف ــتید، م ــر یم داش ــر نظ ــی زی ــه ی قبل ــردن در معامل ــرر ک ــد از ض بع
ــد  ــاق یم افت ــع اتف ــدری س ــه ق ــر ب ــن تغیی ــد. ای ــف یم کردی ــخت توصی سرس
کــه ممکــن اســت فکــر کنیــد یــک ویژگــی ژنتیکــی نهفتــه کــه بخشــی طبیعــی 
از ســاختار روان شــناختی مــن اســت، باعــث یم شــود بــدون تجربــه کــردن درد 
یــا ناراحتــی  ضــرر بکنــم. بــه شــما اطمینــان یم دهــم کــه چنیــن چیــزی، حداقــل 

در مــورد مــن، صــدق نیم کنــد. 

ــه  ــک هفت ــت کم ی ــواًل دس ــودم، معم ــرده ب ــه ک ــه معامل ــروع ب ــه ش ــل ک آن اوای
یــا بیشــتر طــول یم کشــید کــه بعــد از ضــرر در معاملــه روحیــه ام را دوبــاره بــه 
دســت آورم. و منظــورم از بــه دســت آوردن روحیــه، رســیدن بــه مرحلــه ای بود که 
بتوانــم معاملــه ی دیگــری را اجــرا کنــم. دیگــر دســت و دلــم بــه انجــام معاملــه 
نیم رفــت، امــا نــه مثــل آن حالــت رایــج وقتــی کــه وضعیــت یــک معاملــه را 
ــه از  ــی کلم ــای واقع ــه معن ــون ب ــد چ ــش کنی ــد اجرای ــا نیم توانی ــد ام یم بینی
ــختانه  ــی سرس ــل امتناع ــن مث ــدن م ــوب ش ــده اید. میخک ــوب ش ــرس میخک ت
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ــت  ــردن و شکس ــتباه ک ــرای اش ــودم را ب ــا خ ــود ت ــدی ب ــه ی بع ــام معامل از انج
خــوردن تنبیــه کنــم.

حــس یم کنــم ممکــن اســت ایــن مســئله ی تنبیــه خــودم بــرای اشــتباه کــردن 
ــر  ــود فک ــا خ ــر ب ــن اگ ــد. بنابرای ــم باش ــیم مبه ــان ک ــوردن برایت ــت خ و شکس
یم کنیــد چطــور بــه ایــن نتیجــه رســیدم، برایتــان توضیــح خواهــم داد. هرچنــد 
کــه ایــن کار را بــرای هدفــی بزرگتــر از برطــرف کــردن حــس کنجکاوی شــما انجام 
ــرد  ــی عملک ــاز و کار چگونگ ــب از س ــری مناس ــن تصوی ــات م ــم. توضیح یم ده

باورهــا و دیدگاه هــا بــه عنــوان مهــارت را مشــخص خواهنــد کــرد. 

ایــن دوره از زندگــی ام کــه بــه آن اشــاره یم کنــم مربــوط بــه 30 ســال پیــش 
اســت کــه تــازه شــروع بــه معاملــه کــرده بــودم. و همچنیــن اوایــل دهــه ی 1980، 
وقتــی کــه بــه عنــوان کارگــزار کاالی بــورس در مریــل لینــچ در بــورس معامــالت 

شــیکاگو مشــغول بــه کار شــدم. 

بایــد بگویــم کــه در آن زمــان معامله گــر ســوئینگ بلندمــدت بــودم. زیــاد 
معاملــه انجــام نــیم دادم. تــالش یم کــردم کــه صبورانــه منتظــر وضعیــت 
مناســب بــر اســاس معیــارم بمانــم. و اگــر بــازار بــه نفــع مــن حرکــت یم کــرد، 
طــول  هفتــه  دو  الــی  یکــی  تــا  معمــواًل  مــن  معاملــه  موفقیــت  میانگیــن 
ــا  ــردم و ب ــاهده ک ــا را مش ــی کااله ــای اصل ــایم مجموعه ه ــن تم ــید. م یم کش
آنهــا و بــا نــرخ بهــره قراردادهــای آتــی معاملــه کــرده ام امــا بازارهــای نقــره، طــال و 

ارز را بیشــتر از همــه دوســت داشــتم. 
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بــه عنــوان یــک کارگــزار، بــا ایده هــای معامالتــی بــه مشــتریانم کمــک یم کــردم 
و همچنیــن توصیه هــای معامالتــی بــه خصوصــی را بــر اســاس تحلیلــم بــه آنهــا 
ــتریانم  ــه مش ــی ک ــت معامالت ــرای درس ــه اج ــبت ب ــه نس ــه ک ــه یم دادم. البت ارائ
تصمیــم بــه اجرای شــان را داشــتند مســئول بــودم، زیــرا در آن زمــان خبــری از 

کامپیوترهــای شــخصی و پلتفرم هــای الکترونیکــی معامالتــی نبــود. 

در آن زمــان معاملــه کــردن بــرای مــن بســیار اســترس زا بــود، زیــرا بــرای موفــق 
شــدن تحــت فشــار زیــادی بــودم. از حومــه ی دیترویــت بــه شــیکاگو رفتــم تــا بــه 
بازارهــای معامالتــی نزدیــک باشــم و افــرادی کــه بلــد بودنــد معاملــه کننــد را 
بشناســم. همچنیــن قصــد داشــتم بــه اطالعــات روزانــه بــازار دسترســی داشــته 

باشــم کــه در آن زمــان بــا ورود بــه ایــن حرفــه قابــل دسترســی بــود. 

بنابرایــن از مدیریــت یــک دفتــر نمایندگــی بیمــه حــوادث تجــاری کــه تــازه در 
ــا درآمــد تضمیــن شــده  ســه ســاله بــه ارزش  مــوردش مذاکــره کــرده بــودم، ب
360 هــزار دالر اســتعفا دادم و راهــی شــیکاگو بــرای کار کــردن در مریــل لینــچ 

بــا حــق برداشــت کمیســیون بــه ارزش ســالی 20 هــزار دالر شــدم. 

چطــور توانســتم از 360 هــزار دالر درآمــد تضمیــن شــده بــه مــدت ســه ســال 
ــر  ــر در نظ ــود؛ اگ ــان ب ــذرم؟ آس ــت بگ ــق برداش ــزار دالر ح ــاالنه 20 ه در ازای س
ــورم  ــت داده ام." منظ ــزی را از دس ــردم چی ــر نیم ک ــن "فک ــه م ــید ک ــته باش داش
همچنیــن چیــزی اســت: چنــدی بعــد در همــان ســال، مــن در پوزیشــن خریــد 
ــی  ــه ارزش اندک ــس ب ــر اون ــودم؛ ه ــره ب ــی نق ــزار اونس ــج ه ــی پن ــرارداد آت دو ق
کمتــر از ده دالر. مــن بــرای چنــد هفتــه در ایــن معاملــه بــودم و اندکــی قبــل 
از اینکــه بــازار نقــره مســتقیمًا 49 دالر بــه ازای هــر اونــس بــاال بــرود، بــا ضــرر 

ــدم.   ــارج ش ــه خ ــه ای از معامل قابل توج

ممکــن اســت عــده ی زیــادی از شــما کــه ایــن مطلــب را یم خوانیــد کــم ســن تر 
از آن باشــید کــه بــه خاطــر بیاوریــد پــس اجــازه دهیــد توضیــح دهــم کــه در یکــم 
ــروا  ــس ت ــنت اون ــم س ــت ده ــره از 6 دالر و هش ــت نق ــال 1979، قیم ــه س ژانوی
ــید  ــه ی 1980 رس ــا 18 ژانوی ــروا ت ــس ت ــنت اون ــاالی 49 دالر و 45 س ــورد ب ــه رک ب
)کــه افزایشــی 713 درصــدی را نشــان یم دهــد(؛ زمانــی کــه بــرادران هانــت، 
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میلیاردرهــای نفتــی، تــالش کردنــد تــا بــازار نقــره را تحــت کنتــرل1 خــود در 
بیاورنــد. چنیــن ارزیابــی شــده بــود کــه بــرادران هانــت یــک ســوم کل عرضــه ی 
نقــره را در اختیــار داشــتند )جــدای از مقــداری کــه در دســت دولــت بــود( و 
ــه  ــود ک ــی ب ــدری بحران ــه ق ــره ب ــر نق ــوه ی دیگ ــداران بالق ــرای خری ــت ب موقعی
ــورک  ــه ی نیوی ــل از روزنام ــه ی کام ــک صفح ــی ی ــالی تیفان ــروف ط ــرکت مع ش
تایمــز را بــا محکــوم کــردن بــرادران هانــت پــر کــرد و نوشــت: »مــا فکــر یم کنیــم 
انجــام چنیــن کاری منصفانــه نیســت؛ آن هــم توســط کســی که چندیــن بیلیون، 
بلــه چندیــن بیلیــون دالر نقــره را احتــکار کنــد و قیمــت را طــوری بــاال ببــرد کــه 
دیگــران مجبــور شــوند قیمت هــای گــزاف الکــی ای را بــرای اشــیاء ســاخته شــده 

از نقــره بپردازنــد.«

بــرادران هانــت مخفیانــه پوزیشــن های بــزرگ خریــد نقــره در قراردادهــای آتــی 
را جمــع کــرده بودنــد و همزمــان هــر مقــدار موجودی نقــدی )فیزیکــی( نقره ی 
موجــود را یم خریدنــد تــا کنتــرل را بــه دســت گیرنــد. هــدف آنهــا تحــت فشــار 
گذاشــتن همــه ی معامله گرانــی بــود کــه در ســمت فــروش پوزیشــن های 
خریــد آتــی آنهــا )بــرادران هانــت( قــرار گرفتــه بودنــد. و اگــر معنــای تحــت 
فشــار قــرار گرفتــن _وقتــی کســی ســعی دارد کنتــرل بــازار را بــه دســت گیــرد_ را 

نیم دانیــد، برایتــان بــه طــور خالصــه توضیــح یم دهــم. 

ــای  ــه قرارداده ــد ک ــید، یم دانی ــته باش ــر داش ــه خاط ــل را ب ــای قب ــر فصل ه اگ
آتــی تاریــخ سررســید دارنــد. اگــر قبــل از تاریــخ سررســید پوزیشــن تان را نقــد 
ــی  ــت کاالی فیزیک ــور اس ــرارداد مجب ــروش ق ــمت ف ــر در س ــد، معامله گ نکنی
ــی  ــه قیمت ــد؛ ب ــل ده ــرارداد تحوی ــد ق ــمت خری ــر در س ــه معامله گ ــی را ب واقع
کــه هــر دو طــرف، هنــگایم کــه وارد معاملــه شــدند، روی آن توافــق کردنــد. اگــر 
ــن تان  ــید، پوزیش ــل از سررس ــد قب ــید و بخواهی ــروش باش ــمت ف ــما در س ش
ــه   ــازار بشــوید، و اگــر معامل را نقــد کنیــد، بایــد وارد یــک ســفارش خریــد در ب
دیگــری تمایــل داشــته باشــد کــه در ســمت فــروش ســفارش خریــد شــما قــرار 
بگیــرد، معاملــه ای صــورت یم پذیــرد و شــما بی حســاب خواهیــد شــد )از قیــد 
تمــام تعهــدات رهــا یم شــوید( و کامــاًل از معاملــه خــارج یم شــوید. امــا هــر چــه 
بــه موعــد سررســید نزدیک تــر یم شــوید، اگــر موجــودی ســفارش های فــروش 

1   )بــه انگلیســی: Cornering the market( بــه معنــای تحــت ســلطه در آوردن بــازار، مثــل در اختیــار گرفتــن کنتــرل 

یــک ســهام، کاال یــا دارایــی دیگــر بــرای دســتکاری قیمــت بــازار اســت.
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کافــی بــرای قــرار گرفتــن در ســمت خریــد ســفارش شــما وجــود نداشــته 
ــد  ــاال بای ــال ب ــه در مث ــد. ک ــل دهی ــه ]کاال را[ تحوی ــوید ک ــور یم ش ــند، مجب باش
5 هــزار اونــس نقــره را بــه ازای هــر قــرارداد، بــه معامله گــر ســمت خریــد 

معاملــه تحویــل دهیــد. 

اتفاقــی کــه معمــواًل در زمــان سررســید یم افتــد ایــن اســت کــه معامله گرانــی 
کــه در پوزیشــن خریــد هســتند و نیم خواهنــد چیــزی را تحویــل بگیرنــد وارد 
ســفارش های فــروش خواهنــد شــد و معامله گرانــی کــه در پوزیشــن فــروش 
هســتند و تمایــل بــه تحویــل ندارنــد وارد ســفارش های خریــد خواهنــد شــد. 
ــد  ــفارش های خری ــا س ــد ب ــن خری ــتن پوزیش ــرای بس ــروش ب ــفارش های ف س
بــرای بســتن پوزیشــن های فــروش مطابقــت پیــدا یم کننــد، و الزامــًا قراردادهــا 

و تعهداتــی کــه معامله گــران در قبــال یکدیگــر داشــتند لغــو یم شــوند. 

بـا رسـیدن بـه موعد سررسـید، بـرادران هانت در سـمت خرید چندیـن قرارداد 
بودنـد )بسـیار بیشـتر از مقـداری کـه قوانیـن بـازار در آن زمـان تأییـد یم کـرد( 
کـه بعـدًا مشـخص شـد اکثریـت آنهـا هنـوز پوزیشـن هایی بـاز )نقـدی نشـده، 
بـرای  فـروش  سـفارش های  بـه  شـدن  وارد  برخـالف  بودنـد.  نشـده(  تسـویه 
نگـه داشـتند و گذاشـتند  آنهـا دسـت  بـود،  کـه مرسـوم  آن قراردادهـا  بسـتن 
قـرارداد  مقابـل  سـمت  در  دیگـر  معامله گـران  و  شـوند؛  منقضـی  قراردادهـا 
مجبـور شـوند شـمش نقـره بـه آنهـا تحویـل دهنـد. از آن جایـی کـه بـرادران 
هانـت از قبـل هـم درصـد بـزرگ قابل توجـه ای از موجـودی شـمش های نقره را 
در اختیـار داشـتند، معامله گرانـی کـه مجبـور بـه تحویل شـمش ها بـه برادران 
هانـت شـده بودنـد حـاال در موقعیـت ناخوشـایندی قـرار گرفتـه بودنـد که طی 
آن یم بایسـت بـه بـازار نقـدی )فیزیکی( نقـره یم رفتند و از بـرادران هانت نقره 
خریـداری یم کردنـد تـا بتواننـد بـه تعهدشـان _یعنـی تحویـل شـمش نقـره به 

بـرادران هانـت در بـازار قراردادهـای آتـی_ عمـل کننـد. 

ایــن یــک فیلــم نبــود، بلکــه چنیــن چیــزی در واقعیــت اتفــاق افتــاد و در 
نهایــت هــم بــازار بــرادران هانــت را تحــت فشــار گذاشــت. هرچنــد کــه طــی 
ایــن مــدت، وقتــی بــرادران هانــت تــالش یم کردنــد بــازار را تحــت کنتــرل خــود 
ــی 49 دالر  ــه اونس ــی 9 دالر ب ــدوده ی اونس ــره را از مح ــت نق ــد، قیم در بیاورن
رســاندند. زمانــی کــه بــاال رفتــن قیمــت آغــاز شــد، بــازار معاملــه نقــره را تبدیــل 
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ــر  ــر، اگ ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــی در کار نب ــچ اصالح ــرد و هی ــع ک ــای س ــه بازاره ب
در ســمت درســت حرکــت ]بــازار[ قــرار یم گرفتیــد، در بــازاری بــا بهتریــن رونــد 

ــد. ــودی بودی صع

ــت،  ــودی را داش ــد صع ــن رون ــا بهتری ــه از قض ــازاری ک ــت ب ــمت درس ــن در س م
ــرار  ــنت ق ــس 9 دالر و 75 س ــر اون ــه ارزش ه ــی ب ــزار اونس ــرارداد 5 ه ــا دو ق ب
گرفتــه بــودم. البتــه روحمــم خبــر نداشــت کــه قــرار اســت چــه اتفاقــی بیفتــد. 
ــه  ــااًل ب ــتم. احتم ــره داش ــد نق ــن خری ــرا پوزیش ــد چ ــادم نیم آی ــاًل ی ــع، اص در واق
خاطــر توصیــه ی کارگــزارم بــود کــه در آن زمــان بــه همــه ی توصیه هایــش عمــل 
یم کــردم. اندکــی بعــد از ورود مــن بــه پوزیشــن خریــد، قیمــت بــه ضــرر مــن، 
تــا 9 دالر 55 ســنت کاهــش پیــدا کــرد. در نتیجــه کارگــزار مــن پیشــنهاد داد کــه 
ــه در  ــی ک ــی از آنجای ــم. یعن ــیم کن ــیکاگو تقس ــورک و ش ــن نیوی ــنم را بی پوزیش
پوزیشــن خریــد دو قــرارداد نقــره در بــورس کاالی شــیکاگو در نیویــورک بــودم، 
ــا قیمــت هــر اونــس 9 دالر و 55  یم توانســتم پوزیشــن فــروش دو قــرارداد ب
ســنت را در هیئــت بازرگانــی شــیکاگو را ایجــاد کنــم. کارگــزارم گفــت کــه تقســیم 
کــردن پوزیشــنم یم توانــد ضــرر دو میلیــون دالری ام را قفــل کنــد و همچنیــن 
اگــر قیمــت بــه حرکــت خــود بــه ضــرر مــن ادامــه دهــد، مانــع ضــرر بیشــتر مــن 
ــیم  ــن تقس ــروش پوزیش ــمت ف ــه قس ــود ک ــن ب ــزارم ای ــرد کارگ ــود. رویک یم ش
 شــده ام )در شــیکاگو( را تــا زمانــی کــه قیمــت بــه نفــع مــن برگــردد بــاز بگذاریــم. 
وقتــی قیمــت بــه نفــع مــن شــد، پوزیشــن فــروش را بــر یم داریــم تــا ســودهای 

مــن از دو قــراردادم بــا پوزیشــن خریــد ذخیــره شــوند. 

در دو هفتــه ی بعــدی، بــازار بــه نقطــه ی ورود اولیــه ی مــن، 9 دالر و 75 ســنت 
ــدا  ــش پی ــنت کاه ــدوده ی 9 دالر و 50 س ــا مح ــار ت ــن ب ــد چندی ــت و بع برگش
کــرد. اساســًا بــازار در محــدوده ی نوســان 20 دالری بــود، هــر چنــد کــه مــن در آن 
زمــان دانــش زیــادی در مــورد الگوهــای نمــودار نداشــتم. احتمــااًل کارگــزارم هــم 
چیــزی نیم دانســت؛ چــون بــه جــای صبــر کــردن بــرای یــک بریــک اوت )شکســت 
قیمــت( تأییــد شــده از محــدوده وقتــی کــه بــازار بــه قیمــت 9 دالر و 75 ســنت 
برگشــت، پوزیشــن فــروش را برداشــت، کــه موجــب قفــل شــدن ضــرر تحقــق 
یافتــه ای بــه ارزش دو هــزار دالر شــد. بعــد وقتــی کــه بــازار بــه محــدوده ی 
قیمــت 9 دالر و 50 ســنت برگشــت، دوبــاره تقســیم پوزیشــن را انجــام داد و 
وارد پوزیشــن فــروش دو قــرارداد شــد. ســپس بــازار بــه محــدوده ی 9 دالر و 75 



فصل یازدهم - 233

معامله گر کامل
www.atrinacademy.com

ســنت برگشــت و وی پوزیشــن فــروش را برداشــت و 2 هــزار دالر ضــرر دیگــر 
ــروش را در  ــن ف ــار! پوزیش ــش ب ــل ش ــه، حداق ــدت دو هفت ــرد. در م ــل ک را قف
وســط محــدوده ی نوســان اجــرا  کــرد و در بــاالی محــدوده ی نوســان برداشــت. 
ــاز  ــر ب ــه دیگ ــیدم ک ــی رس ــه جای ــون ب ــدارم چ ــاد ن ــه ی ــش را ب ــداد دقیق ــن تع م
کــردن توضیحــات حســاب کارگــزاری ام برایــم دردنــاک شــده بــود. مــن 4000 هــزار 
ــودم.  ــکار ب ــزارم بده ــه کارگ ــه ب ــیونی ک ــدای از کمیس ــودم، ج ــرده ب ــرر ک دالر ض
ــده از  ــی ش ــر طریق ــه ه ــه ب ــم ک ــم گرفت ــی تصمی ــب بی خواب ــن ش ــد از چندی بع

پوزیشــن خــارج شــوم. 

ــه  ــه ب ــود ک ــن ب ــردم ای ــه ک ــن کاری ک ــرم، اولی ــه دفت ــن ب ــد از رفت ــح بع ــردا صب ف
کارگــزارم زنــگ زدم و بــه وی گفتــم کــه کامــاًل پوزیشــنم را نقــد کنــد. متاســفانه 
ــید و  ــان رس ــدوده ی نوس ــت مح ــن قیم ــه بهتری ــره ب ــره باالخ ــان روز، نق ــا پای ت
هرگــز تــا قیمــت اولیــه ی ورود مــن کاهــش پیــدا نکــرد. اندکــی بعــد، تــا اونســی 
49 دالر رســید. همانطــور کــه افزایــش بی وقفــه قیمــت را هــر روز مشــاهده 
ــردم، در  ــر یم ک ــان آن روز صب ــا پای ــر ت ــه اگ ــیدم ک ــن یم اندیش ــه ای ــردم، ب یم ک

ــد. ــدم یم ش ــود عای ــزار دالر س ــه 400 ه ــم ک ــرار یم گرفت ــه ای ق معامل

خــروج از معاملــه بــدون پولــی کــه "یم توانســتم" بــا صبــر کــردن بــه مــدت فقط 
چنــد ســاعت بــه دســت بیــاورم بــر دیــدگاه مــن نســبت بــه زندگــی ام و چیزهایی 
کــه فکــر یم کــردم امــکان پذیرانــد، تأثیــر عمیقــی گذاشــت. بنابرایــن خــروج از 
نمایندگــی بیمــه، کاری کــه واقعــًا آن را دوســت نداشــتم و تبدیــل شــدن بــه یــک 
ــه ای  ــدار هزین ــر از مق ــود؛ صرف نظ ــانی ب ــم آس ــیکاگو تصمی ــر در ش معامله گ

کــه برایــش صــرف کــردم.
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از طرفــی دیگــر، بــه معنــای واقعــی کلمــه همــه )خانــواده، دوســتان، نامــزد و 
...( فکــر یم کردنــد کــه بــرای حرفــه ی کاری ام تصمیــم بــدی گرفتــه ام و اشــتباه 
بزرگــی مرتکــب شــده ام. در نتیجــه، ناخــودآگاه احســاس یم کــردم چیزهــای 
ــی  ــا وقت ــه ی اینه ــن هم ــر گرفت ــا در نظ ــم. ب ــات کن ــد اثب ــه بای ــت ک ــادی هس زی
تصمیــم یم گرفتــم معاملــه ای انجــام دهــم، همیشــه در مــوردش بســیار تأمل 
ــه  ــام معامل ــرای انج ــم ب ــا تصمیم ــام یم دادم ت ــادی انج ــل زی ــردم و تحلی یم ک
ــی  ــی عال ــز خیل ــت همه چی ــش یم رف ــوب پی ــه خ ــی معامل ــم. وقت ــه کن را توجی
یم شــد، بــه خصــوص بــه ایــن دلیــل کــه بــه نظــر یم رســید تمــام ســختی ای کــه 
بــرای رســیدن بــه شــیکاگو متحمــل شــده بــودم ارزشــش را داشــت. از طرفــی 
ــی  ــاظ هیجان ــن از لح ــت، م ــش نیم رف ــوب پی ــه ای خ ــه معامل ــی ک ــر، زمان دیگ
پریشــان یم شــدم. ذهنــم ســریعًا بــا افــکاری همچــون نفــرت از خــود و حســرت 
ــه  ــود ک ــزی نب ــدن چی ــرر ش ــل ض ــًا متحم ــردن و نتیجت ــتباه ک ــد. اش ــر یم ش پ
بتوانــم آن را بپذیــرم. بنابرایــن بعــد از تجربــه ی یــک ضــرر، در شــرایط روحــی ای 
نبــودم کــه معاملــه ای دیگــر را اجــرا کنــم یــا حتــی بــه خاطــرش بــازار را تحــت نظر 
داشــته باشــم. امــا خــب چــاره ی دیگــری هــم نداشــتم. زیــرا علی رغــم شــوک های 
هیجانــی ای کــه بــه خاطــر حســابم تجربــه یم کــردم، بایــد بــه تعهداتــم در نقش 

یــک کارگــزار عمــل یم کــردم. 

ــه  ــتند ک ــار داش ــن انتظ ــتریانم از م ــح دادم، مش ــر توضی ــه پیش ت ــور ک همانط
نظــرات معامالتی شــان را بــه طــور واقع گرایانــه ارزیابــی کنــم و بــر اســاس تحلیل 
خــودم، نظراتــی بــه آنهــا ارائــه دهــم و معامله هایشــان را بــه بهتریــن نحــو اجــرا 
ــاًل  ــد کام ــم، بای ــته باش ــی داش ــرد رضایت بخش ــه عملک ــرای اینک ــی ب ــم. یعن کن
بــا بازارهــا در ارتبــاط باشــم و همچنیــن بــه تحلیلــم در مــورد آن بازارهــا ادامــه 
دهــم تــا فرصت هــای بالقــوه ی معامالتــی را شناســایی کنــم. اگــر بدیــن شــکل 
ــدم  ــان یم خری ــه ج ــغلم را ب ــت دادن ش ــک از دس ــد ریس ــردم، بای ــل نمیک عم
ــک  ــا ی ــی ب ــه نوع ــه، ب ــد. در نتیج ــی بیفت ــن اتفاق ــتم چنی ــلمًا نیم خواس و مس
ــی  ــناختی و هیجان ــی روان ش ــا کشمکش ــودم ی ــده ب ــه رو ش ــوار رو ب ــع دش وض
ــر  ــتم ب ــه از دس ــی ک ــن کار ممکن ــتم بهتری ــر، یم خواس ــی دیگ ــتم. از طرف داش
یم آمــد را بــرای مشــتریانم انجــام دهــم. از ســویی دیگــر، اگــر معاملــه ام خــوب 
بــه بازارهــا داشــته  بــه کار  پیــش نیم رفــت، اصــاًل دلــم نیم خواســت کاری 
باشــم؛ حداقــل نــه تــا وقتــی کــه بــه ذهنــم نظــم ببخشــم و از تأســف خــوردن 

بــرای خــودم دســت بکشــم. 
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در آن زمــان بینــش کافــی در مــورد ماهیــت روان شــناختی معاملــه کــه االن 
دارم را نداشــتم. تنهــا راهــی کــه بــرای رویارویــی بــا ایــن کشــمکش بلــد بــودم، 
تــالش بــرای کنــار گذاشــتن احساســات منفــی و بــه کارگیــری تمــام توانــم بــرای 
ــد  ــن روش کارآم ــع ای ــتر مواق ــود. و در بیش ــگی کار ب ــه ی همیش ــه ی روی ادام

ــتریانم.  ــرای مش ــل ب ــود؛ حداق ب

کــردن  پیــدا  بــه  بایــد  روحــی ام،  شــرایط  از  صرف نظــر  کــه  خاطــر  ایــن  بــه 
فرصت هــای مختلــف معامالتــی بــرای مشــتریانم و همینطــور انجــام باقــی 
وظایفــم در نقــش یــک کارگــزار ادامــه یم دادم. امــا مهمتــر از همــه، مثــل روال 
عــادی کارم، مرتبــًا بهتریــن ســتاپ های معامالتــی ام را در اختیــار مشــتریانم 
قــرار یم دادم؛ آنهایــی کــه بــرای حســاب معامالتــی خــودم کنــار گذاشــته بــودم. و 

ــام یم دادم. ــابق انج ــل روال س ــا را مث ــن کاره ــه ی ای هم

ــا اصــاًل کارســاز نبــود  تنهــا زمانــی کــه ایــن روش بــه خوبــی پیــش نــیم رفــت ی
وقتــی بــود کــه یم خواســتم در مــورد خــودم اجرایــش کنــم. زمانــی کــه نوبــت 
بــه معامله هــای شــخصی خــودم یم رســید، کنــار گذاشــتن ایــن افــکار منفــی 
و ادامــه دادن بــه رویــه ی همیشــگی کارم اصــاًل آســان نبــود. بــه عبــارت دیگــر، 
وقتــی خــودم را ســرزنش یم کــردم، متوجــه یم شــدم انگیــزه  ی اجــرای معاملــه 
بــودن  خــوب  بــه  نســبت  عقیــده ام  از  صرف نظــر  نداشــتم.  را  خــودم  بــرای 
ــًا  ــه گاه ــودم؛ ک ــالت ب ــاد آن معام ــر ایج ــه منتظ ــی ک ــدت زمان ــا م ــالت ی آن معام
هفته هــا طــول یم کشــید. حــال اگــر لحظــه ای تأمــل کنیــد، متوجــه یم شــوید 
کــه مســئله ای بســیار مهــم ذهــن مــن را درگیــر کــرده بــوده اســت کــه باعــث 

ــم.  ــف کن ــودم را متوق ــرای خ ــردن ب ــه ک ــد معامل یم ش

بــرای اینکــه کارگــزار خوبــی باشــم پشــتکار زیــادی داشــتم امــا دلیــل کار کردنــم 
در مریــل لینــچ چیــز دیگــری بــود. مــن صرفــًا کارگــزار شــدم تــا راه رســیدن 
رویــای خــودم در مــورد تبدیــل شــدن بــه یــک معامله گــر موفــق را همــوار کنــم. 
خالصــه ی مطلــب ایــن اســت کــه معاملــه کــردن بــا حســاب خــودم، مهــم تریــن 

اولویــت مــن بــود. 
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در آن زمان باور داشتم که:

تنها راه تحقق رویاهایم در زمینه ی استقالل مالی همین راه بود. 	

تصمیماتی که به نظر نزدیکانم احمقانه بودند را توجیه یم کرد. 	

شــکاف مالــی بیــن درآمــدی از شــرکت بیمــه داشــتم و درآمــدی کــه بــه عنــوان  	
کارگــزار کســب یم کــردم را پــر یم کــرد. 

بنابرایــن اجــرا نکــردن بهتریــن معامالتــم یــا قــادر نبــودن بــه اجــرای آنهــا 
ــرای  ــالت را ب ــن معام ــه ای ــی ک ــوص وقت ــه خص ــود. ب ــی ب ــئله ی بزرگ ــم مس برای
مشــتری هایم انجــام یم دادم و بــرای انجــام معامــالت خــودم، تنهــا کاری کــه 
بایــد یم کــردم ایــن بــود کــه وقتــی بــه ســفارش های مشــتریانم رســیدگی 
ــس  ــرم. پ ــودم بخ ــرای خ ــم ب ــر ه ــفارش دیگ ــت س ــک تیک ــان ی ــم، همزم یم کن

چــرا ایــن کار را انجــام نــیم دادم؟

علت این بی  انگیزگی چه بود؟

بــه طــور کلــی ممکــن اســت بگوییــد مــن تــاب آوری الزم بــرای تبدیــل شــدن بــه 
یــک معامله گــر موفــق را نداشــتم. بــه عبارتــی دیگــر، بــا مناســب ترین رویکــرِد 
ــن  ــه چنی ــت ک ــن یم دانس ــی از م ــیم دادم. بخش ــام ن ــم را انج ــن معامالت ممک
چیــزی واقع گرایانــه نیســت، و حتــی نامعقــول اســت کــه انتظــار داشــته باشــم 

هــر معاملــه ی مجــزا بــه خوبــی پیــش بــرود. 

در واقــع مــدت زیــادی را صــرف متقاعــد کــردن مشــتریانم یم کــردم کــه انتظــار 
نداشــته باشــند هــر معاملــه ی مجزایــی کــه انجــام یم دهیــم ســوددهی داشــته 
باشــد. وقتــی کــه بــه مشــتریانم ایــن حــرف را یم زدم بــه نظــر درســت یم آمــد، بــا 
ایــن حــال زمانــی کــه نوبــت بــه خــودم یم رســید، بــه نظــرم حــرف بیهــوده ای بــود.

مــن فهمیــده بــودم کــه قــرار نیســت همــه ی معامــالت خــوب پیــش برونــد. 
امــا در همیــن حیــن، بــرای موفقیــت بــه قــدری تحــت فشــار بــودم کــه خــودم 
بایــد کارآمــد باشــند. بنابرایــن  بــودم همــه ی معامالتــم  را متقاعــد کــرده 
ــش  ــک دان ــد ی ــًا در ح ــالت صرف ــرد معام ــن از کارک ــم م ــه فه ــت ک ــخص اس مش
ســطحی بــود و بــه قــدر کافــی قدرتمنــد نبــود تــا بــا چیــزی کــه واقعــًا بــاور کــرده 
ــه  ــه ب ــودم ک ــرده ب ــاور ک ــًا ب ــم، واقع ــی در درون ــون جای ــد. چ ــه کن ــودم مقابل ب
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طریقــی یم توانــم راهــی بــرای موفقیــت در همــه ی معامالتــم پیــدا کنــم و اگــر 
همــه چیــز را درســت انجــام دهــم، یــا اگــر همــه ی کارهــای درســتی کــه یم شــد 
انجــام داد را یم فهمیــدم، در واقــع یم توانســتم هــر بــار بــه درســتی عمــل کنــم 

و ریســک ضــرر را از بیــن ببــرم. 

ــر  ــت ه ــن اس ــه ممک ــه اینک ــاور ب ــد( ب ــد بدانی ــا بای ــد )ی ــه یم دانی ــور ک همانط
ــی  ــد، مثال ــذف کنی ــه را ح ــرر معامل ــک ض ــد و ریس ــل کنی ــتی عم ــه درس ــار ب ب
برجســته از یــک بــاور غلــط در مــورد ماهیــت معاملــه اســت. ایــن بــاور، بــاوری 
اشــتباه اســت زیــرا هیــچ روش یــا سیســتم تحلیلــی ای وجــود نــدارد کــه بتوانــد 
صــد در صــد مواقــع جهــت قیمــت را بــه درســتی پیش بینــی کنــد؛ چنیــن روش 

یــا سیســتیم وجــود نــدارد.

اگرچــه بــاور کــردن اینکــه چنیــن روش یــا سیســتیم وجــود دارد، باعــث شــد کــه 
ــه  ــی ک ــه، زمان ــد. در نتیج ــه بگیرن ــت فاصل ــور کل از واقعی ــه ط ــن ب ــات م توقع
یکــی از بهتریــن معامالتــم خــوب پیــش  نیم رفــت، از تحلیــل خــودم مأیوس یم 
شــدم. بــا ایــن اســتدالل خــودم را قانــع یم کــردم کــه بایــد بهتــر عمــل یم کــردم 

یــا اصــاًل از همــان اّول معاملــه را انجــام نــیم دادم.

بنابرایــن وقتــی بعــد از تجربــه  کــردن معاملــه ای بازنــده، ســتاپ بعــدی نمایــان 
یم شــد، مشــکلی بــا دادنــش بــه مشــتریانم نداشــتم چــون هــر معاملــه را بــا 
ســلب مســئولیت از خــودم در مــورد نتیجــه  اش )اینکــه ممکــن اســت معاملــه 
خــوب پیــش نــرود( در اختیــار آنهــا یم گذاشــتم. امــا فکــر انجــام دادنــش بــرای 
خــودم یــک کشــمکش بــزرگ ایجــاد یم کــرد. یــک صــدای درونــی _کــه کلمــات 
دقیقــش در خاطــرم نیســت_ جمله هایــی از ایــن قبیل یم گفــت: »در معامله ی 
ــت  ــوه ی فرص ــاداش بالق ــردن از پ ــود ب ــت س ــس لیاق ــرده ای، پ ــتباه ک ــی اش قبل
ــد  ــه بای ــت ک ــاور داش ــی( ب ــدای درون ــن )ص ــش از م ــن بخ ــداری.« ای ــدی را ن بع
بــرای اشــتباه عمــل کــردن، تنبیــه یم شــدم. البتــه مــن درنهایــت یم خواســتم 
معاملــه را انجــام دهــم، امــا ایــن درگیــری ذهنــی بــه قــدری کشــمکش ایجــاد 

یم کــرد کــه بــی  حرکــت یم مانــدم؛ تــا جایــی کــه هیــچ کاری انجــام نــیم دادم. 

مطمئنــم کــه یم توانیــد میــزان درد و رنجــی کــه تحمــل یم کــردم را تصــّور 
ــده و  ــده از آب در آم ــه ای برن ــدی، معامل ــه ی بع ــدم معامل ــی یم دی ــد؛ وقت کنی
ــی  ــا خیل ــن معامله ه ــی از ای ــد و بعض ــور یم ش ــم همینط ــه ه ــًا همیش تقریب



238  - فصل یازدهم 

معامله گر کامل

http://t.me/TradingWithAtrin

بــزرگ بودنــد. در چنیــن مواقعــی بــا احســاس ناامیــدی احاطــه یم شــدم و ایــن 
احســاس بــه قــدری شــدید و غیرقابــل تحمــل بــود کــه منجــر بــه یــک تأثیــر 
مثبــت، یعنــی رهایــی ام از آن حالــت درگیــری ذهنــی یم شــد. دیگــر نیم خواســتم 
کــه چنیــن درد و رنجــی را تحمــل کنــم، بــه همیــن دلیــل بــرای انجــام معاملــه ی 
ــددًا  ــه مج ــی ک ــا زمان ــام یم دادم؛ ت ــه را انج ــدم. و معامل ــم یم ش ــدی مصم بع
ــدا  ــه از ابت ــن چرخ ــاره ای ــد و دوب ــش  نیم رفتن ــوب پی ــم« خ ــن معامالت »بهتری

شــروع یم شــد.

بــا داشــتن چنیــن روش معامالتــی ناکارآمــدی، احتمــااًل تعجــب نیم کنیــد اگــر 
ــت دادم.  ــزم را از دس ــه چی ــی ای هم ــدان طوالن ــه چن ــان ن ــدت زم ــد در م بفهمی
طــی همــان یــک ســال، بعــد از رســیدنم بــه شــیکاگو بــرای دســتیابی بــه رویــای 
ــران  ــتگی هایم را جب ــد ورشکس ــق، بای ــر موف ــک معامله گ ــه ی ــدن ب ــل ش تبدی
یم کــردم. هرچنــد بــر خــالف چیــزی کــه احتمــااًل فکــر یم کنیــد، ضررهــای 
معامالتــی ام باعــث ورشکســتگی نشــدند چــون آنقــدر هــم معامــالت بازنــده 
نداشــتم و مســلمًا آنهــا هــم معامــالت بزرگــی نبودنــد. چیــزی کــه باعــث 

ــیدند. ــه کش ــم ت ــًا پول های ــه صرف ــود ک ــن ب ــد ای ــتگی ام ش ورشکس

پول هایــم تمــام شــدند زیــرا در آن زمــان زندگــی تجملــی ای داشــتم؛ همچنــان 
صاحــب یــک خانــه در میشــیگان بــودم کــه آن موقــع نامــزدم و دو دختــرش در 
ــک  ــه ی 21ام ی ــتم و در طبق ــه ای داش ــه 911 کرای ــک پورش ــد. ی ــی یم کردن آن زندگ
آپارتمــان بلندمرتبــه مشــرف بــه دریاچــه میشــیگان، واقــع شــده در قســمت 
مرکــزی شــیکاگو زندگــی یم کــردم. و همگــی اینهــا هزینــه داشــتند؛ هزینه شــان 
بیشــتر از درآمــدی بــود کــه در آن زمــان بــه عنــوان یــک کارگــزار خرده فــروش 
ــاًل  ــن کام ــه م ــت ک ــن اس ــب ای ــه ی مطل ــردم. خالص ــب یم ک ــچ کس ــل لین در مری
مطمئــن بــودم میــزان ســود مــورد نیــازم از معامــالت بــرای چرخانــدن زندگــی ام 
در آن زمــان را بــه دســت خواهــم آورد؛ در نتیجــه خرج هایــم بــه روال ســابق 

ادامــه داشــت تــا جایــی کــه دیگــر چیــزی برایــم باقــی نمانــد. 

حــاال اگــر بــا خــود فکــر یم کنیــد "چــرا هنــگایم کــه وضعیتــم بــه شــدت ناامیــد 
کننــده شــده بــود، صرفــًا خرج هایــم را کمتــر نکــردم؟" بایــد بگویــم کــه بــه 
ــتلزم  ــن کاری، مس ــام دادن چنی ــا انج ــد. ام ــه کرده ای ــی توج ــی خوب ــه ی خیل نکت
پذیرفتــن ایــن حقیقــت _از ســوی خــودم_ بــود کــه "در واقــع، چیزهــا بــه خوبــی 
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پیــش نیم رفتنــد." چطــور یم توانســتم در مقابــل خانــواده ام، یعنــی پــدر 
و مــادرم، نامــزدم و فرزندانــش کــه در خانــه ی مــن در میشــیگان زندگــی 
ــزدم و  ــورت نام ــن ص ــون در ای ــم؟ چ ــرار کن ــئله ای اق ــن مس ــه چنی ــد، ب یم کردن
ــک  ــه بان ــتم ب ــور یم توانس ــد. و چط ــه یم کردن ــه را تخلی ــد خان ــش بای فرزندان
اطــالع دهــم وقتــی اجــاره  نامــه ی پورشــه نــزد بانــک بــود؟ چطــور یم توانســتم 
ــوردم؟  ــت یم خ ــتم شکس ــت داش ــه در حقیق ــودم( ک ــزد خ ــی ن ــم )حت ــرار کن اق
مســلمًا پذیرفتــن شکســت کار ســاده ای نیســت. امــا مــن دلیــل دیگــری هــم 

ــرد.  ــوار یم ک ــر دش ــتم را دو براب ــن شکس ــه پذیرفت ــتم ک داش

روش معامالتی ام واقعًا روش خوبی بود!

برنــده  معامله هــای  از  باالیــی  درصــد  ایجــاد  بــه  منجــر  معامالتــی  ام  روش 
یم شــد و نتیجتــًا یم توانســت تأمین کننــده ی ســودهایی باشــد کــه بــرای ادامــه 
دادن بــه ســبک زندگــی تجمالتــی ام نیــاز داشــتم. بــه همیــن خاطــر درک قــرار 
گرفتــن در موقعیــت مهلکــی کــه در آن بــودم برایــم کــیم ســخت شــده بــود، بــه 
خصــوص وقتــی اینطــور بــه نظــر یم رســید کــه همــواره "فقــط چنــد معاملــه ی 
دیگــر فاصلــه دارم تــا همــه  چیــز درســت شــود." و همه چیــز درســت یم شــد؛ 
اگــر مــن بــا باورهایــی معاملــه یم کــردم کــه ضــرر کــردن بــدون پشــیمانی 
ــم و از  ــام ده ــدی را انج ــه ی بع ــم معامل ــا بتوان ــاختند ت ــر یم س ــم میس را برای

درصــد بــردی کــه روشــم مهیــا یم کــرد، بــه طــور کامــل بهــره ببــرم. 

بــه عنــوان مثــال، تصــور کنیــد اگــر آن موقــع بــه مــوارد زیــر باور داشــتم )درســت 
همانطــور کــه اآلن بــاور دارم( چقــدر تجربیاتم متفاوت یم شــدند:

صرفــًا بــه ایــن خاطــر کــه یــک معاملــه خــوب پیــش نرفتــه اســت، بدیــن معنــی  	
نیســت کــه مــن یــک بازنــده هســتم.

صرفــًا بــه ایــن خاطــر کــه تحلیــل مــورد اســتفاده ام بــرای پیش بینــی جهــت  	
ــوده  ــن ب ــکل از م ــه مش ــت ک ــی نیس ــن معن ــت، بدی ــوده اس ــتباه ب ــت اش قیم

ــت. اس
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معاملــه  	 انجــام  ناگزیــر  و  اجتناب ناپذیــر  هزینه هــای  معامالتــی  ضررهــای 
هســتند و هیــچ فرقــی بــا هزینه هــای ســرباری2 کــه ممکــن اســت شــخص در 

حرفه هــای دیگــر متحمــل شــود ندارنــد. 

در یــک حرفــه ی معمولــی، هزینــه ی ســربار هزینــه ای اســت کــه شــخص بــرای 
شــانس فــروش یــک محصــول یــا خدمتــی کــه یم توانــد ســود ایجــاد کنــد 
ــتند  ــی هس ــان ضررهای ــران هم ــرای معامله گ ــربار ب ــای س ــردازد. هزینه ه یم پ

ــه کننــد.  ــا بتواننــد معامــالت برنــده  را تجرب کــه متحمــل یم شــوند ت

اگــر توانایــی بــه دســت آوردن بالفاصلــه ی روحیــه بعــد از ضــرر یــا هــر مشــکل 
دیگــر، یــک مهــارت باشــد کــه آن را در قالــب تــاب آوری تعریــف یم کنیــم، پــس 
ــاب آوری را تســهیل یم کننــد نیــز  باورهــای اساســی ای کــه توانایــی فــرد بــرای ت
بایــد جــزء مهارت هــا بــه حســاب بیاینــد. مــن قبــاًل آدم تــاب آوری نبــودم. 
ــم  ــردم، یم توان ــرض ک ــال ع ــن مث ــف ای ــدای تعری ــه در ابت ــور ک ــون، همانط اکن
صرف نظــر از نتیجــه ی معاملــه ی قبلــی، بــدون هیــچ دشــواری ای از معاملــه ای 

بــه معاملــه ی بعــد بــروم. 

من با کمک موارد زیر توانستم انسان تاب آور و مقاویم بشوم:

کــه  	 نتیجــه ای  بــه  توجــه  بــا  بازنــده  معاملــه ی  یــک  ماهیــت  بازتعریــف 
برســم. آن  بــه  یم خواســتم 

از آنجایــی کــه دیگــر ضررهــا را هــم معنــی بــا شکســت نی دانــم، هنــگام تجربــه   	
کــردن یــک شکســت، واکنــش هیجانــی منفی ای نــدارم.   

دیــدگاه مــن تغییــر کــرد زیــرا باورهــای اساســی مــن در مــورد ماهیــت معاملــه 
تغییــر پیــدا کردنــد. مــن یــاد گرفتــم کــه چگونــه تاب آوری داشــته باشــم؛ درســت 
همانطــور کــه شــما هــم یم توانیــد یــاد بگیریــد، لزومــا و ضرورتــًا اگــر تمایــل 

بــه یادگیــری داشــته باشــید.

2   هزینــه ســربار بــه هزینه هــای جــاری شــغلی مربــوط یم شــود کــه مســتقیمًا بــه ایجــاد یــک محصــول یــا خدمــات 

ــه  ــک منطق ــب و کار در ی ــل کس ــرای مح ــودرو ب ــی خ ــرده فروش ــرکت خ ــک ش ــال، ی ــوان مث ــه عن ــود. ب ــوط نی ش مرب

ــای  ــی از هزینه ه ــه یک ــق بیم ــاره ح ــردازد. اج ــاره یم پ ــی اج ــغ باالی ــگاه، مبل ــرار دادن نمایش ــرای ق ــی ب ــای اضاف ــا فض ب

ســربار ایــن شــرکت اســت. یــک شــرکت بایــد هزینــه هــای ســربار خــود را بــه طــور مــداوم بپــردازد، صــرف نظــر از اینکــه 

محصــوالت آن بــه فــروش یم رســد یــا خیــر.
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مقدمه

خوشــبختانه تــا االن هیــچ شــک و شــبهه ای در مــورد ایــن مســئله وجــود نــدارد 
کــه بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک معامله گــر موفــق، بــه چیزهایــی خیلــی بیشــتر 
از "یادگیــری چگونگــی برنــده شــدن" نیــاز داریــم. اگــر تکنیــک تحلیلــی ای وجــود 
داشــت کــه بــه قــدر کافــی در پیش بینــی مقاصــد معامله گــران دیگــر دقیــق و 
درســت بــود؛ بــه قــدری کــه هیچ وقــت بــا احتمــال اشــتباه و ضــرر کــردن مواجــه 
ــتیم  ــاز داش ــته  نی ــت پیوس ــرای موفقی ــه ب ــزی ک ــا چی ــت تنه ــدیم، آنوق نیم ش
تکنیکــی بــود کــه همیشــه درســت باشــد و هرگــز مــا را در معاملــه ای بازنــده 

قــرار ندهــد.  

ــر  ــت از منظ ــت قیم ــتر حرک ــه بیش ــر چ ــب ه ــود دارد؟ خ ــی وج ــن تکنیک چنی
ایــن  کــردن  بــاور  یم کنیــم،  درک  را  خرید/فــروش  ســفارش  جریــان  پویایــی 
ــت  ــورد جه ــواره  در م ــی ای هم ــک تحلیل ــر تکنی ــت ه ــن اس ــه ممک ــئله ک مس
ــن درک  ــه ای ــپس ب ــود. س ــخت تر یم ش ــد، س ــت باش ــت درس ــی قیم ــت آت حرک
ــان ســفارش خرید/فــروش  جامــع یم رســید کــه نیروهــای حرکت دهنــده  جری
بــه قــدری متنــوع هســتند کــه وجــود تکنیکــی کــه همــواره درســت باشــد 
را غیرممکــن یم ســازند. و بعــد بالفاصلــه مشــخص یم شــود کــه مهــارت 
یادگیــری چگونــه برنــده شــدن )تحلیــل( نیم توانــد از شــما در برابــر احســاس 
یــأس، بازنــده بــودن، یــا احســاس اینکــه شــما مشــکلی داریــد محافظــت کنــد؛ 
در شــرایطی کــه شــما بایــد بپذیریــد تحلیل تــان اشــتباه بــوده و باعــث شــده از 

ــد.  ــر در بیاوری ــده س ــه ای بازن معامل

ــک  ــوب در ی ــد مطل ــر از ح ــود کمت ــت آوردن س ــه دس ــرر و ب ــردن، ض ــتباه ک اش
شــخصی  هــر  زندگــی  در  اجتناب ناپذیــر  رخدادهایــی  برنــده،  معاملــه ی 
ــروش  ــفارش های خرید/ف ــر س ــق تأثی ــردن از طری ــه ک ــا معامل ــه ب ــتند ک هس
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معامله گــران دیگــر بــر روی جهــت قیمــت کســب درآمــد یم کنــد. تعــداد زیــادی 
تکنیــک  تحلیلــی عالــی وجــود دارنــد تــا در پیش بینی هایمــان بــه مــا کمــک 
ــی  ــد تکنیک های ــند. هرچن ــت باش ــه درس ــه همیش ــت ک ــرار نیس ــا ق ــد، ام کنن
ــاد  ــت ایج ــه فرص ــد ک ــت از آب در یم آین ــی درس ــدر کاف ــه ق ــند، ب ــی باش ــه عال ک
ســودهای پایــدار را برایمــان فراهــم کننــد. امــا بــرای محقــق کــردن ســودهایی 
کــه ایــن تکنیک هــا در اختیارمــان قــرار یم دهنــد بایــد بتوانیــم معامالت مــان 
را بــه درســتی اجــرا کنیــم. بــرای اجــرای درســت معامالت مــان، بایــد از لحــاظ 
روان شــناختی آمــاده ی کاهــش ضررهایمــان باشــیم و تــا جایــی کــه یم توانیــم 
ــر  ــام مؤث ــه انج ــادر ب ــا ق ــند. م ــته باش ــه داش ــودهایمان ادام ــم س ــازه دهی اج
هیچکــدام از ایــن مــوارد نخواهیــم بــود مگــر تــا وقتــی کــه بــدون تــرس، 
پشــیمانی و افــکار خودسرزنشــی، اشــتباه و ضــرر کنیــم و ســود کمتــر از حــد 

ــم. ــت بیاوری ــه دس ــوب ب مطل

باورهــای مــا باعــث یم شــوند شــرایط و موقعیت هایــی کــه در آنهــا هــراس 
ــه  ــم و ب ــی کنی ــود را معن ــا یم ش ــرس درون م ــاد ت ــث ایج ــردن، باع ــتباه ک از اش
کــه  مــا مشــخص یم کننــد  باورهــای  ادامــه دهیــم.  بازتعریــف کردن شــان 
ــم  ــه خواهی ــدار درد را تجرب ــه مق ــم چ ــرر کنی ــر ض ــم و اگ ــرر کنی ــم ض نیم توانی
کــرد. و باورهایــی کــه طبــق آنهــا عمــل یم کنیــم مشــخص یم کننــد اگــر قبــل 
از اینکــه بــازار حرکتــش بــه نفــع مــا را متوقــف کنــد از معاملــه ای برنــده خــارج 
شــویم معنــی اش چیســت و میــزان دردی کــه در نتیجــه ی آن تجربــه خواهیــم 

کــرد چقــدر خواهــد بــود. 

توانایــی ضــرر و اشــتباه کــردن و کســب ســود کمتــر از حــد مطلــوب بــدون 
اینکــه از لحــاظ هیجانــی عصبــی شــویم، همگــی مهارت هــای معامالتــی بــاور-

محــور هســتند. اینهــا مهارت هایــی هســتند کــه بهتریــن معامله گــران را از 
افــراد دیگــر متمایــز یم کننــد و برخــالف بــاور اشــتباه عامــه ی مــردم، همگــی 
ایــن مهارت هــا قابــل یادگیــری هســتند. یعنــی اگــر تمایــل داشــته باشــید 
معاملــه  مــورد  در  فکری تــان  روش هــای  و  ســبک ها  از  برخــی  یم توانیــد 
حفظ شــده ی  باورهــای  بعضــی  بایــد  کــه  معنــی  بدیــن  دهیــد.  تغییــر  را 
طوالنی مدت تــان در مــورد معنــای معامله گــر بــودن و چگونگــی موفقیــت در 
آن را کنــار بگذاریــد. بــرای مثــال، بــه خاطــر داریــد در بخــش اّول، شــما را بــا ایــن 
ــد؟  ــل کنن ــی عم ــع نامرئ ــل موان ــد مث ــا یم توانن ــه باوره ــردم ک ــنا ک ــوم آش مفه
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نامرئــی از ایــن جهــت کــه وقتــی بــاوری پیــدا یم کنیــم، ایــن بــاور باعــث یم شــود 
ــود  ــی بش ــح و بدیه ــه ای پرواض ــه گون ــان ب ــه جه ــبت ب ــا نس ــش م ــگاه و واکن ن
کــه بــه نــدرت از خودمــان بپرســیم )البتــه اگــر بپرســیم( آیــا چنیــن بــاوری واقعــًا 
برایمــان ســودمند یــا مفیــد هســت یــا خیــر. باورهــا همچنیــن یم توانــد مثــل 
ــوند؛  ــر یم ش ــاالت دیگ ــا از احتم ــی م ــد راه آگاه ــرا س ــد زی ــل کنن ــع عم ــک مان ی
بــه خصــوص اگــر ایــن احتمــاالت بــا چیزهایــی کــه از قبــل فکــر یم کنیــم درســت 

ــند.  ــاد باش ــتند در تض هس

یکــی از باورهــای فرهنگــی محبــوب خصوصــًا در آمریــکا ایــن اســت کــه "بــردن 
همه چیــز اســت." فکــر نیم کنــم بــا توصیــف جامعه مــان بــه عنــوان جامعــه ای 
کــه بــه شــدت درگیــر برنــده شــدن اســت اغــراق کــرده باشــم. اگــر از کودکــی ایــن 
ایــده بــه مــن تلقیــن شــده باشــد کــه "برنــده بــودن همه چیــز اســت" و فقــط 
ــوم،  ــر بش ــک معامله گ ــرم ی ــم یم گی ــی تصمی ــد؛ وقت ــرر یم کنن ــا" ض "بازنده ه
چطــور ممکــن اســت بــه ذهنــم خطــور کنــد کــه بــرای دســتیابی بــه موفقیــت 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــارت معامالت ــک مه ــت« ی ــی باخ ــرِی چگونگ ــم، »یادگی دلخواه
انــدازه ی »یادگیــری چگونــه بــردن« مهــم اســت. بــاورم در مــورد "بــردن همه چیز 
اســت"، ســد راه آگاهــی ام از ایــن مســئله یم شــود کــه بــه غیــر از برنــده شــدن، 

نیازمنــد یادگیــری چیزهــای دیگــری هــم هســتم.

بــه مفهــوم ایــن عبــارت کــه "بــردن همه چیــز اســت" بــا تأکیــد بــر روی کلمــه ی 
ــًا در  "همه چیــز" بیندیشــید. کلمــه ی "همه چیــز" جامــع اســت؛ یعنــی طبیعت
نظــر یم گیــرم کــه فراتــر از دانــش چگونــه بــردن که بــرای موفقیــت در معامالت 
بــه آن نیــاز دارم هیــچ چیــز دیگــری وجــود نــدارد. و اگــر متوجــه شــوم یادگیــری 
چگونگــی باخــت بــه انــدازه ی یادگیــری چگونگــی برنــده شــدن مهــم اســت، 
ــاوری  ــی ب ــرم. وقت ــده اش یم گی ــور کل نادی ــه ط ــی ب ــا تأمل ــر ی ــچ تفک ــدون هی ب
ــن  ــرد و همچنی ــکل یم گی ــان ش ــت" در ذهن ت ــز اس ــردن همه چی ــر "ب ــی ب مبن
ــی  ــفارش درک ــان س ــر جری ــا از منظ ــت قیمت ه ــی حرک ــًا از چگونگ ــی واضح وقت
نداریــد، ایــن عقیــده کــه بــرای موفقیــت بایــد چگونگــی باخــت را هــم یــاد 
ــن  ــوید. ممک ــه رو ش ــری رو ب ــض تلفیق ناپذی ــا تناق ــود ب ــث یم ش ــد باع بگیری
اســت در ظاهــر تلفیق نا پذیــر بــه نظــر برســد؛ بــه ایــن خاطــر کــه مــا ماهیــت 
رابطــه ی بیــن تحلیــل و حرکــت قیمــت کــه مبتنــی بــر احتمــال اســت را متوجــه 
نشــده ایم. از منظــر دیدگاهــی مبتنــی بــر احتمــال، یادگیــری چگونگــی باخــت 
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و اشــتباه کــردن بــدون تجربــه ی احســاس درد، بخشــی از فراینــد کلــی برنــده 
بــودن اســت.

ــدی  ــه گروه بن ــدار را در س ــج پای ــاد نتای ــرای ایج ــاز ب ــورد نی ــای م ــن مهارت ه م
ــرار داده ام. ــم ق ــور منظ ــه ط ــزرگ ب ب

مهارت اّول: 	

درک واقع بینانــه: یادگیــری چگونگــی درک اطالعــات بــازار از منظــری کــه عــاری 
از تــرس، نابینایــی ادراکــی1و توهــم باشــد.

مهارت دوم: 	

اجــرای بی عیــب و نقــص: اجــازه دهیــم قوانیــن احتمــال بــه نفــع مــا عمــل کننــد 
تــا بتوانیــم ســیگنال های تحلیل مــان را بــدون خطاهــای معامالتــی آســیب 

زننــده از لحــاظ هیجانــی و زیانبــار از لحــاظ مالــی اجــرا کنیــم. 

مهارت سوم: 	

ســازش بــدون محدودیــت: یادگیــری چگونگــی ســازماندهی و بــر طــرف کــردن 
1( باورهــای خود-مخــرب کــه مانــع موفقیــت یم شــوند و 2( تأثیــرات منفــی 

لــذت آنــی. 

بــرای درک واقع بینانــه اطالعــات بــازار و اجــرای بــی عیــب و نقــص ســیگنال های 
خریــد و فــروش ایجــاد شــده توســط تحلیل مــان، الزم اســت بــا دیدگاهــی مبتنی 
بــر احتمــال عمــل کنیــم کــه اشــتباه کــردن و از دســت دادن ســرمایه بــه معنــای 
رایج شــان را بــه نحــوی دیگــر معنــی یم کنــد. اگــر دیدگاه مــان را تغییــر دهیــم، 
ــان  ــه ی معامالت م ــه نتیج ــبت ب ــان نس ــش هیجانی م ــم واکن ــاًل یم توانی متقاب
ــم در  ــه یم توانی ــود دارد ک ــال وج ــر احتم ــی ب ــی مبتن ــم. دیدگاه ــر دهی را تغیی
ــر  ــر در سرتاس ــا نف ــط میلیون ه ــدگاه توس ــن دی ــم. ای ــه کار ببندی ــالت ب معام
جهــان کــه مرتبــًا بــا ماشــین های پولــی بــازی یم کننــد اســتفاده یم شــود، بــدون 
اینکــه هنــگام باخــت ذره ای احســاس ناراحتــی بکننــد. بنابرایــن قــرار اســت 
ــم کــه مــن آن را »دیــدگاه  ــی قــرض بگیری دیدگاهــی را از بازیکنــان ماشــین پول

1   کورتوجهــی یــا نابینایــی ادراکــی زمانــی اتفــاق یم افتــد کــه فــرد قــادر بــه درک محــرک غیرمنتظــره در ناحیــه دیــداری 

خــود نیســت کــه صرفــًا بــه دلیــل کمبــود توجــه اســت و نــه نقصــان سیســتم عصبــی و کارکــردی بینایــی.
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ماشــین پولــی« یم نامــم؛ زیــرا تمــام باورهایــی کــه بــرای درک واقع بینانــه و 
اجــرای بــی عیــب و نقــص نیــاز داریــم را در بــر یم گیــرد. 

ســومین گــروه  از مهارت هــا، یعنــی »ســازش بــدون محدودیــت« نتیجــه ی 
ایجــاد  همچنیــن  و  ذهنی ســت  حالــت  و  افــکار  کنتــرل  چگونگــی  یادگیــری 
یــک چهارچــوب بــرای مشــخص کــردن زمان هایــی کــه ممکــن اســت مســتعد 
تأثیرپذیــری از باورهــای خود-مخــرب باشــیم؛ یــا تأثیرپذیــری از اثــرات بالقــوه ی 
منفــی اعتمــاد بــه نفــس بیــش از انــدازه کــه منجــر بــه حالتــی از ســر خوشــی 
یم شــود. مــن هــر مطلبــی کــه بــرای درک »ســازش بــدون محدودیــت« مــورد 

ــم داد. ــح خواه ــاب توضی ــای کت ــا انته ــد را ت ــان باش نیازت

دیدگاه ها

در هــر لحظــه ای کــه مــا بــا بــازار در تعامــل هســتیم، از دیــدگاه بــه خصوصــی 
ایــن تعامــل را شــکل یم دهیــم. مــن دیــدگاه بــازار بدیــن شــکل معنــا یم کنــم: 
یــک بــاور یــا مجموعــه ای از باورهــا در مــورد آنچــه بــه نظرمــان کارآمــد خواهــد 
بــود و ارتبــاط آن بــا نتیجــه ای کــه یم خواهیــم بــه آن برســیم. ایــن باورهــا مثــل 
نیروهــای اساســی ای عمــل یم کننــد کــه تعییــن کننــده ی مــوارد زیــر هســتند:

ادراک ما از بازار 	

تصمیمات مان 	

اقداماتی که عملی یم کنیم 	

توقعاتی که از نتیجه داریم 	

احساس مان نسبت به نتیجه  	

در ادامه توضیحات خالصه ای در مورد هر گروه بندی آورده شده است.

ادراک: 	

اگــر بــا اســتفاده از تحلیــل تکنیــکال معاملــه یم کنیــم، پیش تــر آموخته ایــم کــه 
فرصت هــای خریــد و فــروش را در قالــب الگوهــای رفتــاری جمعــی شناســایی 
معامالتی مــان  دیــدگاه  از  بخشــی  بــه  گرفته ایــم  یــاد  کــه  الگوهایــی  کنیــم. 
ــرفت  ــای پیش ــه فرصت ه ــا ک ــه ای از باوره ــب مجموع ــده اند؛ در قال ــل ش تبدی
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مــا را مهیــا یم کننــد. نیــروی ایــن باورهــا مــا را قــادر یم ســازد تــا الگوهایــی کــه 
یــاد گرفته ایــم را درک کنیــم. تمــایم الگوهــای دیگــری کــه بــازار ایجــاد یم کنــد، 
کــه هنــوز در موردشــان چیــزی نیم دانیــم، مثــل فرصت هایــی  الگوهایــی 
ــز  ــا نی ــه آنه ــی ک ــا زمان ــت ت ــد داش ــود خواهن ــناخت وج ــل ش ــا غیرقاب ــی ی نامرئ

بخشــی از دیدگاه مــان بشــوند.

تصمیمات: 	

ــم، و  ــام ندهی ــا انج ــم ی ــام دهی ــه کاری را انج ــه چ ــورد اینک ــا در م ــات م تصمیم
مجموعــه مراحــل بــه خصوصــی کــه طــی یم کنیــم بــا درک مــا از اقدامــات 

ســودمند بــرای اهداف مــان، ســازگار خواهــد بــود. 

انتظارات: 	

ــی ای  ــتند؛ پیش بین ــت هس ــم درس ــاور داری ــه ب ــتند ک ــی هس ــارات چیزهای انتظ
در مــورد آینــده ای نزدیــک. بــه همیــن جهــت، بــه طــور طبیعــی انتظــار داریــم 
محیــط، زندگــی یــا بــازار مطابــق بــاور مــا باشــند؛ یعنــی در هــر لحظــه، شــکل، 
صــدا، طعــم و بــوی هرچیــز و احساســی کــه بــه مــا یم دهــد، با بــاور مــا مطابقت 

داشــته باشــد. 

رفتار: 	

چگونگــی ابــراز خودمــان )کاری کــه انجــام یم دهیــم و چقــدر آن را درســت انجــام 
ــه  ــم ب ــه داری ــی ک ــم و انتظارات ــه گرفته ای ــی ک ــه تصمیمات ــه ب ــا توج ــم( ب یم دهی

مــوارد زیــر بســتگی خواهــد داشــت:

واضح بودن قصد و نیت مان و قاطعیت خواسته هایمان 	

میزان نسبی اطمینان یا ترسی که در هر لحظه تجربه یم کنیم 	

یــا  	 از اهــداف متناقــض  افــکار گیج کننــده، نیــروی قــوی  برخاســته  کمبــود 
ــان  ــام اقدام م ــی انج ــا چرای ــا ی ــات م ــا اقدام ــارض ب ــاد و تع ــه در تض ــی ک باورهای

هســتند

بــه عبــارت دیگــر، بــدون وجــود افــکار گیج کننــده برآمــده از باورهــای متضــاد 
کــه مانــع مــا یم شــوند، اگــر هــدف مــد نظرمــان کامــاًل واضــح و ثابــت باشــد، 

ــت. ــم گذاش ــه خواهی ــان مای ــر توان م ــًا از حداکث طبیعت
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تجربه: 	

ــه در  ــناختی نهفت ــاز و کار روان ش ــما از س ــر ش ــه درک بهت ــک ب ــور کم ــه منظ ب
ــن  ــه را بدی ــن تجرب ــان، م ــای معامالتی ت ــیگنال ه ــت س ــرای درس ــی اج چگونگ
شــکل معنــی یم کنــم: »احساســی کــه نســبت بــه تالش هایمــان داریــم.« زمانــی 
ــم  ــی ای خواهی ــا منف ــت ی ــات مثب ــم، احساس ــت یم آوری ــه دس ــه ای ب ــه نتیج ک
داشــت کــه منعکس کننــده ی میــزان توقعــات تحقق یافته مــان ) یــا تحقــق 
نیافته هــا( خواهنــد بــود. بــرای مثــال اگــر انتظــارات مثبت مــان )خواســته، نیــاز 
یــا تقاضایمــان( نســبت بــه اتفاقــات آتــی در یــک محیــط یــا بــه خصــوص در بــازار 
محقــق شــوند، طبیعتــًا احساســات مثبتــی در ذهــن و جســم مان جریــان پیــدا 
یم کننــد. ایــن احساســات ممکــن اســت بدیــن شــکل ابــراز شــوند: احســاس 
هیجــان زده  یــا  دلگرم کننــده  رضایتمنــدی،  خوشــحالی،  بی نظیــر،  عالــی، 
داشــتن. یــا صرفــًا حــال فوق العــاده خوبــی کــه بــه انســان دســت یم دهــد وقتــی 

کــه زندگــی مطابــق انتظاراتــش پیــش یم رود. 

از طرفــی دیگــر، میــزان انتظــارات مثبت مــان کــه محقــق نشــده اند منجــر بــه 
تجربــه ی احساســات منفــی ای یم شــوند کــه در ذهــن و جســم مان جریــان 
پیــدا یم کننــد. ایــن احساســات منفــی بــه طــور معمــول و کلــی بــه عنــوان 
ــرس،  ــکل ت ــه ش ــد ب ــج یم توان ــن درد و رن ــوند. ای ــناخته یم ش ــی ش درد هیجان
خیانــت، خشــم، ناخشــنودی، ناامیــدی، عدم رضایتمنــدی، اســترس، اضطــراب، 
ســردرگیم، ناراحتــی یــا بــه طــور کل داشــتن یک احســاس ناگــوار، نمایان شــود.

زمانــی کــه انتظــارات منفی مــان _مثــل تــرس ملمــوس از درد و رنــج_ محقــق 
ــر از آن بــه مــا دســت یم دهــد.  ــا حتــی بدت یم شــوند، احساســی ناخوشــایند ی
بــه عبــارت دیگــر، وقتــی چیــزی کــه نیم خواهیــم، اتفــاق یم افتــد؛ و باعــث 
ــه کنیــم کــه از آن هــراس داشــته ایم. از ســویی  یم شــود همــان چیــزی را تجرب
ــم.  ــی یم کنی ــاس رهای ــوند، احس ــق نش ــان محق ــارات منفی م ــر انتظ ــر، اگ دیگ

ــته ای را  ــه ی بس ــد، چرخ ــه دوانده ان ــدگاه ریش ــک دی ــق ی ــه در عم ــی ک باورهای
ــه و  ــا تجرب ــه ت ــد، از ادراک گرفت ــش از فراین ــر بخ ــه در آن ه ــد ک ــاد یم کنن ایج
ــروع  ــه ش ــاوری ک ــت ب ــه تقوی ــتند و ب ــاور هس ــق آن ب ــان، مطاب ــل بین ش مراح
کننــده ی ایــن فراینــد بــوده کمــک یم کننــد. بــه همیــن خاطــر اســت کــه 
باورهایمــان _بــرای خودمــان_ بــه ایــن انــدازه بدیهــی و واضــح بــه نظر یم رســند 
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و مثــل حقیقتــی بــی چــون و چــرا هســتند؛ حتــی وقتــی کــه ناکارآمــد باشــند 
و مانــع رســیدن بــه هدف هایمــان بشــوند. در ادامــه، نگاهــی مختصــر بــه 

ــم. ــادی یم اندازی ــای بنی ــن باوره ــب ای ــی کس چگونگ

ــا  	 ــه م ــی ب ــم مطلب ــان داری ــاد و اطمین ــه وی اعتم ــه ب ــخصی ک ــت ش ــن اس ممک
گفتــه باشــد و مــا بــه ســادگی درســتی حرفــش را بپذیریــم )روی حرفش حســاب 

کنیــم( و بــاور کنیــم. 

ــچ  	 ــه هی ــم ک ــه یم کنی ــا مطالع ــنویم ی ــی را یم ش ــئله ای، مطلب ــه ی مس در زمین
تجربــه ی قبلــی یــا نظــرات پیش فرضــی در مــورد درســتی آن نداریــم. و ایــن 
ــن  ــه ای ــًا ب ــم؛ صرف ــاذ یم کنی ــادی اتخ ــای بنی ــوان باوره ــه عن ــد را ب ــرات جدی نظ
ــد.  ــور در یم آمدن ــل ج ــا عق ــا ب ــد ی ــازگار بودن ــت س ــا حقیق ــان ب ــه در آن زم ــل ک دلی

ــک  	 ــتی ی ــه درس ــته ایم ب ــان داش ــه خودم ــتقیی ک ــه ی مس ــطه ی تجرب ــه واس ب
مطلــب بــاور داریــم.

بــا اســتفاده از فراینــد منطــق و اســتدالل خودمــان، یم توانیــم بــاوری بنیــادی را  	
ایجــاد کنیــم.

اتخاذ دیدگاهی که انجام کار درست را تسهیل یم کند

همانطــور کــه پیش تــر توضیــح دادم، اگــر قــرار بــر ایــن اســت کــه حداکثــر 
میــزان ســودی کــه اندیکاتورتــان توانایــی ایجــادش را دارد بــه دســت بیاوریــد، 
ــا  ــی ی ــد، دو دل ــدون تردی ــق و ب ــور دقی ــه ط ــدام الزم را ب ــد اق ــد بتوانی ــس بای پ

ــد. ــام دهی ــرس انج ت

فــرض را بــر ایــن یم گیــرم کــه یم خواهیــد ایــن فراینــد آســان باشــد. و اگــر واقعــًا 
ــورد  ــدگاه( در م ــک دی ــا )ی ــه ای از باوره ــد مجموع ــس بای ــت، پ ــور اس همینط

معامــالت را اتخــاذ کنیــد کــه:

ادراک شــما از اطالعــات را بــه نحــوی مدیریــت کنــد کــه هیــچ بخشــی از فراینــد 
برایتــان تهدیدآمیــز یــا دردآور نباشــد.
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تصمیمات تــان را طــوری مدیریــت کنــد کــه حتــی فکــر مرتکــب شــدن خطاهــای 
معامالتــی _کــه در فصــل دوم ذکــر کــرده ام_ بــه ذهن تــان خطــور نکنــد. 

انتظارات تــان را بــه نحــوی مدیریــت کنــد کــه بــه طــور کامــل بپذیریــد از منظــر 
جریــان ســفارش "هــر چیــزی امکان پذیــر اســت."

ــا  ــرای انجــام کار درســت ب ــان را بــه طریقــی مدیریــت کنــد کــه همــواره ب رفتارت
ــان احســاس اجبــار بکنیــد؛ بــر خــالف اینکــه مجبــور باشــید  توجــه بــه هدف ت
محرک هایــی را پــس بزنیــد کــه بــه شــما یم گوینــد "اگــر طبــق آموخته هایتــان 

عمــل کنیــد ممکــن اســت در دردســر بیفتیــد."

چگونگــی تجربه تــان از نتیجــه معامــالت را بــه نحــوی مدیریــت کنــد کــه وقتــی 
برنــده یم شــوید احســاس خوشــحالی کنیــد و در همیــن حیــن بــدون دخالــت 
احساســات )احساســاتی مثــل: نــارو خــوردن از اندیکاتورتــان، پیشــمانی، انتقام، 
بازنــده بــودن، مطلبــی بــوده کــه بــا دانســتنش، یم توانســتید نتیجــه را تغییــر 

دهیــد امــا نیم دانســتید( ضــرر کنیــد و مرتکــب اشــتباه شــوید. 

ــا ســاز و کار  ــا در اختیــار داشــتن مجموعــه ای از باورهــای درســت در رابطــه ب ب
معاملــه، یم توانیــد هــراس از اشــتباه و ضــرر کــردن را از فراینــد حــذف کنیــد و 
بــه راحتــی در اجــرای بــی عیــب و نقــص اندیکاتورهایتــان ماهــر بشــوید. وقتــی 
چنیــن اتفاقــی بیفتــد، خیلــی زود متوجــه یم شــوید »کاهــش ضررهــا« بــدون 
ــودمند،  ــی س ــه طریق ــود« ب ــن س ــه یافت ــی و »ادام ــی هیجان ــن ناراحت کوچکتری
ســازمان یافته و قاعده منــد چــه احساســی خواهــد داشــت. شــما چگونگــی 
ــه در  ــج ک ــالف روش رای ــر خ ــت. ب ــد گرف ــاد خواهی ــانی ی ــه آس ــدن را ب ــق ش موف
ــد.  ــذف کنی ــل ح ــتفاده از تحلی ــا اس ــج را ب ــک درد و رن ــد ریس ــالش یم کنی آن، ت
خوشــبختانه تــا االن متوجــه شــده اید چنیــن چیــزی ممکــن نیســت. بــه عبــارت 
دیگــر، یــاد یم گیریــد چگونــه مثــل یــک »معامله گــر حرفــه ای« بیندیشــید، و 
طــی ایــن فراینــد خودتــان را از رویارویــی بــا چندیــن مــورد شــدید فلــج تحلیلــی، 
تجربــه ی یخ زدگــی ذهــن یــا تحمــل درد و ســردرگیمِ ســالها رونــق و رکــود، 

نجــات یم دهیــد.

مــا بــه دنبــال مجموعــه ای از باورهــا هســتیم کــه بــه درســتی )صادقانــه و بــدون 
هیــچ توهــیم( ارتبــاط بیــن تحلیــل و ماهیــت پــر هــرج و مــرج جریان ســفارش 
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ــی از  ــی ناش ــه ی درد هیجان ــه ی تجرب ــا زمین ــد ت ــس کنن ــروش را منعک خرید/ف
نتیجــه ی معامله هایمــان فراهــم نباشــد.

ممکــن اســت محــال بــه نظــر برســد. اما مثــل چیزهــای دیگــر در مــورد ماهیت 
معاملــه، ظواهــر فریب دهنــده هســتند. اگــر تــا بــه حــال بــرای مدتــی بــا 
ماشــین پولــی بــازی کــرده باشــید و چندیــن بــار پشــت ســر هــم باختــه باشــید 
و بــدون تجربــه ی تــرس، خشــم، ناامیــدی، عدم رضایتمنــدی، پشــیمانی یــا 
ــااًل  ــورت احتم ــن ص ــید، در ای ــه داده باش ــازی ادام ــه ب ــوردن ب ــارو خ ــاس ن احس
بســیاری از باورهــای مــورد نیــاز بــرای اجــرای درســت ســیگنال های خریــد و 

فــروش تحلیل تــان را خواهیــد داشــت.

در واقــع، ســعی دارم بگویــم کــه یقینــًا بیــن باورهایــی کــه بــر اساس شــان 
ــا  ــا آســیب روحــی ب بــرای ســاعتهای بی وقفــه و بــدون احســاس درد هیجانــی ی
ماشــین پولــی بــازی یم کنیــد و باورهــای مــورد نیازتــان بــرای اجــرای بــی عیــب و 
نقــص ســیگنال های تحلیل تــان، بــدون احســاس درد، مقاومــت، تردیــد یــا دو 
ــازی  ــدارد. بنابرایــن اگــر علی رغــم ضررهایتــان، از ب ــی هیــچ تفاوتــی وجــود ن دل
بــا ماشــین پولــی لــذت یم بریــد، پــس زمانــی کــه یــاد بگیریــد دیــدگاه ماشــین 
پولی تــان را در معامالت تــان هــم بــه کار ببندیــد احســاس لــذت خواهیــد کــرد. 
از طرفــی دیگــر، اگــر تــا بــه حــال بــا ماشــین پولــی بــازی نکرده ایــد، اصــاًل نگــران 
نباشــید چــون مــن در ســاختن ایده آل تریــن دیــدگاه معامالتــی از پایــه بــه 

شــما کمــک خواهــم کــرد. 
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اکنــون بــه موشــکافی مؤلفه هــای دیدگاهــی خواهیــم پرداخــت کــه مــردم 
هنــگام بــازی بــا ماشــین پولــی از آن اســتفاده یم کننــد و بعــد آن را بــا دیدگاهــی 
کــه بــرای واقع بیــن بــودن و اجــرای درســت معامــالت نیــاز داریــم، مقایســه 
ــن  ــه ای ــانی ک ــتر کس ــه بیش ــت ک ــم گرف ــن خواه ــر ای ــرض را ب ــرد. ف ــم ک خواهی
ــی  ــین پول ــاز و کار ماش ــا س ــرکت کننده های کارگاه( ب ــا ش ــد )ی ــاب را یم خوانن کت
آشــنایی اندکــی دارنــد. امــا محــض احتیــاط بــرای آن عــده از شــما کــه بــا ماشــین 

ــم داد. ــری خواه ــح مختص ــتید، توضی ــنا نیس ــی آش پول

دســتگاه  یــک  اصــل  در  پولــی  ماشــین 
ــه ی  ــه گردون ــل س ــه حداق ــت ک ــی اس مکانیک
متحــرک مجــزا و مســتقل دارد کــه در کنــار 
بــه  گردونه هــا  گرفته انــد.  قــرار  یکدیگــر 
تعــداد مشــخصی قســمت یــا بخــش  تقســیم 
شــده اند و نمادهــای متنوعــی روی هــر کــدام 

اســت. از بخش هــا چــاپ شــده 

اهــریم خــارج از ماشــین پولــی تعبیــه شــده اســت کــه بــه اجــزاء مکانیکــی ای 
کــه گردونه هــا را در خــود جــای داده انــد متصــل اســت. زمانــی کــه اهــرم را پاییــن 
یم کشــیم، هــر ســه گردونــه شــروع بــه چرخیــدن یم کننــد. زمانــی کــه هــر ســه 
ــوی  ــا الگ ــه ب ــر گردون ــده روی ه ــاپ ش ــای چ ــوند، نماده ــف ش ــه متوق گردون
خاصــی کنــار همدیگــر قــرار یم گیرنــد. بــرای مثــال، گردونــه ی ســمت چــپ یــک 
المــاس و گردونــه ی ســمت راســت یــک مربــع را نشــان یم دهنــد. بــه عبــارت 
دیگــر، هــر گردونــه یم توانــد میوه هــا، اشــکال مختلــف، معانــی، تصویرهــای 
مختلــف یــا هــر نمــادی کــه تولیدکننــده تصمیــم گرفتــه در ماشــین پولــی 
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بگنجانــد را نشــان دهــد. در اصــل نمادهــا فقــط بــه بازیکــن نشــان یم دهنــد 
کــه اگــر هــر ســه  گردونــه بــه طــور همزمــان یــک روی یــک نمــاد توقــف کــرده 

باشــند، بازیکــن برنــده شــده اســت.

بســته بــه تعــداد بخش هــا و نمادهــای مختلــف روی هــر گردونــه، تعــداد 
ــم  ــار ه ــه کن ــه گردون ــر س ــای ه ــن نماده ــرار گرفت ــی ق ــای احتمال کل ترکیب ه

ــد. ــزار باش ــا ه ــا صده ــدود ده ی ــزی ح ــد چی یم توان

ممکــن اســت شــما در نقــش یــک بازیکــن، بــه دنبــال الگــوی بــه خصوصــی از 
ــی را  ــا مبلغ ــت ی ــم، بازپرداخ ــار ه ــن در کن ــرار گرفت ــا ق ــه ب ــید ک ــانه ها باش نش
برایتــان فراهــم یم کننــد. بــه عنــوان مثــال، بــا احتمــال خیلی کیم ممکن اســت 
ســه المــاس پشــت ســر هــم انتخــاب شــوند و بــه شــما جایــزه تعلــق بگیــرد. 
یعنــی اگــر 25 ســنت داخــل ماشــین پولــی بیندازیــد، 25 دالر جایــزه یم گیریــد؛ 
در صورتــی کــه الماس هــای روی هــر گردونــه کنــار یکدیگــر قــرار بگیرنــد. 
چیــز خوبــی بــه نظــر یم رســد، امــا شــانس واقعــی قــرار گرفتــن ســه المــاس 
پشــت ســر هــم ممکــن اســت یــک بــه ده هــزار باشــد. بــه همیــن خاطــر اســت 
ــین  ــرم ماش ــد؛ اه ــی« یم گفتن ــک بازوی ــای ی ــی »دزده ــین های پول ــه ماش ــه ب ک
ــتر  ــا بیش ــه احتمال ه ــاری، هرچ ــر آم ــد. از منظ ــر یم گرفتن ــازو در نظ ــی را ب پول
ــبیه  ــانه ها ش ــوی نش ــه الگ ــد ک ــته باش ــود داش ــری وج ــال کمت ــا احتم ــند ی باش
هــم دربیایــد، بازپرداخــت یــا مبلغــی کــه برنــده یم شــوید هــم بیشــتر خواهــد 
بــود. البتــه کــه اگــر یکــی از الگوهــای تعییــن شــده ی جایــزه دار آشــکار نشــود، 
ــل  ــازی داخ ــرای ب ــه ب ــی ک ــدار پول ــه مق ــود. در نتیج ــده نیم ش ــان برگردان پول ت

ــا "از دســت رفتــه" اســت.  ماشــین پولــی انداخته ایــد خــرج شــده ی

ــیوه ی  ــان ش ــه هم ــد ب ــا یم بینی ــروزه در کازینوه ــه ام ــی ای ک ــین های پول ماش
مدل هــای ماشــین های پولــی اولیــه کار یم کننــد، بــا ایــن تفــاوت کــه اآلن تقریبــًا 
بــه طــور کامــل الکترونیکــی و در قالــب کامپیوترهــا هســتند. نرم افزارهــای 
گرافیکــی چرخــش گردونه هــا را شبیه ســازی یم کننــد و الگوهایــی کــه نمایــش 
داده یم شــوند، توســط یــک تراشــه کامپیوتــری تعییــن یم شــوند کــه بــه طــور 
مخصــوص بــرای ایجــاد نتایــج تصادفــی طراحــی شــده اســت. بــا وجــود اینکــه 
برخــی ماشــین های پولــی همچنــان اهــریم دارنــد کــه بــا کشــیدن آن، چرخــش 
گردونه هــای شبیه ســازی شــده آغــاز یم شــود، امــا فشــار دادن دکمــه ی معیــن 
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شــده در قســمت جلــوی ماشــین پولــی کــه همــان کار اهــرم را انجــام یم دهــد 
بــرای بیشــتر مــردم بســیار آســان تر اســت.

بــه نظــرم یم تــوان گفــت دو بــاور بنیــادی مهــم در مــورد ویژگی هــای بــازی کــردن 
ــت  ــت. نخس ــاده اس ــا افت ــردم ج ــرای م ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــین پول ــک ماش ــا ی ب
اینکــه بــازی کــردن بــا ماشــین پولــی قمــار محــض اســت و دوم اینکــه نتیجــه ی 
ــم:  ــا یم کن ــکل معن ــن ش ــردن را بدی ــار ک ــن قم ــت. م ــی اس ــه تصادف ــر دفع ه
"تمایــل بــه ریســک ضــرر کــردن" نســبت مشــخصی از ســرمایه مان، معمــواًل 
ــا ارزش.  ــزی ب ــرد چی ــت" ب ــت آوردن[ "فرص ــه دس ــه ازای ]ب ــدی، ب ــورت نق ــه ص ب
ــی  یعنــی امــکان دارد برنــده شــویم؛ و همچنیــن احتمــال دارد هــر مقــدار پول

ــم. ــت بدهی ــم را از دس ــی انداخته ای ــین پول ــازی در ماش ــرای ب ــه ب ک

چطــور یم دانیــم تنهــا یــک فرصــت بــرای برنــده شــدن چیــزی بــا ارزش وجــود 
ــات  ــی اوق ــویم بعض ــه ش ــا متوج ــم ت ــازی کنی ــار ب ــن ب ــد چندی ــًا بای دارد؟ صرف
ــتر  ــا بیش ــد ام ــان را یم ده ــزه نقدی م ــی جای ــین پول ــویم و[ ماش ــده یم ش ]برن
ــی  ــچ راه ــد هی ــر یم رس ــه نظ ــر، ب ــه مهم ت ــد. از هم ــاق نیم افت ــن اتف ــات ای اوق
ــدی  ــزه نق ــا جای ــه م ــی ب ــی ک ــین پول ــم ماش ــش بفهمی ــه از پی ــدارد ک ــود ن وج
یم دهــد. ایــن مســئله نشــان یم دهــد الگوهــای تعییــن شــده کــه منجــر 
بــه بــرد مــا یم شــوند، کامــاًل بــه طــور تصادفــی نمایــش داده یم شــوند. مــن 
نتیجــه ای تصادفــی را بدیــن شــکل معنــی یم کنــم: »نبــود یــک رابطــه ی علــت و 
معلولــِی قابــل تشــخیص بیــن نیروهــای محــرک یــک اتفــاق و نتیجــه ی نهایــی 

ــاق.« آن اتف

بــه عبــارت دیگــر، پول مــان را داخــل ماشــین پولــی یم اندازیــم، دکمــه را فشــار 
ــک  ــدارد ی ــکان ن ــًا ام ــود و مطلق ــروع ش ــا ش ــه ه ــش گردون ــا چرخ ــم ت یم دهی
رابطــه ی علــی و معلولــی منطقــی بیــن فشــار دادن دکمــه، بــا الگویــی کــه 
هنــگام توقــف گردونه هــا نمایــش داده خواهنــد شــد پیــدا کنیــم. امــا تــالش 
یم کنیــم زمــان توقــف گردونه هــا را حــدس بزنیــم یــا بــر اســاس شــم مان 
حدســی داشــته باشــیم. امــا از طرفــی دیگــر ماشــین های پولــی امــروزی، ترکیــب  
نشــانه های محتمــل زیــادی دارنــد و تصادفــی بودن شــان بــه قــدری واضــح و 
مســلم اســت کــه بــه نظــر مــن بیشــتر مــردم حــدس زدن اتفاقــی کــه بعــد از 
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فشــار دادن دکمــه خواهــد افتــاد را بیهــوده یم داننــد و بــه همیــن دلیــل تــالش 
ــد. ــور نیم کن ــان خط ــه ذهنش ــاًل ب ــدس زدن اص ــرای ح ب

اکنــون نگاهــی بیندازیــم بــه اینکــه بــاور بــه عبــارت »بــازی بــا ماشــین پولــی قمار 
ــی بــرد کامــاًل تصادفــی مــا را مشــخص یم کنــد«  کــردن اســت« و »ماشــین پول

چگونــه دیــدگاه کلــی مــا را کنتــرل یم کنــد.

ادراک: اگــر باورهــای دیگــری نداشــته باشــیم کــه بــا معنــای قمار کــردن در تضاد 
ــا یــک ماشــین  ــازی ب ــادی از مــا ب ــا تعــارض باشــند، بنابرایــن بــرای عــده ی زی ی
ــول  ــرد پ ــال ب ــه از احتم ــی ک ــه در صورت ــت. البت ــش اس ــی لذت بخ ــی فعالیت پول
لــذت ببریــم؛ زیــرا مشــخصًا تصــور وجــود چنیــن فرصتــی برایمــان بــه ســادگی 

قابــل فهــم اســت.

تصمیــم: بــا توجــه بــه اینکــه تقریبــًا همــه یم خواهنــد پــول بیشــتری داشــته 
ــا در نظــر گرفتــن هــر دو  باشــند و از احســاس برنــده شــدن لــذت یم برنــد، ب
ــود در  ــه یم ش ــًا خالص ــردن اساس ــازی ک ــه ب ــم ب ــان؛ تصمی ــال در اقدام م احتم
میــزان پولــی کــه فــرد حاضــر اســت ریســک کنــد تــا بفهمــد برنــده خواهــد شــد 

یــا خیــر.

توجــه داشــته باشــید کــه چطــور هیــچ تصــور غلطــی راجــع بــه ریســک ایــن کار 
نداریــم. یم توانیــم بــازی کنیــم امــا در واقــع بــدون دســت بــه جیب شــدن و قرار 
دادن وجــه نقــدی داخــل دســتگاه نیم توانیــم شــروع کنیــم. همچنیــن هــر بــار 
کــه یم خواهیــم دکمــه را فشــار دهیــم بایــد بــه ایــن فکــر کنیــم کــه آیــا تمایــل 
ــا خیــر. زیــرا زمانــی کــه دکمــه را فشــار دهیــم  داریــم پول مــان را خــرج کنیــم ی

دیگــر قــادر نیســتیم پول مــان را پــس بگیریــم؛ مگــر اینکــه برنــده شــویم.  

انتظــارات: اگــر بــاور داریــم ماشــین پولــی نتایــج را بــه طــور تصادفــی ایجــاد 
یم کنــد، بعــد از هــر بــار فشــار دادن دکمــه چــه توقعــی خواهیــم داشــت؟ 
مســلمًا برنــده شــدن را دوســت داریــم و امیدواریــم برنــده شــویم امــا لزومــًا 
توقــع نداریــم هــر بــار دکمــه را فشــار یم دهیــم برنــده شــویم. بــه بیانــی دیگــر، 
بــاور مــا بــه نتایــج تصادفــی باعــث یم شــود انتظــار داشــته باشــیم بعضــی 
اوقــات برنــده شــویم. اگــر بــه نتایــج تصادفــی بــاور نداشــتیم اصــاًل از همــان اّول 
ــم؟  ــم ببازی ــع داری ــر، توق ــی دیگ ــم. از طرف ــردن نیم گرفتی ــازی ک ــه ب ــم ب تصمی
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نــه واقعــًا توقــع نداریــم هــر بــار کــه دکمــه را فشــار یم دهیــم ببازیــم. امــا در 
ــق  ــه ی ناموف ــن، نتیج ــور میانگی ــه ط ــه ب ــم ک ــر یم گیری ــن، در نظ ــن حی همی
ــود.  ــد ب ــان خواه ــج موفقت آمیزم ــتر از نتای ــیار بیش ــا بس ــش گردونه ه چرخ

رفتــار: بــازی بــا ماشــین پولــی مســتلزم داشــتن پــول کافــی بــرای انداختــن 
ــر  ــه خاط ــر ب ــت. اگ ــه اس ــار دادن دکم ــا فش ــرم ی ــیدن اه ــتگاه و کش ــل دس داخ
ــام  ــته مان انج ــاس خواس ــر اس ــه ب ــد: کاری ک ــه ش ــر گفت ــید پیش ت ــته باش داش
ــت  ــان، قاطعی ــد و نیت م ــنِی قص ــوح و روش ــت از وض ــه ای اس ــم، نتیج یم دهی
ــای  ــود باوره ــا عدم وج ــود ی ــان و وج ــا اطمینان م ــرس ی ــزان ت ــته مان، می خواس
متضــاد و متناقــض کــه مــا را گیــج کــرده یــا مجبــور بــه انجــام کار دیگــری 

ــد. یم کنن

مشــخصًا چگونگــی کارکــرد ایــن متغیرهــا در مــورد هــر شــخص، مختــص بــه 
ــه  ــم ک ــام ببری ــی ای را ن ــوارد کل ــم م ــا یم توانی ــود. ام ــد ب ــخص خواه ــود آن ش خ
اساســًا قابــل تعمیــم بــه همــه باشــند. نخســت، اگــر هیــچ مقاومــت، دو دلــی 
ــی نداشــته  ــا احســاس گناهــی نســبت بــه انداختــن پول مــان در ماشــین پول ی
باشــیم، پــس یم تــوان گفــت کــه احتمــااًل هیــچ بــاور متضــاد یــا متناقضــی 
انجــام  کــه  کاری  از  اگــر  نداریــم. دومــًا،  انجــام یم دهیــم  کــه  کاری  دربــاره ی 
یم دهیــم لــذت یم بریــم و مهمتــر از همــه، هیــچ تــرس یــا تردیــدی برای فشــار 
ــرد.  ــم ک ــه نخواهی ــم تجرب ــی ه ــچ درد و رنج ــن هی ــم، بنابرای ــه نداری دادن دکم

حــال در نظــر بگیریــد کــه اگــر بازیکــن معمولــی یم دانــد قــرار اســت در تعــداد 
دفعــات نامشــخصی از بــازی کــردن ببــازد، پــس چــرا از فشــار دادن دکمــه 
ــادی از  ــرایط ع ــود؟ در ش ــان نیم ش ــث تضعیف ش ــرس باع ــرا ت ــد؟ چ نیم ترس
دســت دادن هــر چیــزی یم توانــد درد و رنــج عاطفــی بــه دنبــال داشــته باشــد. 
بنابرایــن چگونــه میلیون هــا نفــر کــه همــواره بــا ماشــین پولــی بــازی یم کننــد 
بعــد از باختــن هــم دکمــه را فشــار یم دهنــد و حتــی اگــر چندیــن بــار متوالــی 
ببازنــد، بــاز هــم ســاعتها بــدون احســاس بازنــده بــودن، شکســت خــوردن یــا 

اینکــه مشــکلی دارنــد، بــه ایــن کار ادامــه خواهنــد داد؟ 

تجربــه: ایــن مثــال، مثــال بی نقصی ســت از اینکــه چگونــه دیدگاه هــا، واکنــش 
ــن  ــم را تعیی ــه یم کنی ــی تجرب ــه در زندگ ــی ک ــه چیزهای ــبت ب ــا نس ــی م هیجان
ــاس  ــر اس ــد ب ــد بای ــت دارن ــین پولی دوس ــا ماش ــازی ب ــه ب ــرادی ک ــد. اف یم کنن
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ــه ای  ــه گون ــت را ب ــا، شکس ــن باوره ــه ای ــد ک ــل کنن ــا عم ــه ای از باوره مجموع
معنــی کننــد کــه باعــث شــود فــرد احساســات هیجانــی دردناکــی کــه بــه طــور 
معمــول بــا شکســت همــراه هســتند را تجربــه نکنــد. اگــر فــرد احســاس 
تــرس داشــته باشــد، نیم توانــد بــا خیــال راحــت بــازی کنــد. فــرد احســاس 
ــدارد.«  ــود ن ــی ای وج ــیب هیجان ــچ آس ــدگاه وی، »هی ــرا از دی ــد زی ــرس نیم کن ت
ــیب«  ــدون آس ــی »ب ــت ذهن ــن حال ــه ای ــی ب ــین پول ــان ماش ــه بازیکن ــال چگون ح
یم رســند؟ بــه طــور کلــی ایــن مســئله کامــاًل بــه صــورت طبیعــی و در نتیجــه ی 

چگونگــی کارکــرد ماشــین های پولــی اتفــاق یم افتــد. 
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منظور چنین چیزی است:

ــی  ــاًل تصادف ــور کام ــه ط ــج را ب ــی نتای ــین های پول ــه ماش ــی ک ــت: از آنجای نخس
ایجــاد یم کننــد، بالفاصلــه متوجــه یم شــویم کــه ممکــن اســت بــرد و باخــت در 
هــر زمــان و بــه هــر ترتیبــی اتفــاق بیفتنــد. در نتیجــه، یــاد یم گیریــم هــر بــار 

کــه بــازی یم کنیــم، توقــع بــرد نداشــته باشــیم.

پولــی  یــک چیــپ کامپیوتــری در ماشــین  اینکــه یم دانیــم  بــا وجــود  دوم: 
ــر  ــم عناص ــان نیم دانی ــد، همچن ــاد کن ــی را ایج ــج تصادف ــا نتای ــده ت ــه ش تعبی
اصلــی چیــپ چگونــه عمــل یم کننــد کــه منجــر بــه بــرد یــا باخــت مــا یم شــوند. 
نتیجتــًا هیــچ راه منطقــی ای بــرای ایجــاد یــک پیش بینــی  کــه همــواره درســت 
باشــد وجــود نــدارد؛ پیش بینــی ای کــه همــواره بــه درســتی بــه مــا بگویــد بعــد 
از فشــار دادن دکمــه یــا کشــیدن اهــرم بــرای شــروع بــازی، چــه اتفاقــی خواهــد 
افتــاد. همانطــور کــه پیش تــر توضیــح دادم، تصادفــی بــودن نتایــج بــه قــدری 
واضــح و مبرهــن اســت کــه بالفاصلــه یم فهمیــم حتــی تــالش بــرای پیش بینــی 

کــردن اتفاقــی کــه خواهــد افتــاد بی فایــده اســت.

ســوم: هیــچ بخشــی از فراینــد بــازی، مســتلزم تصمیــیم از ســوی مــا نیســت. 
ــر روی  ــا ب ــم ت ــام دهی ــم انج ــام دهیم/بتوانی ــه انج ــت ک ــچ کاری نیس ــی هی یعن
ــد  ــه یم افتن ــی ک ــر اتفاقات ــی ب ــه، کنترل ــم. در نتیج ــر بگذاری ــان تأثی نتیجه ی م
نداریــم. نیم توانیــم بردمــان را تضمیــن کنیــم و یقینــًا هیچ چیــز مانــع باخــت 

ــم.  ــازی نکنی ــان ب ــه خودم ــر اینک ــود؛ مگ ــا نیم ش م

یــا  بــرد  بــر  بــر روی شــرایط حاکــم  اینکــه هیــچ کنترلــی  دانســتن  چهــارم: 
باخت مــان یــا راهــی بــرای پیش بینــی اتفاقــات آتــی نداریــم، هرگونــه احســاس 
مســئولیت نســبت بــه نتیجــه ی نهایــی را از مــا ســلب یم کنــد. اگــر مســئولیتی 
در قبــال نتیجــه نداشــته باشــیم، پــس هیــچ دلیــل یــا توجیهــی وجــود نــدارد کــه 
ــا  بــه هنــگام باخــت، خودمــان را بــه چشــم فــردی بازنــده یــا شکســت خورده ی

کســی کــه مشــکلی دارد ببینیــم. 

وقتــی بــه هنــگام ضــرر دلیــل یــا توجیهــی بــرای ســرزنش کــردن خودمــان 
نداشــته باشــیم، تجربــه ی ضــرر باعــث نیم شــود احســاس باخــت یــا شکســت 
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خــوردن داشــته باشــیم؛ بــه خصــوص وقتــی حجــم زیــادی از احساســات مثبــت 
کــه هنــگام بــرد حــس یم کنیــم را در نظــر بگیریــد؛ مثــل:

بــا وجــود اینکــه روی نتیجــه تأثیــری نداشــته ایم و فقــط بــرای فشــار دادن دکمه  	
یــا کشــیدن اهــرم تصمیــم گرفته ایــم امــا احســاس برنــده بــودن یم کنیم.

ــن  	 ــا گرفت ــد ب ــت دارن ــه دوس ــت و هم ــز اس ــواره هیجان انگی ــدن هم ــده ش برن
پــول غافلگیــر شــوند. 

بســته بــه میــزان پولــی کــه دســتگاه در اختیــار مــا قــرار یم دهــد، بــه ســادگی  	
وارد حالــت ذهنــی خوشــایندی یم شــویم کــه بــرای مدتــی ادامــه پیــدا یم کنــد. 

رایج تریــن واکنشــی کــه هنــگام باخــت بــا ماشــین پولــی داریــم ایــن اســت کــه: 
»ای بابــا، دوبــاره امتحــان یم کنیــم، شــاید دفعــه ی بعــدی برنــده شــدیم.« و چه 
احساســی داریــم؟ بهمــان خــوش یم گــذرد و لــذت یم بریــم. هیــچ مســئولیتی 
در قبــال نتیجــه ای کــه حاصــل یم شــود نداریــم و باختــن صرفــًا بخشــی از 
فراینــد ]بــازی کردن مــان[ و انتظــار بــرای غافلگیــر شــدن )برنــده شــدن( اســت. 
ــتر  ــه بیش ــت، بلک ــت نیس ــای باخ ــه معن ــًا ب ــدن« واقع ــده نش ــا، »برن در اینج
بــه معنــی مقــدار پولی ســت کــه بایــد داخــل دســتگاه بیندازیــم تــا ببینیــم آیــا 
دفعــه ی بعــدی کــه دکمــه را فشــار یم دهیــم برنــده خواهیــم شــد و جایــزه ای 

دریافــت خواهیــم کــرد یــا خیــر.

حتــی بعــد از اینکــه بــازی تمــام یم شــود و پول مــان خیلــی کمتــر از وقتــی شــده 
اســت کــه بــازی را شــروع کردیــم، بــاز هــم بــه تجربه مــان بــه عنــوان باخــت نــگاه 

نیم کنیــم، چــرا؟

بــه ایــن دلیــل کــه مــا تصمیــم گرفته ایــم بــرای هــر مــدت زمانــی ای کــه بــا 
ماشــین پولــی بــازی یم کنیــم، پــول دهیــم و لــذت ببریــم.

بنابرایــن اگــر کل ایــن فراینــد )بــرد و باخــت( لذت بخــش نبــود و از منظــر 
ــد. ــش نیم دادن ــاًل انجام ــردم اص ــتر م ــت، بیش ــکی نداش ــچ ریس ــی هی هیجان

ــاظ  ــی از لح ــین پول ــا ماش ــازی ب ــگام ب ــود هن ــث یم ش ــه باع ــی ای ک ــل اصل عام
هیجانــی آســیب پذیر نباشــیم، بــاور بــه ایــن مســئله اســت کــه بــه هیــچ 
طریقــی مســئول نتیجــه ی بــازی، بعــد از هــر بــار فشــار دادن دکمــه نیســتیم. 
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یم دانیــم کــه مســئول نتیجــه نیســتم زیــرا یــاد گرفته ایــم کــه ماشــین پولــی بــه 
طــور هدفمنــد بــرای ایجــاد نتایــج تصادفــی تنظیــم شــده اســت. باالخــره طــی 

ــی، بــه طــور تمــام و کمــال یم پذیریــم کــه: ــا ماشــین پول فراینــد تعامــل ب

از نتیجه آگاهی نداریم 	

به هیچ طریقی نی توانیم از نتیجه آگاهی پیدا کنیم 	

نی توانیم بر روی نتیجه تأثیر بگذاریم 	

مسئله احتمالی و تصادفی بودن نتیجه است.

عدم  قطعیت کامل بدون در اختیار داشتن کنترل

ــج  ــم رای ــود مفاهی ــث یم ش ــتیم، باع ــج نیس ــئول نتای ــا مس ــه م ــتن اینک دانس
ــا  ــوند. م ــف ش ــری تعری ــکل دیگ ــه ش ــی ب ــین پول ــورد ماش ــت در م ــرد و باخ ب
نیم توانیــم در مــورد چیــزی کــه رســمًا هیــچ راهــی بــرای پیش بینــی یــا کنتــرل 
ــرر  ــم، ض ــر گفت ــه پیش ت ــور ک ــم. همانط ــل کنی ــتباه عم ــم اش ــردن آن نداری ک
کــردن در بــازی صرفــًا در ایــن مســئله خالصــه یم شــود کــه »ایــن دفعــه برنــده 
نشــدیم، ببینیــم دفعــه ی بعــد برنــده یم شــویم یــا خیــر.« بنابرایــن مهــم 
نیســت کــه بعــد از فشــار دادن دکمــه، چــه نتیجــه ای حاصــل یم شــود، مــا تمام 
لــذت بــرد را تجربــه خواهیــم کــرد بــدون اینکــه عواقــب منفــِی رایــج همــراه بــا 

ضــرر را تجربــه کنیــم.

اگــر پذیرفتــن تصادفــی بــودن نتایــج چنیــن حکــم کنــد کــه مــا واقعــًا اشــتباه 
ــم  ــاس نخواهی ــم احس ــی ای ه ــچ درد هیجان ــه هی ــم، در نتیج ــرر نیم کنی ــا ض ی
کــرد. و اگــر از قبــل منتظــر درد هیجانــی نباشــیم، دچــار تــرس نخواهیــم شــد 
و بــدون تــرس، یم توانیــم بــه گونــه ای رفتــار کنیــم کــه متناســب بــا هدف مــان 
در لحظــه باشــد. ایــن دیــدگاه ماشــین پولــی »آســیب پذیر نبــودن از لحــاظ 
ــای  ــت اندیکاتوره ــرای درس ــرای اج ــه ب ــت ک ــان چیزی س ــًا هم ــی« دقیق هیجان

ــم.   ــاز داری ــا نی ــه آنه ــان ب ــی تحلیلی م پیش بین
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اکنــون بایــد از خــود بپرســیم کــه آیــا بیــن نحــوه ی کارکــرد ماشــین پولــی و 
اســتفاده از تکنیک هــای تحلیلــی بــرای معاملــه بــا حرکــت قیمــت ارتباطــی 
وجــود دارد کــه بــر اســاس آن، دیــدگاه ماشــین پولــی را در معامالت مــان بــه کار 
ببندیــم؟ بــا در نظــر گرفتــن همــه ی چیزهایــی کــه تــا االن دربــاره ی ارتبــاط بیــن 
ــح  ــکال توضی ــای تکنی ــرد اندیکاتوره ــی کارک ــفارش و چگونگ ــان س ــی جری پویای
داده ام، پاســخ ایــن ســوال بایــد واضــح باشــد. بلــه، یقینــًا ارتباطــی بیــن ایــن دو 
مســئله اســت. در واقــع بــه جــز چندیــن اختــالف جزئــی، حــدودًا صــد در صــد 
بــا هــم منطبــق هســتند. در ادامــه نگاهــی بــه شــباهت ها خواهیــم انداخــت.

ماشین پولی:

چیپ هــای کامپیوتــرِی تعبیــه شــده در ماشــین پولــی بــه نحــوی طراحــی 
الگوهــای تعیین شــده ای کــه  تــا  کــه نشــانه ها را در هــم بریزنــد  شــده اند 

جایــزه دارنــد بــه طــور کامــاًل تصادفــی نمایــش داده شــوند. 

معامله:

الگوهــای رفتــار جمعــی ای کــه از هــرج و مــرج جریــان ســفارش خرید/فــروش 
اینکــه  از  بعــد  بــه دســت یم آینــد، پیش بینــی ای در مــورد جهــت قیمــت، 
ــط  ــای مرتب ــه پیش بینی ه ــر ب ــد داد. اگ ــه خواهن ــا ارائ ــه م ــود، ب ــل ش ــو کام الگ
ــه  ــت ک ــوان گف ــم، یم ت ــگاه کنی ــی ن ــین پول ــرد ماش ــر کارک ــا را از منظ ــا الگوه ب
هــر پیش بینــی نمایانگــر یــک جایــزه ی بالقــوه در ماشــین پولــی اســت کــه 
ــاوت  ــک تف ــا ی ــد؛ ب ــدا یم کن ــروز پی ــده ب ــه ی برن ــکل معامل ــه ش ــالت ب در معام
ــم  ــار ه ــو کن ــک الگ ــکل ی ــه ش ــانه ها ب ــی، نش ــین پول ــه در ماش ــی ک ــم. زمان مه
ــه  ــتگاه ب ــاد. دس ــد افت ــی خواه ــه اتفاق ــه چ ــم ک ــًا یم دانی ــد، دقیق ــرار یم گیرن ق
مــا پــول یم دهــد چــون پرداخــت پــول قطعــی اســت. از طرفــی دیگــر، برخــالف 
ماشــین پولــی، وقتــی یــک الگــو در بــازار نمایــان یم شــود، پیش بینــی مبتنــی 
بــر الگــو صرفــًا بــه مــا یم گویــد کــه احتمــال بــه دســت آوردن پــول در قالــب یــک 

ــت. ــده نیس ــن ش ــز تضمی ــود دارد و هیچ چی ــده وج ــه ی برن معامل
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ماشین پولی:

کــه در  پولــی براســاس فرصت هایــی هســتند  بــرد در ماشــین  جایزه هــای 
دســتگاه طراحــی شــده اند. هرچنــد کــه ماشــین پولــی بــه نحــوی طراحــی شــده 
اســت کــه یــک تــوعیز کامــاًل تصادفــی بیــن نتایــج بــرد و باخــت ایجــاد کنــد. در 
مجموعــه ی زیــادی از ایــن نتایــج، قانــون احتمــاالت باعــث یم شــود هــر مقــدار 
درصــد بــردی کــه کازینــو در ماشــین پولــی طراحی کــرده اســت1 )بــرای بازیکن( به 
طــور تدریجــی نمایــان شــود. امــا از آنجایــی کــه دســتگاه طــوری طراحــی شــده تــا 
یــک تــوعیز کامــاًل تصادفــی بیــن بردهــا و باخت هــا ایجــاد کنــد، بــه هیــچ طریقــی 
ــار کــه تصمیــم یم گیریــم اهــرم را  نیم شــود فرصت هــای واقعــی بــرد را، هــر ب

بکشــیم یــا دکمــه را فشــار دهیــم، تعییــن کــرد. 

معامله:

زمانــی کــه اهــرم را یم کشــیم یــا دکمــه دســتگاه را فشــار یم دهیــم، نیم دانیــم 
چــه الگویــی نمایــش داده خواهــد شــد یــا احتمــاالت چقــدر مطلــوب واقــع 
ــن  ــه همی ــود. ب ــان بش ــه بردم ــر ب ــه منج ــم ک ــی ببینی ــا الگوی ــد ت ــد ش خواهن
نیم توانیــم  یم کنیــم،  پیش بینــی ای  تحلیل مــان  اســاس  بــر  وقتــی  طریــق 
مشــخص کنیــم کــه بعــد از ورود مــا بــه معاملــه چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد یــا 
ــخیص  ــود را تش ــق یم ش ــان موف ــا معامله م ــه در آنه ــی ک ــم احتماالت نیم توانی

ــم.  دهی

ــرای  ــاوت ب ــران متف ــه معامله گ ــادی ک ــض و متض ــف متناق ــل مختل ــر دالی تأثی
توجیــه ورودشــان بــه یــک ســفارش خریــد یــا فــروش اســتفاده یم کننــد، 
مثــل همــان چیپ هــای کامپیوتــری عمــل یم کنــد کــه در ماشــین پولــی نتایــج 
ــان  ــرج جری ــرج و م ــی، ه ــین پول ــل ماش ــت مث ــد. درس ــاد یم کنن ــی ایج تصادف
ــن  ــدس بی ــل ح ــی و غیرقاب ــی تصادف ــث توزیع ــروش باع ــد و ف ــفارش خری س
پیش بینی هایــی کــه ممکــن اســت درســت باشــند یــا آنهایــی کــه ممکــن اســت 
ــوعیز  ــک ت ــه ی ــیم ک ــن باش ــم مطمئ ــور یم توانی ــود. چط ــند، یم ش ــتباه باش اش

تصادفــی بیــن پیش بینی هــای برنــده و بازنــده وجــود دارد؟

ــازده پرداخــت  ــرای ب ــازی محدودیت هــای قانونــی را، در صــورت وجــود، ب 1   در ســطح پیشــرفته، تنظیم کننده هــای ب

در ماشــین های بــازی تعییــن یم کننــد.
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اوال: مــا همیشــه بــه صــورت تصادفــی ضــرر یم کنیــم زیــرا هیچ چیــز نیم توانــد 
ــوع  ــای متن ــاد و هدف ه ــیار زی ــع بس ــد. مناب ــی کن ــفارش را پیش بین ــان س جری
بســیاری وجــود دارنــد؛ نتیجتــًا نســبت بیــن خریدهــا و فروش هــا همــواره در 
حــال تغییــر اســت. یــک ســفارش بــزرگ در یــک لحظــه یم توانــد جــذب شــود 
و کوچکتریــن تاثیــری بــر حرکــت قیمــت نگــذارد. درحالیکــه یــک یــا دو دقیقــه 
ــت  ــت وحش ــازار را در حال ــد ب ــفارش یم توان ــان س ــد، هم ــی بع ــا اندک ــر ی قبل ت
قــرار دهــد. بــه عبارتــی دیگــر، جریــان ســفارش در هــر لحظــه یم توانــد منجــر 
ــر  ــس ب ــر ک ــه ه ــی ای ک ــر از پیش بین ــود؛ صرف نظ ــی بش ــر اتفاق ــوع ه ــه وق ب

اســاس تحلیلــش داشــته اســت.

دومــا: مــا همیشــه بــه صــورت تصادفــی برنــده یم شــویم زیــرا هیــچ معامله گر 
ــه  ــد. ب ــرا کن ــه ای را اج ــا، معامل ــدن م ــده ش ــر برن ــه خاط ــه ب ــت ک ــری نیس دیگ
خاطــر بیاوریــد کــه اگــر نیم توانیــد بــا مقــدار زیــاد معاملــه کنیــد، بــرای برنــده 
شــدن معامله تــان بــه معامله گــران دیگــر نیــاز داریــد کــه بــا معاملــه بــا مقــدار 
زیــاد، منجــر بــه بــرد معاملــه ی شــما هــم بشــوند. بــرای مثــال، هیــچ وقــت بــه 
ذهــن شــما خطــور نخواهــد کــرد کــه همــه ی پیشــنهاد های فــروش2 بــا قیمــت 
9 را پــر کنیــد و قیمــت پیشــنهادی خریــد3 را تــا 10 بــاال ببریــد؛ صرفــًا بــرای اینکــه 
همــه ی معامله گرانــی کــه در قیمــت 9 وارد موقعیــت خریــد شــده بودنــد، 
ســود کننــد. ایــن فکــر اصــاًل بــه ذهن تــان نیم رســد. بــه همیــن طریــق بــه 
ــا  ــد ت ــرا کن ــه ای را اج ــه معامل ــد ک ــم نیم رس ــری ه ــر دیگ ــچ معامله گ ــن هی ذه

بــه شــما کمــک کنــد ســود کنیــد.

در نهایــت، هــر کســی کــه در جهــت مشــابه بــا پیش بینــی تحلیــل مــا معامله ای 
انجــام دهــد، دالیــل خــودش را دارد. بــه نــدرت آن دالیــل بــا دالیلــی کــه مــا بــرای 
انجــام معامله مــان اســتفاده کرده ایــم مطابقــت پیــدا یم کننــد. و اگــر ایــن 
دالیــل بــا یکدیگــر تطابــق پیــدا نکننــد پــس تأثیرشــان در جریــان ســفارش 
بــه نفــع مــا، تصادفــی خواهــد بــود. اگــر مــا بــه همزمانــی تصادفــی در جریــان 

2   پیشــنهاد فــروش )ask/offer price( نشــان دهندٔه مینیمــم قیمتــی اســت کــه یــک فروشــنده بــرای فــروش دارایــی 

مایــل اســت بپــردازد.

3   پیشــنهاد خریــد )bid price( نشــان دهندٔه ماکزیمــم قیمتــی اســت کــه یــک خریــدار مایــل اســت بــرای خریــد یــک 

دارایــی بپــردازد.
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ــس  ــم، پ ــاد کنی ــرد را ایج ــه ی ب ــان نتیج ــرای خودم ــا ب ــم ت ــه کنی ــفارش تکی س
نتیجــه ی معامالت مــان نیم تواننــد چیــزی غیــر از نتیجــه ا ی تصادفــی باشــند. 

ســوما: تجربــه ی مــا نشــان خواهــد داد کــه یــک تــوعیز تصادفــی بیــن بردهــا و 
ــک  ــاد ی ــا ایج ــد ب ــد، یم توانی ــاور نداری ــه آن ب ــوز ب ــر هن ــود دارد. اگ ــا وج باخت ه

بازنمایــی ســاده بــه راحتــی بــرای خودتــان اثباتــش کنیــد.

روی یک برگه ی کاغذ، اعداد یک تا 20 را بنویسید.. 1

از هــر روشــی کــه یم خواهیــد اســتفاده کنیــد تــا ترتیــب دقیــق نتایــج . 2
بــرد و باختــی کــه بــه نظرتــان اتفــاق خواهنــد افتــاد را مشــخص کنیــد. 
نتایــج 20 پیشــامد بعــدی در هــر چیــزی کــه از آن اســتفاده یم کنیــد )لبــه 
معامالتی تــان( کــه بــه شــما یم گویــد چــرا، کجــا و چــه زمانــی بایــد وارد 
ــامد  ــن پیش ــه اولی ــد نتیج ــر یم کنی ــر فک ــال، اگ ــرای مث ــوید. ب ــه ش معامل
ــماره ی  ــار ش ــود، کن ــد ب ــده خواه ــه ی برن ــک معامل ــان ی ــه ی معامالتی ت لب

ــد. ــت کنی ــرد را یادداش ــه ی ب ــک، کلم ی

بعــد کنــار هــر شــماره یادداشــت کنیــد کــه آیــا فکــر یم کنیــد ایــن معاملــه . 3
برنــده خواهــد بــود یــا بازنــده.

ــد  ــی کرده ای ــه پیش بین ــزی ک ــا چی ــه را ب ــر معامل ــی ه ــج واقع ــد نتای ــون بای اکن
مقایســه کنیــد. بــدون شــک بعضــی از نتایــج درســت از آب در یم آینــد. امــا 
ــن  ــدت غیرممک ــه ش ــه ب ــر 20 معامل ــت ه ــب برد/باخ ــق ترتی ــی دقی پیش بین
ــید  ــه برس ــن نتیج ــه ای ــی ب ــید. وقت ــته باش ــب داش ــم غی ــه عل ــر اینک ــت مگ اس
ــا  ــبت باخت ه ــه نس ــا ب ــب برده ــا ترتی ــدارد ت ــود ن ــی ای وج ــچ راه منطق ــه هی ک
لبــه  توســط  شــده  تعییــن  معامــالِت  از  خصوصــی  بــه  مجموعــه ی  در  را 
معامالتی تــان بــه درســتی پیش بینــی کنیــد، بــه ایــن نتیجــه یم رســید کــه 
ــه ی  ــر لب ــای ه ــا و باخت ه ــود برده ــث یم ش ــر باع ــران دیگ ــد معامله گ مقاص

ــوند. ــاد ش ــی ایج ــور تصادف ــه ط ــی ای ب معامالت
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ماشین پولی:

ــی  ــاد کنترل ــد افت ــه خواه ــی ک ــر روی اتفاق ــم، ب ــازی یم کنی ــتگاه ب ــا دس ــی ب وقت
نداریــم؛ زیــرا نیم توانیــم تصمیــیم بگیریــم یــا کاری انجــام دهیــم کــه بــر روی 

کارکــرد ماشــین پولــی تأثیــر بگــذارد. 

معامله:

بعــد از پیش بینــی و ورودمــان بــه معاملــه، بــر روی قیمــت هیــچ کنترلــی 
نداریــم. تنهــا اســتثناء زمانی ســت کــه بــا مقــدار زیــادی معاملــه کنیــم تــا 
قیمــت را بــاال یــا پاییــن ببریــم. در غیــر اینصــورت، درســت مثــل ماشــین پولــی، 
ــر ایجــاد یــک عــدم  ــا کاری انجــام دهیــم کــه ب نیم توانیــم تصمیــیم بگیریــم ی
تعــادل در نســبت جریــان ســفارش خرید/فــروش بــه نفــع مــا تأثیــر بگــذارد.

ماشین پولی:

طریقــه ی تصادفــی آشــکار شــدن الگوهــا بــه قــدری واضــح و روشــن اســت 
ــه  ــه دکم ــد از اینک ــاد، بع ــد افت ــه خواه ــی ک ــی اتفاق ــرای پیش بین ــالش ب ــه ت ک
را فشــار یم دهیــم یــا اهــرم را یم کشــیم، بیهــوده اســت. عــدم قطعیــت کامــل 

ــرل. ــدون کنت ب

معامله:

برخــالف ماشــین پولــی کــه در آن، پیش بینــی اتفاقــی کــه خواهــد افتــاد بیهــوده 
اســت، الگوهــای رفتــاری ای کــه از هــرج و مــرج جریــان ســفارش خرید/فــروش 
ــورت  ــه ص ــر ب ــد؛ اگ ــی را دارن ــع ارزش پیش بین ــور قط ــه ط ــد ب ــت یم آین ــه دس ب
بــه عبــارت  از پیش بینی هــا صــورت بگیرنــد.  درصــدی و طــی مجموعــه ای 
ــتری  ــده ی بیش ــالت برن ــه معام ــر اینک ــی ب ــی مبن ــاالت مطلوب ــا احتم ــر، م دیگ
نســبت بــه معامــالت بازنــده خواهیــم داشــت دریافــت خواهیــم کــرد امــا ایــن 
معامــالت برنــده و بازنــده بــه ترتیبــی تصادفــی پدیــدار خواهنــد شــد. هــر 
پیش بینــی مجــزا در مجموعــه، مشــخص نیم کنــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد، 

بلکــه صرفــًا مشــخص یم کنــد چــه اتفاقــی ممکــن اســت بیفتــد.



266  - فصل سیزدهم 

معامله گر کامل

http://t.me/TradingWithAtrin

ماشین پولی:

 وقتــی دکمــه ی دســتگاه را فشــار یم دهیــم جــای شــکی وجــود نــدارد کــه مــا 
راجــع بــه نحــوه ی تعییــن نتیجــه بــرد یــا باخــت توســط چیــپ کامپیوتــری 
کوچکتریــن اطالعــی نداریــم. بازیکنــان ماشــین پولــی بــا بی خبــری کامــل از 

ــد.  ــازی یم کنن ــی( ب ــدی منطق ــا ح ــل ت ــج )حداق نتای

کــه  اتفاقــی  بــه  یــک معامله گــر، دانش مــان نســبت  بــه عنــوان  معاملــه: 
ــه  ــه چ ــم و اینک ــی داری ــا دسترس ــه آنه ــه ب ــی ک ــوع اطالعات ــه ن ــاد ب ــد افت خواه
مــدل معامله گــری هســتیم بســتگی خواهــد داشــت. معامله گرانــی هســتند 
کــه یم داننــد بــر اســاس اطالعاتــی عمــل یم کننــد کــه [نتیجــه ی] معامله شــان 
را عمــاًل قطعــی یم کنــد. و در نقطــه مقابــل، معامله گرانــی هســتند کــه انــگار 
دارنــد بــا ماشــین پولــی بــازی یم کننــد، زیــرا از علــت بــرد یــا باخت معامالت شــان 

کوچکتریــن اطالعــی ندارنــد.

نخست: اطالعات داخلی

معامله گرانــی کــه اطــالع زیــادی راجــع بــه حرکــت بعــدی بــازار دارنــد و بر اســاس 
ــا  ــا ب ــد ی ــی دارن ــی دسترس ــات داخل ــه اطالع ــا ب ــد ی ــل یم کنن ــات عم ــن اطالع ای
حجــم زیــادی معاملــه یم کننــد کــه منجــر بــه حرکــت قیمــت در جهــت دلخــواه 
ــه ی]  ــد، [نتیج ــتفاده کن ــی اس ــات داخل ــری از اطالع ــر معامله گ ــود. اگ ــا یم ش آنه
معاملــه اش قطعــی اســت یــا تــا حــد ممکــن قطعــی اســت. امــا اگــر گیــر بیفتــد، 
ــا  ــه ب ــه معامل ــوط ب ــن مرب ــرد. قوانی ــان بخ ــه ج ــن را ب ــدان رفت ــک زن ــد ریس بای

اطالعــات "داخلــی" سالهاســت کــه تنظیــم و اجــرا یم شــوند.

اساســًا اگــر بــرای شــرکتی کار کنیــد کــه ســهام عــام قابــل معامله داشــته باشــند 
ــه  ــی ک ــات و تصمیمات ــه اطالع ــه ب ــتید ک ــی هس ــازمان دولت ــک س ــد ی ــا کارمن ی
یم توانــد قیمــت ســهام عــام قابــل معاملــه را تحت تأثیــر قــرار دهــد دسترســی 
ــر  ــد مگ ــام دهی ــه ای انج ــات معامل ــن اطالع ــاس ای ــر اس ــد ب ــد، نیم توانی داری
ــرار  ــم ق ــردم ه ــوم م ــترس عم ــات در دس ــن اطالع ــه( ای ــی ک ــا زمان ــا ت ــه )ی اینک
بگیرنــد. بــرای مثــال، در نظــر بگیریــد شــما مدیــر یــک شــرکت ســهایم عــام 
ــی از  ــت یک ــرار اس ــوید ق ــه یم ش ــه متوج ــتید ک ــری هس ــن نف ــتید و اولی هس
بزرگتریــن مشــتریان تان را از دســت دهیــد. زمانــی کــه "بــازار" متوجــه ایــن ضــرر 
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در درآمدتــان بشــود، بــدون شــک تأثیــری منفــی بــر ســهام شــرکت تان خواهــد 
ــروش  ــه ف ــروع ب ــد، ش ــه داری ــی ای ک ــت داخل ــاس موقعی ــر اس ــر ب ــت. اگ گذاش
ســهام شــرکت بکنیــد، آنهــم قبــل از اینکــه اعالمیــه ی عمــویم ای صــورت بگیــرد 
ــا اگــر بــه آشــنایان یــا  تــا همــه فرصــت فــروش سهام شــان را داشــته باشــند، ی
ــهام  ــروش س ــن ف ــا در پوزیش ــد ت ــت بگویی ــن وضعی ــورد ای ــتان تان در م دوس
قــرار بگیرنــد یــا قراردادهــای اختیــار فــروش4 بخرنــد، بــرای نقــض قوانیــن 

ــا اطالعــات پنهانــی تحــت پیگــرد قانونــی قــرار خواهیــد گرفــت. معامــالت ب

تــا جایــی کــه مــن اطــالع دارم فقــط یــک گــروه از افــراد هســتند کــه بــرای انجــام 
معامــالت بــا اطالعــات محرمانــه محاکمــه نیم شــوند و آنهــا هــم اعضــای 
مجلــس نماینــدگان و مجلــس ســنای آمریــکا هســتند. اعضــای مجلــس 
ــت  ــر قیم ــی ای ب ــر اساس ــن، تأثی ــد و قوانی ــب یم کنن ــاد و تصوی ــن را ایج قوانی
ســهام ها، کاالهــا یــا هــر تعــداد ابزارهــای مالــی یم گذارنــد. در عیــن حــال، ایــن 
افــراد بــر اســاس رایزنی هــا و تصمیمــات تأثیرگذارشــان بــر بــازار اقــدام بــه 
ــد.  ــاف کرده ان ــه مع ــان را از محاکم ــد و خودش ــود( یم کنن ــب س ــه )کس معامل
ــان را  ــه تصمیمات ش ــل از اینک ــد؛ قب ــو کنن ــا لغ ــرا ی ــه ای را اج ــد معامل یم توانن
بــرای اشــخاص ذی نفــع یــا باقــی مــردم جهــان علنــی کننــد. ایــن افــراد در نقــش 
معامله گــر، فرصــت ایــن را دارنــد کــه معامــالت تقریبــًا عــاری از ریســک را انجــام 
ــق و  ــت مطل ــاس قطعی ــر اس ــًا ب ــه تقریب ــت ک ــوان گف ــت یم ت ــد و در نهای دهن

ــد. ــل یم کنن ــل عم کام

Put Options   4
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دوما: از معامله کردن با اخبار و رویدادها چه یم دانیم؟

ــا روش  اگــر بــه اطالعــات داخلــی دسترســی نداریــد، اســتفاده از هــر تکنیــک ی
ــراه  ــت هم ــدم قطعی ــداری ع ــا مق ــه، ب ــرای معامل ــر ب ــی دیگ ــی قانون معامالت
خواهــد بــود. هرچنــد معامالتــی وجــود دارنــد کــه بردشــان قطعــی ا ســت. 
ــی  ــه قطع ــک معامل ــی از ی ــال خوب ــت مث ــده اس ــه آورده ش ــه در ادام ــی ک مطلب
ــازار  ــک ب ــاد ی ــه ایج ــر ب ــه و منج ــورت گرفت ــر ص ــک خب ــاس ی ــر اس ــه ب ــت ک اس

ــت. ــده اس ــه ش یکطرف

درســت قبــل از اولیــن جنــگ خلیــج فــارس در ســال 1991، مــن مربــی یــک 
معامله گــر حرفــه ای اوراق بهــادار خزانــه بــودم. در آن زمــان، یعنــی قبــل از 
ایجــاد پلتفرم هــای الکترونیکــی معامالتــی، ایــن شــخص بهتریــن موقعیتــی کــه 
ــران  ــرعت معامله گ ــه س ــالت را ب ــت معام ــت؛ یم توانس ــد داش ــرش را بکنی فک
تــاالر بــورس اجــرا کنــد و آرامــش و خلــوت یــک معامله گــر خــارج از تــاالر بــورس 
را هــم داشــت. در کنــار اینهــا، بــه اخبــار بــه صــورت لحظــه ای دسترســی داشــت. 
یــک دفتــر در تــاالر بــورس شــیکاگو متعلــق بــه وی بــود کــه در آنجــا یــک عضــو 
ــاالر بــورس و در کنــار  تمــام وقــت بــود؛ بنابرایــن یم توانســت یــک تلفــن در ت

جایــگاه معامــالت آتــی اوراق بهــادار قرضــه ی 30 ســاله، اجــاره کنــد.

بــه جــای معاملــه در تــاالر بــورس، در دفتــرش بــا آســودگی نمودارهــا را مــورد 
ــی  ــرد. زمان ــا یم ک ــم تماش ــدد را ه ــای متع ــده خبره ــرار یم داد و گزی ــی ق بررس
کــه یم خواســت معاملــه ای را اجــرا کنــد، ســفارش های خریــد و فروشــش را از 
طریــق منشــی  ای کــه بــرای مدیریــت تلفــِن جایــگاه معامالتــی اســتخدام کــرده 
بــود، مســتقیمًا بــه تــاالر بورس یم فرســتاد. ایــن منشــی متقاباًل از نشــانه  های 
ــرد  ــتفاده یم ک ــده اند( اس ــح داده ش ــر توضی ــه پیش ت ــی )ک ــوص معامالت مخص
ــام  ــه کاری انج ــد چ ــد یم خواه ــات بگوی ــرای سفارش ــئول اج ــزار مس ــه کارگ ــا ب ت
ــه در  ــد ک ــر بگیری ــت، در نظ ــان طاقت فرساس ــه نظرت ــد ب ــن فراین ــر ای ــد. اگ ده
ســال 1991 هیــچ بــازار بــورس الکترونیکــی ای یــا پلتفــرم معامالتــی کامپیوتری ای 

وجــود نداشــت. 

در دوره ای کــه منتهــی بــه شــروع جــدی اولیــن جنــگ خلیــج فــارس شــد، بــوش 
رئیــس جمهــور آمریــکا، بــه صــدام حســین مهلــت کوتاهــی بــرای خــارج کــردن 
نیروهایــش از کویــت داد. جیمــز بیکــر )وزیــر امــور خارجــه آمریــکا در آن زمــان( 
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در ژنــو ســوئیس مشــغول مذاکــرات دقیقــه نــودی بــا طــرف مقابــل عراقــی اش 
ــه  ــود ک ــح ب ــد. پرواض ــرف کن ــگ منص ــا را از جن ــق آنه ــر منط ــه ب ــا تکی ــا ب ــود ت ب
ــوع  ــه وق ــزرگ ب ــگ ب ــک جن ــت، ی ــش نیم رف ــی پی ــه خوب ــرات ب ــن مذاک ــر ای اگ
یم پیوســت و برگشــتی هــم وجــود نداشــت. نتیجتــًا معامله گــران و دیگــر 
افــراد مضطــرب بودنــد. تاثیــری کــه ایــن جنــگ بــا ایــن ابعــاد در خاورمیانــه بــر 
روی اقتصــاد جهــان و بــه خصــوص قیمــت نفــت یم گذاشــت مشــخص نبــود. 

ــان  ــه پای ــی ب ــه زمان ــرات چ ــه مذاک ــت ک ــی نیم دانس ــور قطع ــه ط ــس ب هیچ ک
ــا پوشــش  یم رســند. در آن زمــان گزارشــگران تلویزیونــی در همــه ی جــای دنی
خبــری بیســت و چهــار ســاعته داشــتند و منتظــر خبــری در رابطــه بــا اتفاقــات 
آتــی بودنــد. یــک روز، هنــگام ســاعات معامالتــی )بــه وقــت آمریــکا( جیمــز 
ــا بیانیــه ای را اعــالم کنــد. روی ســکو رفــت  پارکــر جلــوی دوربیــن حاضــر شــد ت
و جلــوی تریبــون ایســتاد، رو بــه دوربین هــا کــرد و بیانیــه اش را بــا گفتــن 
ــه ای اوراق  ــر حرف ــن، معامله گ ــن حی ــرد. در همی ــاز ک ــف« آغ ــا تأس ــه ی »ب کلم
بهــادار کــه پیش تــر در مــوردش صحبــت کردیــم در دفتــرش نشســته بــود و 
اخبــار CNN را بــه دقــت نــگاه یم کــرد و منتظــر هرگونــه خبــری بــود کــه اجــرای 
معاملــه  را قطعــی کنــد. وقتــی کلمــه ی »بــا تاســف« را از تلویزیــون شــنید، فــورًا 
بــه منشــی اش کــه تلفــن کنــار جایــگاه معامــالت آتــی اوراق بهــادار ســی ســاله را 

ــازار بــه فــروش برســاند.  مدیریــت یم کــرد گفــت پنجــاه قــرارداد را در ب

بــه ایــن ترتیــب منشــی بالفاصله ســیگنال فروش را بــه کارگزار مســئول اجرا در 
جایــگاه اوراق بهــادار خزانــه نشــان داد. کارگــزار حاضــر در جایــگاه بــا معامله گــر 
ــتانش  ــی، دس ــر محل ــن معامله گ ــه ای ــرد ک ــرار ک ــیم برق ــاط چش محلی ای5ارتب
ــک  ــک تی ــرارداد را ی ــاه ق ــد پنج ــه یم خواه ــداد ک ــان می ــود و نش ــه ب ــاال گرفت را ب
ــی  ــیگنالی مبن ــه وی س ــزار ب ــرد. کارگ ــی بخ ــده قبل ــالم ش ــت اع ــر از قیم پایین ت
بــر پذیــرش پیشــنهاد خریــدش داد. معامله گــر محلــی دریافــت کــه معاملــه 
صــورت گرفتــه و ســپس کارگــزار بــا اســتفاده از یــک ســیگنال بــه منشــی تلفــن 

قیمتــی کــه ســفارش فروشــش در آن پــر شــده بــود را اعــالم کــرد. 

5  بــه انگلیســی:  )locals( افــرادی هســتند کــه یــک صندلــی در یکــی از بازارهــای بــورس را خریــده یــا اجــاره کرده انــد و 

اغلــب بــرای حســاب خودشــان معاملــه یم کننــد.
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معامله گــر حرفــه ای اوراق طــی همــان ســی ثانیــه ای کــه جیمــز پارکــر کلمــه ی 
»بــا تاســف« را گفتــه بــود در پوزیشــن فــروش پنجــاه قــرارداد آتــی اوراق قــرار 
گرفتــه بــود. یــک دقیقــه بعــد از اینکــه سفارشــش پــر شــد، بــازار هــزار دالر بــه 
ازای هــر قــرارداد نــزول قیمــت داشــت. بــه عبــارت دیگــر، در عــرض یــک دقیقــه 
ــه جیــب زد و معامله گــر محلــی در طــرف  معامله گــر اوراق پنجــاه هــزار دالر ب
دیگــر معاملــه پنجــاه هــزار دالر ضــرر کــرد. البتــه بــا فــرض اینکــه معامله گــر 
محلــی نیم توانســت خریــداری بــرای طــرف دیگــر ســفارش فــروش پنجــاه 

قــرارداد پیــدا کنــد و یم بایســت بــرای خــروج از معاملــه آن را پــر یم کــرد. 

معامله گــر اوراق حرفــه ای از چــه چیــزی اطــالع داشــت؟ او یم دانســت کــه 
ــد، و  ــر یم کنن ــور فک ــا چط ــوص محلی ه ــه خص ــادار و ب ــران اوراق به معامله گ
چطــور بــه انــواع مشــخصی از گزارش هــا و رویدادهــای خبــری واکنــش نشــان 
یم دهنــد. معامله گــر حرفــه ای فکــر یم کــرد کــه بــازار اوراق قرضــه نــزول 
ــرا  ــه چ ــدارم ک ــر ن ــه خاط ــن ب ــا م ــد؛ ام ــم ش ــن ه ــت و چنی ــد داش ــت خواه قیم
اینطــور فکــر یم کــرد. فقــط یــادم اســت کــه او گفــت کامــاًل مطمئــن اســت اگــر 
مذاکــرات شکســت بخــورد، همــه در جایــگاه معامالتــی در تــالش بــرای فــروش 

ــود.    خواهنــد ب

مســلمًا او تنهــا کســی نبــود کــه چنیــن نظــری داشــت، امــا مشــخصًا یــک برتــری 
معامالتــی نســبت بــه همــه ی معامله گــران دیگــر، بــه خصــوص معامله گــران 
در  را  خبرهــا  یم توانســت  کــه  بــود  موقعیتــی  در  او  داشــت.  بــورس  تــاالر 
لحظــه دریافــت کنــد و ســریعًا معامــالت را بــه اجــرا در آورد. همچنیــن منابــع 
روان شــناختی الزم بــرای واکنــش ســع بعــد از شــنیدن کلمــه ی »بــا تاســف« را 

داشــت و دیگــر منتظــر شــنیدن ادامــه ی خبــر نمانــد. 

زمانــی کــه حجــم زیــادی از ســفارش های فــروش وارد بــازار شــدند، معامله گران 
حاضــر در جایــگاه بــه ســرعت متوجــه شــدند اتفاقــی افتــاده اســت. آنهایــی کــه 
ــد. و  ــن یم آوردن ــان را پایی ــاًل دستش ــد، اق ــد بودن ــنهاد خری ــال دادن پیش در ح
ــه  ــروع ب ــااًل ش ــت، احتم ــگ در راه اس ــد جن ــه یم فهمیدن ــض اینک ــه مح ــد ب بع

اجــرای یــک ســفارش فــروش مثــل بقیــه یم کردنــد. 
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بنابرایــن بایــد از خودمــان بپرســیم، آیــا معامله گــر حرفــه ای اوراق قرضــه از 
روی قطعیــت مطلــق معاملــه را انجــام  داد؟

مطلقًا خیر!

بـا اینکـه معامله گـر حرفـه ای فکـر یم کـرد کـه معاملـه اش احتمـال موفقیـت 
خیلـی باالیـی دارد، آنقدر تجربه داشـت کـه بداند »هرچیزی ممکن اسـت اتفاق 
بیفتـد«. بنابرایـن واکنـش بـازار را بدیهـی تلقـی نکـرد، و اگـر بـازار بـه نحـوی که 

یم خواسـت واکنـش نشـان نـیم داد، آمـاده ی پذیـرش ضرر هـم بود. 

بنیــادی  معیارهــای  اســاس  بــر  را  معامالت مــان  وقتــی  ســومًا: 
یم دانیــم؟ چــه  یم دهیــم،  انجــام  )فاندامنتــال( 

ــاب  ــه حس ــت ب ــی قیم ــی« در پیش بین ــردی »منطق ــال، رویک ــل فاندامنت تحلی
ــه  ــر اســاس یــک تحلیــل سیســتماتیک و متفکران ــد؛ از ایــن جهــت کــه ب یم آی
ــرمایه را  ــی س ــه ارزش کنون ــود ک ــی یم ش ــه ی فاکتورهای ــامل هم ــه ش ــت ک اس
بــه نســبت ارزشــی کــه در آینــده بایــد داشــته باشــد، مشــخص یم کنــد. اگــر بــا 
دیــدگاه فاندامنتــال بــازار را تحلیــل یم کنیــد، یعنــی توجــه داریــد کــه همــه ی 
معیارهــای مرتبــط )مناســب( الزم را در اختیــار داریــد تــا مشــخص کنیــد آیــا یــک 
ســهام، ابــزار مالــی یــا یــک کاال در حــال حاضــر ارزشــی متعــارف، کــم یــا بیــش از 

انــدازه دارد.

اگـر بـر اسـاس تحلیل تـان مشـخص کنیـد کـه یـک سـرمایه ارزش اندکـی دارد، 
یم توانیـد بـه طـور معقول انتظار داشـته باشـید کـه قیمت باال بـرود. ]افزایش 
قیمـت[ زمانـی اتفـاق یم افتـد یـا در صورتـی اتفـاق یم افتـد کـه معامله گـران 
دیگـر هـم بـه نتیجـه ای مشـابه بـا نتیجه گیـری شـما برسـند. از طرفـی دیگـر، 
اگـر بـه ایـن نتیجه برسـید کـه قیمت چیـزی بیش از انـدازه اسـت، یم توانید به 
طـور معقـول انتظـار داشـته باشـید کـه قیمـت پایین بـرود. بـار دیگـر، کاهش 
قیمـت زمانـی اتفـاق یم افتـد، یـا در صورتـی اتفـاق یم افتـد کـه معامله گـران 

دیگـر هـم بـه نتیجـه ای مشـابه بـا نتیجـه شـما برسـند.
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فــرض بگیریــد کــه منابــع کافــی بــرای ایجــاد یــک تاثیــر مهــم بــر نســبت 
جریــان ســفارش خرید/فــروش را نداریــد. زمانــی کــه از تحلیــل فاندامنتــال 
بــه عنــوان توجیهــی بــرای انجــام یــک معاملــه اســتفاده یم کنیــد، اساســًا امیــد 
داریــد یــا اینطــور شــرط یم بندیــد کــه باقــی معامله گــران بــه انــدازه ی شــما در 
محاســبه ی ارزش ]یــک ســرمایه[ »منطقــی« فکــر کننــد و در نتیجــه، بــه انجــام 
یــک معاملــه در جهــت مشــابه بــا معاملــه شــما وادار شــوند. عــالوه بــر ایــن، 
شــما امیدواریــد کــه تمایلشــان بــه انجــام چنیــن معاملــه ای بــه قــدری قــوی 
باشــد کــه بــا قیمتــی باالتــر از قیمــت شــما، اقــدام بــه خریــد کننــد یــا بــا قیمتــی 
ــد،  ــن باش ــر از ای ــر غی ــد. اگ ــه کنن ــه معامل ــدام ب ــما، اق ــت ش ــر از قیم پایین ت

قیمــت چطــور بــه نفــع شــما حرکــت خواهــد کــرد؟ 

تهدیدکننــده ی  مشــکالت  بزرگتریــن  از  یکــی  کــه  شــده ام  متوجــه  مــن 
یم کننــد،  اســتفاده  فاندامنتــال  تحلیــل  از  عمدتــًا  کــه  معامله گرانــی 
ــازار اســت. یعنــی صرف نظــر از عقالنــی،  ناتوانی شــان در فهــم قوانیــن اصلــی ب
منطقــی یــا حتــی عالــی  بــودن تحلیــل یــک معامله گــر، همــواره تعــدادی 
شــرکت کننده در بــازار هســتند کــه معامله هایــی را اجــرا یــا لغــو یم کننــد؛ 
بــه دالیلــی کــه کامــاًل خــارج از فاکتورهــای فاندامنتــال )کــه ارزش ســرمایه ای را 
مشــخص یم کننــد( قــرار یم گیرنــد. بدیــن معنــی کــه معامله گــران دیگــر، بــه 
دالیــل متعــدد نامرئــی یــا نامشــخصی، احســاس نیــاز بــه خریــد چیــزی یم کنند 
کــه تحلیلگــر فاندامنتــال ارزش آن را بیــش از حــد ارزیابــی کــرده اســت، و باعــث 
بــاال رفتــن قیمــت یم شــوند. یــا اقــدام بــه فــروش چیــزی یم کننــد کــه تحلیلگــر 
فاندامنتــال ارزش آن را کــم ارزیابــی کــرده و باعــث کاهــش قیمــت یم شــوند و 

ــد.  ــام یم دهن ــی انج ــدت نامعین ــرای م ــت را ب ــن حرک ای

بــرای یــک تحلیلگــر فاندامنتــال کــه نیم دانــد معامله گــران غیر-فاندامنتــال 
دیگــر چگونــه فکــر یم کننــد یــا بــه میــزان الزم بــا پویایــی جریــان ســفارش 
آشــنایی نــدارد، چنیــن رفتــاری در بــازار کامــاًل غیرمنطقــی بــه حســاب یم آیــد و 
اصــاًل نبایــد اتفــاق بیفتــد. بنابرایــن کســی کــه مبنــای معامالتــش را بــر پایــه ی 
تحلیــل فاندامنتــال یم گــذارد ممکــن اســت ارزش چیــزی را بدانــد امــا نیم داند، 
ــران  ــا معامله گ ــد ت ــول یم کش ــدر ط ــه چق ــد ک ــز نفهم ــت هرگ ــن اس ــا ممک ی
دیگــر نیــز بــه نتیجه گیــری عقالنــی و منطقــی مشــابه وی برســند و بــا حجــیم 
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معاملــه  کننــد کــه قیمــت یــک ســرمایه دقیقــًا مطابــق ارزش اصلــی آن ســرمایه 
آن بشــود.

تحلیــل  از  کــه  هســتند  معامله گــر  بی شــماری  تعــداد  بازارهــا،  تاریــخ  در 
ــران  ــی معامله گ ــا باق ــته اند ت ــر نشس ــد و منتظ ــتفاده یم کنن ــال اس فاندامنت
ــار،  ــن انتظ ــد؛ و در ای ــام دهن ــت را انج ــد و کار درس ــل کنن ــی« عم ــازار »عقالن ب

شــده اند. ورشکســت 

چهارمــًا: وقتــی معامله مــان را بــر مبنــای تحلیــل تکنیــکال انجــام 
یم دهیــم چــه یم دانیــم؟

ــه  ــر ارائ ــه کامپیوت ــک صفح ــت ی ــه پش ــه معامل ــدودی ک ــدگاه مح ــر دی از منظ
زیــادی  چیــز  یم افتــد  کــه  اتفاقاتــی  از  تکنیــکال  معامله گــر  یــک  یم دهــد، 
ــروش را  ــا ف ــد ی ــفارش های خری ــازار س ــی در ب ــه کس ــد چ ــد. او نیم دان نیم دان
ــل  ــه دالی ــی ک ــن معن ــیم آورد. بدی ــر در ن ــم س ــان ه ــد و از دالیل ش ــت یم کن ثب
ــا آنهــا معاملــه یم کنــد، و همچنیــن درســتی یــا  واقعــی ایجــاد الگوهایــی کــه ب

نادرســتی پیش بینــی ای کــه الگــو ایجــاد یم کنــد را نیم دانــد.
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فصل چهاردهم
آیـا معامله گرانـی کـه بـا اسـتفاده از تحلیـل، بـا حـرکات قیمـت 
خریـد و فـروش انجام یم دهند، در حال قمار کردن هسـتند؟

آیــا معامله گرانــی کــه بــا اســتفاده از تحلیــل، بــا حــرکات قیمــت خریــد و فــروش 
انجــام یم دهنــد، در حــال قمــار کــردن هســتند؟

ایــن یــک حقیقــت مســلم اســت کــه بــازی بــا ماشــین پولــی، قمــار کــردن خالــص 
اســت. اکنــون بایــد از خودمــان بپرســیم، آیــا بیــن نحــوه ی کارکــرد یــک ماشــین 
پولــی و معاملــه بــا حــرکات قیمــت ارتباطــی وجــود دارد؟ تــا بدین طریــق بگوییم 
معاملــه کــردن هــم قمــار خالــص اســت؟ پاســخ شــما بــه ایــن ســوال اهمیــت 
زیــادی دارد، زیــرا در دیدگاهــی کــه در آن آســیب پذیری از لحــاظ هیجانــی وجــود 
نــدارد و تــرس در آن جایــی نــدارد، الزم اســت معاملــه ای موفــق داشــته باشــیم. 
ــام  ــه انج ــورد کاری ک ــران و در م ــن معامله گ ــی، در بی ــن دیدگاه ــن چنی در بط

یم دهنــد بــاوری وجــود دارد کــه یم گویــد: معامله گــران قمــار یم کننــد.

همانطــور کــه داریــد راجــع بــه پاســخ ایــن ســوال یم اندیشــید، بــه ایــن مــوارد 
توجــه داشــته باشــید:

اگر به اطالعات داخلی دسترسی ندارید 	

اگر خودتان با حجم مورد نیاز برای حرکت قیمت معامله نی کنید 	

ــران را  	 ــر معامله گ ــه دیگ ــی ای ک ــل اساس ــدن دالی ــرای فهمی ــی ب ــچ راه ــر هی اگ
تشــویق بــه ورود بــه ســفارش های خریــد و فروش شــان یم کنــد نداریــد

اگر اصاًل نی توانید دالیل دیگر معامله گران را به درستی تشخیص دهید 	

ــه  ــی ای ک ــر پیش بین ــان، ه ــاد پیش بینی ت ــی ایج ــر از چگونگ ــن صرف نظ بنابرای
در مــورد جهــت قیمــت یم کنیــد، بــدون شــک یــک حــدس اســت.

ممکــن اســت جریــان ســفارش پیش بینــی هــر شــخصی را تبدیــل بــه بــرد کنــد 
و ممکــن اســت هــم آنهــا را بازنــده کنــد. در هــر دو حالــت، هیــچ راهــی وجــود 
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نــدارد کــه از پیــش بفهمیــم چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد و کاری هــم از دســتمان 
ــد. ــر نیم آی ب

پــس اگــر تمــایم پیش بینی هایتــان حــدس و گمــان هســتند و اگــر غلــط از آب 
در بیاینــد، متحمــل ضــرر خواهیــد شــد، پــس چطــور کاری کــه انجــام یم دهیــد 

قمــار کــردن نیســت؟

چنیــن کاری قمــار کــردن اســت. مــا، معامله گرانــی کــه بــا حرکــت قیمــت 
معاملــه یم کنیــم، در حــال قمــار کــردن هســتیم. امــا ایــن بدیــن معنــا نیســت 
ــدنی  ــن نش ــان تضمی ــل اطمین ــودهای قاب ــدار و س ــه پای ــک نتیج ــاد ی ــه ایج ک
باشــند. بیــن مــا معامله گرانــی کــه در حــال قمــار کــردن هســتیم و کســی 
ــدازد  ــی یم ان ــین پول ــل ماش ــش را داخ ــود و پول های ــو یم ش ــک کازین ــه وارد ی ک
تفــاوت بزرگــی وجــود دارد؛ احتمــال بــه دســت آوردن نتایــج پایــدار بــرای چنیــن 
ــین  ــا ماش ــه ب ــو ک ــخصی در کازین ــه ش ــل اینک ــدارد. دلی ــود ن ــًا وج ــردی تقریب ف
ــه  ــت ک ــن اس ــدارد ای ــدار ن ــد پای ــاد درآم ــرای ایج ــی ب ــد شانس ــازی یم کن ــی ب پول
کازینــو ماشــین های پولــی را طــوری تنظیــم یم کنــد کــه احتمــاالت بــرد بــه نفــع 

ــد.  ــو( باش ــان )کازین خودش

کــه  یم کننــد  حاصــل  اطمینــان  همیشــه  زیــرا  هســتند  موفــق  کازینوهــا 
احتمــاالت بــه نفــع خودشــان باشــد. بــا در اختیــار داشــتن احتمــاالت بــه نفــع 
خودشــان، تنهــا کاری کــه بایــد بــرای ایجــاد درآمــد پایــدار انجــام دهنــد شــرکت 
در همــه ی برنامه هاســت تــا قوانیــن احتمــاالت بتواننــد بــه خوبــی عمــل 
ــم  ــی ه ــت باخت های ــرار اس ــه ق ــد ک ــاری، یم دانن ــر قم ــرکت در ه ــا ش ــد. ب کنن
داشــته باشــند. امــا از نظــر آنهــا چنیــن ضررهایــی فقــط هزینه هایــی هســتند 
ــه  ــی ک ــه از آنجای ــه البت ــد؛ ک ــم یم کنن ــان فراه ــرد را برایش ــه ب ــی ب ــه دسترس ک
ــد  ــان خواه ــتر از ضررهایش ــان بیش ــت، بردهایش ــان اس ــه نفع ش ــاالت ب احتم
بــود. در نتیجــه، کازینــو همیشــه طــی چنــد ســری قمــار، برنــده ی اصلــی اســت.

ــا  اگــر پشــت یــک ماشــین پولــی نشســته باشــید و کســی ازتــان بپرســد کــه آی
داریــد قمــار یم کنیــد؟ احتمــااًل بــا تعجــب نگاهــش یم کنیــد و یم گوییــد: 
ــک  ــر از ی ــه؟«. اگ ــمش چی ــن کار اس ــس ای ــم. پ ــار یم کن ــه دارم قم ــه ک »معلوم
معامله گــر معمولــی کــه پشــت کامپیوتــر نشســته اســت و بــه نظــر خــودش 
قیمــت  جهــت  پیش بینــی  بــرای  حســابی ای  درســت  تحلیلــی  روش  از  دارد 
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اســتفاده یم کنــد بپرســید آیــا دارد قمــار یم کنــد؟ احتمــااًل بــا تعجــب نگاهتــان 
یم کنــد و یم گویــد: »ایــن کــه قمــار کــردن نیســت، مــن تــا زمانــی کــه مطمئــن 

ــم.« ــرا نیم کن ــه ای را اج ــت معامل ــت اس ــم درس ــوم تحلیل نش

معامله گــر معمولــی نومیدانــه یم خواهــد تحلیلــش مشــخص کنــد کــه چــه 
اتفاقــی خواهــد افتــاد تــا بتوانــد جلــوی ریســک اشــتباه و ضــرر کــردن را بگیــرد. 
بــرای  تــالش کردنــش  امــا در حیــن  جلــوی هیچ کــدام را نیم توانــد بگیــرد 
ــد  ــه وی بفهمانن ــه ب ــوند ک ــدی یم ش ــر از ح ــش فرات ــن کار، ضررهای ــام ای انج
معاملــه اش ناکارآمــد اســت و وی مکــررًا همــان خطاهــای معامالتــی را انجــام 
یم دهــد کــه باعــث یم شــوند ایجــاد نتایــج پایــدار بــرای وی امکان ناپذیــر شــود. 
ــا نســبت برد/باخــت  معامله گــر متوجــه نیســت کــه اگــر یــک روش تحلیلــی ب
خوبــی داشــته باشــد و نســبت بهتــری از ریســک/پاداش یــک بــه یــک داشــته 
ــج  ــد نتای ــا بتوان ــاد ت ــد افت ــی خواه ــه اتفاق ــد چ ــدارد بدان ــازی ن ــر نی ــد، دیگ باش
پایــدار ایجــاد کنــد. تنهــا کاری کــه بایــد انجــام دهــد ایــن اســت کــه اجــازه دهــد 
قوانیــن احتمــاالت بــه نفــع وی عمــل کننــد؛ درســت بــه همــان شــکلی کــه بــرای 

یــک کازینــودار عمــل یم کننــد.

بـه عبـارت دیگـر، معامله گـر با در دسـت داشـتن یـک تحلیل خوب مثل کسـی 
کـه بـه کازینـو یم رود قمـار نیم کند؛ بلکـه مانند یـک کازینودار قمـار یم کند.

نتیجتــًا معامله گــر معمولــی فرصت هایــی مشــابه بــا یــک کازینــودار بــرای 
ایجــاد نتایــج پایــدار از قمارهایــی بــا نتایج تصادفــی دارد. تعداد زیــادی اندیکاتور 
ــت در  ــت اس ــی وق ــه خیل ــد ک ــود دارن ــتم هایی وج ــا و سیس ــکال، روش ه تکنی
دســترس عمــوم مــردم قــرار گرفته انــد. بنابرایــن در مــورد بخــش تحلیلــی 
ــه  ــا کاری ک ــد. تنه ــداع کنی ــاره اب ــزی را دوب ــان چی ــت خودت ــازی نیس ــه نی معامل
بایــد انجــام دهیــد پیــدا کــردن روشــی اســت کــه بــا نــوع معامالت تــان همخوانــی 
داشــته باشــد و پتانســیل ایجــاد درآمــد رضایت بخشــی داشــته باشــد. در نهایت 
ــان را گرفتیــد، یم توانیــد کســب ســرمایه داشــته باشــید؛ اگــر  وقتــی تصمیم ت
ــرای  ــناختی الزم ب ــا( روان ش ــع )مهارت ه ــت( مناب ــیم اس ــیار مه ــرط بس ــن ش )ای
ــب و  ــدون عی ــان را ب ــید و معامالت ت ــته باش ــی را داش ــر پیش بین ــرکت در ه ش

نقــص اجــرا کنیــد.
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بــرای شــرکت در هــر پیش بینــی ایجــاد شــده توســط تحلیل تــان بــدون خطــا، 
بایــد بــا دیــدگاه مبتنــی بــر احتمــاالت عمــل کنیــد. دیــدگاه مبتنــی بــر احتماالت 
ــردن  ــار ک ــال قم ــا در ح ــه »م ــت ک ــتوار اس ــی اس ــاور معامالت ــن ب ــاس ای ــر اس ب

هســتیم.«

ــک  ــا را در ی ــتیم« م ــردن هس ــار ک ــال قم ــا در ح ــه »م ــئله ک ــن مس ــه ای ــاور ب ب
حالــت ذهنــی قــرار یم دهــد کــه در آن از لحــاظ هیجانــی آســیب پذیر نیســتیم. 
ــا  ــان ب ــر جه ــر از سرتاس ــا نف ــود میلیون ه ــث یم ش ــه باع ــت ک ــاوری اس ــن ب ای
ماشــین های پولــی بــازی کننــد و ببازنــد و ضــرر کننــد؛ بــدون اینکــه بــا درد 

ــوند. ــوان ش ــاره نات ــازی دوب ــرس از ب ــا ت ــی ی هیجان

مزایای اتخاذ باوِر »ما در حال قمار کردن هستیم«

نخســت: اتخــاذ ایــن بــاور کــه مــا قمــار یم کنیــم باعــث یم شــود پیش بینی هــای 
مــا از چهارچــوب درســت و غلــط بــودن خــارج شــوند و در چهارچوبــی مبتنــی بــر 

احتمــال قــرار بگیرند. 

از منظــر دیــدگاه مبتنــی بــر احتمــاالت، همــه ی پیش بینی هــای مــا تبدیــل 
بــه حدس هایــی یم شــوند کــه ترتیبــی تصادفــی و غیرقابــل پیش بینــی دارنــد؛ 
متشــکل از پیش بینی هایــی کــه درســت از آب در یم آینــد و آنهایــی کــه نادرســت 
هســتند. اگــر واقعــًا بــاور داشــته باشــید کــه ترتیــب بیــن پیش بینی هــای 
ــول  ــد قب ــس بای ــت، پ ــی اس ــل پیش بین ــی و غیرقاب ــت، تصادف ــت و نادرس درس
ــته  ــاور داش ــًا ب ــی عمیق ــاد. وقت ــد افت ــی خواه ــه اتفاق ــد چ ــه نیم دانی ــد ک کنی
ــاوری  ــن ب ــد، چنی ــی نداری ــد آگاه ــت بیفت ــرار اس ــه ق ــی ک ــه از اتفاقات ــید ک باش
باعــث یم شــود ذهــن شــما پیش بینی هــای نادرســت تان را بــه حســاب اینکــه 

ــذارد.  ــده اید نگ ــتباه ش ــب اش مرتک

شما نیم توانید در مورد چیزی که از آن اطاعی ندارید مرتکب اشتباه شوید.

بــه عبارتــی دیگــر، اگــر بــا ایــن عقیــده وارد یــک معاملــه شــوید کــه »نیم دانیــد 
ــز  ــد، هرگ ــد باش ــه  ناکارآم ــی معامل ــن وقت ــاد«، بنابرای ــد افت ــی خواه ــه اتفاق چ
ــزی  ــن چی ــت. چنی ــط اس ــان غل ــه تحلیل ت ــرد ک ــد ک ــور نخواه ــان خط ــه ذهن ت ب
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ــه در  ــید ک ــته باش ــاور داش ــر ب ــا اگ ــد، ام ــر بیای ــه نظ ــض ب ــت متناق ــن اس ممک
حــال قمــار کــردن هســتید و تحلیل تــان صرفــًا یــک برتــری معامالتــی بــه شــما 

یم دهــد دیگــر متناقــض بــه نظــر نخواهــد رســید. 

دومــا: بــاور بــه اینکــه قمــار یم کنیــم، معامــالت ناکارآمــد را از چهارچــوب رایــج 
باخت/ضــرر کــردن خــارج یم ســازد. 

وقتــی بــا دیدگاهــی مبتنــی بــر احتمــاالت معاملــه یم کنیــم، لبه هــای معامالتــی 
کــه ســوددهی ندارنــد، مولفه هــای اجتناب ناپذیــر معاملــه بــا حرکــت قیمــت به 
حســاب یم آینــد. اگــر قــرار اســت در هــر معاملــه ای شــرکت کنیــم تــا بــه قوانیــن 
احتمــاالت فرصــت دهیــم بــه نفــع مــا عمــل کننــد، و لبه هــای معامالتــی بــدون 
ســوددهی هــم اجتناب ناپذیــر باشــند، پــس درســت مثــل کاری کــه کازینــو 
یم کنــد، میــزان ســرمایه ای کــه در معامــالت ناکارآمــد از دســت یم دهیــم ضــرر 
نیســتند. برعکــس، هزینه هــای کســب و کارمــان هســتند. از ایــن جهــت کــه مــا 
بایــد میــزان ســرمایه ی از پیــش محاســبه شــده ای را صــرف کنیــم تــا خودمــان 
را در معــرض معامــالت برنــده قــرار دهیــم. هزینــه ای کــه صــرف برنــده شــدن 
یم کنیــم مثــل ایــن اســت کــه صاحــب یــک رســتوران هســتیم و بایــد بــرای مــواد 
غذایــی  الزم بــرای درســت کــردن هــر وعــده  غذایــی چــک بکشــیم. هزینه هــای 
ــرای  ــه ب ــتند ک ــب و کاری هس ــن کس ــی چنی ــای معمول ــی، هزینه  ه ــواد غذای م
ــد در  ــن قواع ــم. همی ــا را بپردازی ــد آنه ــتوران مان بای ــوی رس ــود از من ــاد س ایج
مــورد انجــام معامــالت بــا دیــدگاه مبتنــی بر احتمــاالت صــدق یم کننــد. لبه های 
ــب  ــول کس ــای معم ــًا هزینه ه ــم قاعدت ــد ه ــوددهی ندارن ــه س ــی ای ک معامالت
ــرف  ــه ص ــرمایه ای ک ــزان س ــه می ــد ک ــاور داری ــًا ب ــر عمیق ــتند. اگ ــان هس و کارم
معامــالت ناکارآمــد یم کنیــد، هزینه هــای عــادی کســب و کارتــان هســتند، 
ــده  ــاس بازن ــرد و احس ــر نیم گی ــرر در نظ ــا را باخت/ض ــم آنه ــان ه ــس ذهن ت پ

بــودن بهتــان دســت نیم دهــد. 



فصل چهاردهم - 279

معامله گر کامل
www.atrinacademy.com

ســومًا: اتخــاذ ایــن بــاور کــه در حــال قمــار کــردن هســتیم باعــث یم شــود از مــا 
ســلب مســئولیت شــود؛ مســئولیتی کــه ممکــن اســت در قبــال کارکــرد بــازار و 

رابطــه اش بــا پیش بینــی ای کــه تحلیل مــان ارائــه داده اســت، احســاس کنیــم. 

ــه  ــد ب ــم، یم توان ــه آن را نیم خواهی ــزی ک ــه چی ــبت ب ــئولیت نس ــاس مس احس
انــدازه ی درد هیجانــی پذیرفتــن اشــتباه مان برایمــان دردنــاک باشــد. وقتــی 
طبــق ایــن دیــدگاه معامالت مــان را انجــام یم دهیــم کــه یم گویــد: »چیــزی 
بــرای اشــتباه کــردن وجــود ندارنــد« دلیلــی نــدارد نســبت بــه چیــزی کــه قــرار 
ــم  ــم عظی ــه حج ــه ب ــا توج ــم. ب ــئولیت بکنی ــاس مس ــد احس ــاق بیفت ــت اتف اس
نیروهایــی کــه بــر جهــت قیمــت تاثیــر یم گذارنــد، هرچیــزی ممکــن اســت 
اتفــاق بیفتــد. اگــر بــاور داشــته باشــیم کــه مســئولیتی در قبــال دانســتن 
اتفاقــات آتــی نداریــم، وقتــی بــازار بــه نحــوه ای کــه تحلیل مــان پیش بینــی کــرده 
عمــل نیم کنــد دیگــر ذهن مــان دلیلــی بــرای دردنــاک بــودن ایــن تجربــه پیــدا 

ــت.  ــم داش ــدی نخواهی ــاس ب ــا احس ــد و م نیم کن

چهارمــًا: اتخــاذ ایــن بــاور کــه مــا در حــال معاملــه کــردن هســتیم باعــث 
یم شــود معامالت مــان از چهارچــوب »پیــدا کــردن دلیــل درســت بــرای ورود بــه 

ــوند. ــارج ش ــروج از آن« خ ــا خ ــه ی ــک معامل ی

بــه عنــوان یــک معامله گــر تکنیــکال، مــن فقــط بــه یــک دلیــل بــرای ورود بــه 
یــک ســفارش خریــد یــا فــروش نیــاز دارم و ایــن دلیــل هــم همیشــه یــک چیــز 
ــر  ــال حاض ــد در ح ــخص یم کن ــی  ام مش ــه ی معامالت ــه لب ــی ک ــا الگوی ــت: »آی اس
آشــکار شــده اســت؟« اگــر واقعــًا باور داشــته باشــم کــه از ثبــات جریان ســفارش 
اطالعــی نــدارم، ایــن تنهــا ســوالی  اســت کــه بایــد از خــودم بپرســم و پاســخش را 

درســت بدهــم.
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ــت  ــرکات قیم ــد از ح ــب درآم ــتید کس ــر هس ــه معامله گ ــمایی ک ــدف ش ــر ه اگ
ــا تاثیــری کــه معامله گــران  اســت، واقعیــت شــرایط بدیــن صــورت اســت: مــا ب
قیمــت  حرکــت  روی  بــر  معاملــه  ورود/خــروج  بــرای  دالیل شــان  بــا  دیگــر 
معمولــی ای  معامله گــران  مــا  یم دهیــم.  انجــام  را  معامله مــان  یم گذارنــد، 
هســتیم که پشــت صفحــه ی کامپیوتــر معامالت مــان را انجام یم دهیــم و هیچ 
راه معتبــری بــرای آگاهــی از دالیــل دیگــر معامله گــران یــا انــدازه ســفارش های 
خریــد یــا فروش شــان  )کــه دالیل شــان را توضیــح یم دهــد( نداریــم. هرچنــد در 
جریــان فراینــد ثبــت ســفارش ها در بــازار توســط معامله گــران، بــا تطابــق پیــدا 
ــه  ــی ک ــه معامالت ــان ب ــل  شدن ش ــروش و تبدی ــد و ف ــفارش های خری ــردن س ک
حــرکات قیمــت را ایجــاد یم کننــد، جریــان ســفارش ها الگــوی رفتــار جمعــی ای 

را پدیــد یم آورنــد. 

ایــن الگوهــای رفتــاری در هــر بــازه زمانــی نمایــش داده یم شــوند و مکــررًا 
ــی  ــه ایــن صورت ــه ب ــد امــا ن تکــرار یم شــوند. در نتیجــه، ارزش پیش بینــی دارن
کــه مــا فکــر یم کنیــم. ایــن پیش بینی هایــی کــه الگوهــا ایجــاد یم کننــد بــه مــا 
ــه  ــزی ک ــس چی ــر عک ــد )ب ــد نیم دهن ــت بیفت ــرار اس ــه ق ــی ک ــی از اتفاق اطالع
یــک فراینــد تحلیلــی معمولــی نشــان یم دهــد(، بلکــه بــه نشــان یم دهنــد چــه 
اتفاقــی ممکــن اســت بیفتــد؛ زیــرا نتایــج ایــن پیش بینی هــا همــواره احتمالــی 
هســتند. یــک پیش بینــی بــا برتــری معامالتــی آمــاری بــه نفــع مــا و طــی چنــد 
معاملــه، چیزی ســت کــه الگوهــا در اختیــار مــا قــرار یم دهنــد. پیش بینــی ای در 
مــورد معامالتــی کــه بیــن نتایج شــان، توزیعــی تصادفــی و غیرقابــل پیش بینــی 
)نامعلــوم( وجــود دارد و ممکــن اســت در ایــن پیش بینــی  دیگــر معامله گــران 
حجــم زیــادی ســفارش را در جهــت پیش بینــی مــا ثبــت  کننــد و باعــث بــرد 
معاملــه مــا  شــوند یــا ممکــن اســت اینطــور عمــل نکننــد و نتایــج بــه ضــرر مــا 
ــای  ــن پیش بینی ه ــی بی ــل پیش بین ــی و غیرقاب ــوعیز تصادف ــد ت ــوند. پیام بش
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برنــده و بازنــده در طــی چنــد ســری معاملــه ایــن اســت کــه باعــث یم شــود هــر 
پیش بینــی مجــزا در طــی ایــن ســری، فقــط و فقــط یــک حــدس باشــد. خالصه ی 
مطلــب ایــن اســت کــه صرف نظــر از کیفیــت تحلیلــی کــه بــرای شــکل دادن یــک 
پیش بینــی اســتفاده یم کنیــم، ایــن پیش بینــی همچنــان یــک حــدس اســت و 

حــدس زدن بدیــن معنــی  اســت کــه در حــال قمــار کــردن هســتیم.

اگرچــه مــا مثــل کســی قمــار نیم کنیــم کــه وارد کازینویــی یم شــود کــه در 
ــه  ــور ک ــتند. همانط ــو هس ــع کازین ــه نف ــواره ب ــت هم ــانس های موفقی آن ش
ــم؛  ــه یم کنی ــت معامل ــو اس ــب کازین ــه صاح ــی ک ــل کس ــا مث ــم، م ــر گفت پیش ت
ــند  ــا باش ــع م ــه نف ــد ب ــًا یم توانن ــت مطمئن ــانس های موفقی ــه ش ــی ک در جای
و ایــن بســتگی بــه کیفیــت روش تحلیلــی ای مــورد اســتفاده مان دارد. بــا در 
ــه  ــم ک ــازه دهی ــم اج ــان، یم توانی ــه نفع م ــت ب ــانس موفقی ــتن ش ــار داش اختی
قوانیــن احتمــاالت بــه نفــع مــا عمــل کننــد؛ همانطــور کــه بــرای صاحــب کازینــو 
ــرکت در  ــرای ش ــناختی الزم ب ــای روان ش ــد مهارت ه ــه بای ــتند. البت ــاز هس کارس
هــر پیش بینــی و اجــرای معاملــه بــدون خطــا را داشــته باشــیم. انجــام معاملــه 

بــدون خطــا یعنــی:

کاری که باید انجام دهیم را انجام دهیم، 	

و درست در همان زمانی که باید، انجامش دهیم؛  	

یعنی زمانی که پیش بینی ای از تحلیل مان به دست یم آوریم. 	

ــر  ــت ه ــد از دریاف ــان بع ــام کار مدنظرم ــرای انج ــه ب ــی ای ک ــای فیزیک مهارت ه
ســیگنال نیــاز داریــم بســیار ســاده و آســان هســتند. مــکان نمــا یــا نشــانگر را 
در محــل مناســبی در پلتفــرم معامالتی تــان قــرار دهیــد و روی مــاوس کلیــک 
کنیــد، یــا روی صفحــه کلیــد ضربــه بزنیــد یــا صفحــه نمایــش دســتگاه تان 
را لمــس کنیــد. از ســوی دیگــر، اگــر ماننــد بســیاری از افــراد مهارت هــای 
روان شــناختی مناســب مبتنــی بــر بــاور را بــه دســت نیاورده ایــد، انتخــاب هــر 
معاملــه  در مجموعــه ای از پیش بینی هــا و اجــرای آنهــا نــه تنهــا ســاده  آســان 
نیســت بلکــه بــا تــرس و اضطــراب همــراه خواهــد بــود. در واقــع، ممکــن اســت 
ــام  ــد انج ــعی کرده ای ــال س ــه ح ــا ب ــه ت ــد ک ــی باش ــن کارهای ــخت تری ــی از س یک

دهیــد.
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چــه چیــزی معاملــه کــردن را دشــوار یم کنــد؟ چیــزی کــه مــا معمــواًل از آن یم 
ترســیم! در صورتــی کــه تجربــه  کــردن معامــالت بازنــده یکــی از ویژگی هــای ذاتی 
معامله گــر بــودن باشــد، طبیعتــًا اگــر بــا تــرس از دســت دادن یــا بازنــده بــودن 
معاملــه را انجــام دهیــم، در اجــرای صحیــح آن بــا مشــکل مواجــه خواهیــم بــود. 
ــی  ــند )یعن ــتباه باش ــت اش ــرار اس ــا ق ــای م ــی از پیش بینی ه ــد معین ــر درص اگ
همــان معامــالت بازنــده کــه  ویژگــی ذاتــِی اســتفاده از تحلیــل بــرای پیش بینــی 
رفتــار دیگــران بــه طــور جمعــی هســتند( و مــا بــا تــرس از اشــتباه کــردن 
معاملــه ای را انجــام دهیــم، بنابرایــن در اجــرای صحیــح و مناســب معامــالت بــا 

مشــکالتی مواجــه خواهیــم شــد.

ممکــن اســت از خودتــان بپرســید آیــا امــکان دارد معامالت تــان را همیشــه و به 
طــور پیوســته بــدون تــرس و اضطــراب انجــام دهیــد؟ بلــه، اجــرای ســیگنال های 
و  امکان پذیــر  هیجانــی  لحــاظ  از  آســیب پذیری  و  تــرس  بــدون  تحلیل مــان 
شــدنی اســت. بهتریــن و موفق تریــن معامله گــران همــواره بــه همیــن شــکل 
معامالت شــان را انجــام یم دهنــد. و ده هــا هــزار میلیــون نفــر در سرتاســر 
جهــان کــه هــر روزه بــا ماشــین پولــی بــازی یم کننــد ثابــت یم کننــد کــه باخــت 
ــت.  ــر اس ــنودی امکان پذی ــی و ناخش ــردن ذره ای درد هیجان ــاس ک ــدون احس ب
ــرر  ــه ض ــبت ب ــاری از دردی نس ــش ع ــن واکن ــود چنی ــث یم ش ــزی باع ــه چی چ

کــردن داشــته باشــند؟

بــاور  ایــن  بهتریــن معامله گــران ترســی از خطــا کــردن ندارنــد زیــرا طبــق 
ــردن در  ــل ک ــت عم ــه درس ــته ب ــان، وابس ــه »موفقیت ش ــد ک ــه یم کنن معامل

هــر معاملــه ی مجــزا نیســت.«.

زیــرا  کننــد  عمــل  درســت  همیشــه  ندارنــد  انتظــار  معامله گــران  بهتریــن 
بیــن  پیش بینــی  غیرقابــل  و  تصادفــی  ترتیبــی  کــه  دارنــد  بــاور  عمیقــًا 
پیش بینی هایــی کــه درســت از آب در یم آینــد و آنهایــی کــه اشــتباه از آب در 
ــای  ــن پیش بینی ه ــب بی ــدند ترتی ــه ش ــه متوج ــی ک ــود دارد. زمان ــد وج یم آین
ــازار  درســت و نادرســت واقعــًا تصادفــی و غیرقابــل پیش بینــی اســت، وقتــی ب
خــالف پیش بینی شــان واکنــش نشــان یم داد، دلیلــی نداشــتند کــه فکــر کننــد 
ــه ای  ــرر از معامل ــر ض ــه خاط ــی ب ــن وقت ــده اند. همچنی ــب ش ــتباهی مرتک اش
ــک  ــب ی ــل صاح ــرا مث ــد زی ــرر کرده ان ــه ض ــد ک ــر نیم کنن ــوند، فک ــارج یم ش خ
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کازینــو فکــر یم کننــد؛ معاملــه کســب و کاری اســت کــه هزینــه دارد. هزینــه ی 
اصلــی بــرای مــا معامله گــران مقــدار ســرمایه ای اســت کــه بایــد بــرای شــرکت 
در معامالتــی صــرف کنیــم کــه ممکــن اســت برنــده از آب در بیاینــد. زمانــی 
ــدار  ــج پای ــاد نتای ــد ایج ــی فراین ــش درون ــده بخ ــالت بازن ــد معام ــاور کنی ــه ب ک
هســتند، دیگــر دلیلــی نداریــد کــه وقتــی لبــه معامالتی تــان درســت عمــل 

ــد. ــودن بکنی ــده ب ــا بازن ــت ی ــاس باخ ــد، احس نیم کن

ســاده ترین و ســودمندترین راه بــرای کســب دیدگاهــی عــاری از ریســک، فهــم 
ایــن مســئله اســت کــه معاملــه بــا حــرکات قیمــت، قمــار کــردن محــض و 
خالــص اســت و تــا حــد زیــادی ویژگی هــای روان شــناختی بــازی بــا یــک ماشــین 
پولــی را دارد و ســپس اتخــاذ ایــن بــاور کــه »در حــال قمــار کــردن هســتیم« مهــم 

اســت. 

و بعد لذت ببرید!

عــالوه بــر نیــاز بــه پیــدا کــردن یــا توســعه یــک روش تحلیلــی کــه شــانس های 
موفقیــت را بــه نفــع مــا برگردانــد، اتخــاذ ایــن بــاور »قمــار یم کنیــم« مولفــه ی 
اساســی ای بــرای موفقیت مــان اســت کــه مــن ایــن بــاور را از مهارت های اساســی 

معامالتــی یم دانــم. 

اگر باور داشته باشیم که در حال معامله کردن هستیم یعنی یم دانیم که:

ریسک همواره وجود دارد، هرگز از بین یم رود و شامل استثناء نیم شود.

ــه  ــویم ک ــم نش ــن توه ــرق ای ــود غ ــث یم ش ــم باع ــار یم کنی ــه قم ــه اینک ــاور ب ب
ریســک معاملــه ای ناکارآمــد را حــذف کرده ایــم. نتیجتــًا دلیلــی نــدارد حتمــًا وارد 
ــی  ــا همخوان ــی م ــه ی معامالت ــار لب ــا معی ــه ب ــم ک ــا بفهمی ــویم ت ــه ای ش معامل
نــدارد. بــاور »قمــار کــردن« نیــاز مــا بــه تکیــه بــر درد بــه مثابــه وســیله ای بــرای 

کــم کــردن ضررهایمــان را از بیــن یم بــرد.   

هزینــه ای کــه صــرف معامــات ناکارآمــد یم شــود صرفــًا هزینه هــای کســب و 
کارمــان هســتند.
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بــرای عملــی شــدن قوانیــن احتمــاالت همانطــور کــه در مــورد کازینوهــا عمــل 
یم کننــد، بایــد از لحــاظ ذهنــی و هیجانــی در معــرض معامــالت برنــده ای کــه 
بــا ترتیبــی تصادفــی آشــکار خواهنــد شــد قــرار بگیریــم. هزینــه ی صــرف شــده 
بــرای معامــالت ناکارآمــد، پولــی اســت کــه بــرای تجربــه ی معامــالت برنــده 
یم پردازیــم. زمانــی کــه واقعــًا بــاور داشــته باشــیم یــک لبــه ی معامالتــی بــدون 
ســوددهی، هزینــه ی عــادی و معمولــی کســب و کارمــان اســت، ذهن مــان هــم 
دلیلــی بــرای برچســب زدن بــه ایــن معامــالت بــه عنــوان معامــالت بازنده نــدارد. 

و  برنــده  پیش بینی هــای  بیــن  پیش بینــی  غیرقابــل  و  تصادفــی  توزیعــی 
بازنــده وجــود دارد کــه هــر پیش بینــی مجــزا را تبدیــل بــه یــک حــدس یم کنــد. 

ــم.  ــی داری ــی منطق ــا درک ــه م ــاند ک ــوم را یم رس ــن مفه ــردن ای ــار ک ــه قم ــاور ب ب
ــاد  ــرای ایج ــه ب ــی ک ــین پول ــده در ماش ــه ش ــری تعبی ــپ کامپیوت ــک چی ــل ی مث
ــه  ــفارش ها ک ــت س ــه ی پش ــل نهفت ــت، دالی ــده اس ــی ش ــی طراح ــج تصادف نتای
جهــت حرکــت قیمــت را تحت تاثیــر قــرار یم دهنــد معمــواًل بســیار متنــوع 
ــک  ــانی ی ــادل انس ــه مع ــه مثاب ــروش ب ــفارش خرید/ف ــان س ــه جری ــتند ک هس
چیــپ کامپیوتــری عمــل یم کنــد کــه بــرای ایجــاد نتایــج تصادفــی طراحــی شــده 
ــی  ــا در ط ــا و باخت ه ــن برده ــی بی ــب تصادف ــه ترتی ــًا ب ــه واقع ــی ک ــت. زمان اس
چنــد ســری معاملــه بــاور داشــته باشــیم، دلیلــی پیــدا نیم کنیــم تــا احتمــاالت 
ــم  ــت آورده ای ــه دس ــی ب ــی قبل ــه از پیش بین ــی ک ــا نتایج ــدی را ب ــی بع پیش بین
ــا رویدادهــای پیشــین  مرتبــط کنیــم. قطــع ارتبــاط رویدادهــای حــال حاضــر ب
ــاور  ــود. ب ــی یم ش ــای کنون ــان فرصت ه ــان روی جری ــز ذهن م ــه تمرک ــر ب منج
بــه اینکــه مــن دارم قمــار یم کنــم مثــل منبــع روان شــناختی ای عمــل یم کنــد 
ــک  ــدی در ی ــه ی بع ــام معامل ــرای انج ــان ب ــورد نیازم ــی م ــت هیجان ــه مقاوم ک
مجموعــه را بــدون زحمــت فراهــم یم کنــد؛ صرف نظــر از اتفاقــی کــه در معامله 

ــت.  ــاده اس ــان افت ــالت قبلی م ــا معام ی

ــارض،  ــدون تع ــن و ب ــح و روش ــاور واض ــک ب ــاذ ی ــناختی، اتخ ــری روان ش از منظ
مثــل بــاور »مــن دارم قمــار یم کنــم« بیشــتر از هــر چیــز دیگــری کــه فکــرش را 

بکنیــد تاثیــری مثبــت بــر روی نتایج تــان خواهــد گذاشــت.

بــرای آن عــده از شــما کــه ممکــن اســت باورهــای بســیار قدرتمنــد و عمیــق 
اجتماعــی، فلســفی یــا احتمــااًل مذهبــی  در مــورد معاملــه کــردن داشــته باشــید 
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کــه در تعــارض مســتقیم بــا عبــارت: »معاملــه بــا حــرکات قیمــت قمــار کــردن 
اســت« یــا هــر مهــارت  معامالتــی بــاور محــور دیگــر کــه قــرار اســت در اختیارتــان 
قــرار دهــم، اتخــاذ بــاور »مــن دارم قمــار یم کنــم« یــک اصــل مهــم اســت و ایــن 
مفهــوم را یم رســاند کــه شــما بایــد قــدم در فراینــد یادگیــری کنتــرل برخــی از 

باورهایتــان بگذاریــد.

ــا پیچیــده بــه نظــر برســد.  در نــگاه اّول ممکــن اســت کاری ســخت، غامــض ی
امــا بهتــان قــول یم دهــم کــه اینطــور نیســت. دقیقــًا برعکــس، اگــر واقعــًا 
بــرای ایجــاد نتایــج پایــدار مصمــم هســتید و یم توانیــد مســیر واضحــی بــرای 
ــد  ــای جدی ــه باوره ــن ب ــو گرفت ــد خ ــس فراین ــد، پ ــان ببینی ــه هدف ت ــیدن ب رس
معامالتــی و خنثــی کــردن باورهــای مخربــی کــه ممکــن اســت داشــته باشــید 
برایتــان نســبتًا ســاده و آســان خواهــد بــود. از طرفــی دیگــر، اگــر باورهــای 
مذهبــی یــا فلســفی ریشــه دار و عمیقــی داریــد کــه بــا قمــار کــردن و بــه طــور 
کلــی ماهیــت معاملــه در تضــاد هســتند یــا باورهــای ارزشــی ای بــرای خودتــان 
داریــد کــه کســب مقــدار زیــادی پــول را نفــی یم کننــد، ممکــن اســت دســت کم 
ســازگاری بــا چنیــن تعارض هایــی برایتــان کــیم چالــش برانگیــز باشــد. امــا 
ــا کارکــرد فراینــد آشــنا شــوید، مســلمًا چیــزی نیســت کــه  بــه محــض اینکــه ب
نتوانیــد از عهــده ی آن بربیاییــد. و اگــر در خصــوص چنیــن باورهایــی بــه کمــک 
نیــاز داریــد، پیشــنهاد یم کنــم بــا پــاوال در ارتبــاط باشــید؛ پــاوال در زمینــه کمــک 
بــه معامله گــران بســیار متبحــر اســت و نــه تنهــا باورهــای محدودکننده شــان 
را شناســایی یم کنــد بلکــه در کمرنــگ کــردن ایــن باورهــا و ایجــاد باورهــای 

مفیــد و کارآمــد مناســب بــرای معامــالت کمــک یم کنــد. 
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در بخــش چهــارم ایــن کتــاب تمریــن معامالتــی ای برایتــان طراحــی کــرده ام تــا بــه 
دیــدگاه اصولــی و مهــم مبتنــی بــر احتمــاالت عــادت کنیــد و همچنیــن بســیاری 
از باورهــای معامالتــی مخربــی کــه دلیــل اصلــی ترس هایتــان و ایجــاد خطاهــای 
معامالتی تــان اســت را کمرنــگ کنیــد. بعــد از اینکــه تمریــن را بــا موفقیــت 
پشــت ســر گذاشــتید، نــه تنهــا در مســیر واضــح و روشــن کســب درآمــد قابــل 
ــم  ــان ه ــرل باورهایت ــرای کنت ــی ب ــه در کل منبع ــد بلک ــرار یم گیری ــان ق اطمین

خواهیــد داشــت.

زمانی که متوجه شوید شرایط های زیر به چه صورت خواهند بود:

کاهش ضررها بدون کوچکترین احساس ناخشنودی 	

ــه  	 ــا کســب ســودهایتان ب اجــرای یــک معاملــه و نترســیدن از اشــتباه کــردن، ی
طریقــی پایــدار و اصولــی وقتــی کــه هیــچ ترســی از ضــرر کــردن یــا از دســت دادن 

ــد ــرمایه تان نداری س

آن وقــت یم توانیــد از بصیــرت و بینشــی کــه هنــگام انجــام تمریــن بــه دســت 
آورده ایــد اســتفاده کنیــد و در زمینه هــای دیگــر زندگی تــان بــه کار ببندیــد 
ــا در صــورت لــزوم دیدگاهتــان را تغییــر دهیــد؛ یعنــی در صورتــی کــه منابــع  ت

ــند. ــاد باش ــته هایتان در تض ــا خواس ــا ی ــداف، رویاه ــا اه ــان ب درونی ت



از بخش سوم چه چیزهایی آموخته اید؟
چند سوال برای اطمینان یافتن از دانشی که کسب کردید.

بعد از خواندن این بخش، تعریف شما از تفاوت بین مهارت های فیزیکی و ذهنی مورد . 	

نیازتان برای تبدیل شدن به یک معامله گر همواره موفق چیست؟ دقیق توضیح دهید.

 عبارت »خط روند دوست شماست« برای شما به چه معناست؟. 	

با توجه به مثال »خفگی« در مورد بازیکن بسکتبال، بعد از تجربه ی یک معامله یا 

مجموعه ای از معامات بازنده، چند مورد از افکار ذکر شده در آن مثال به ذهن شما 

 هم خطور کردند؟ صادقانه پاسخ دهید.

اگر حتی یک مورد از تفکرات ذکر شده را هم داشتید، به نظرتان چگونه یم توانید آن 

فکر را از محیط معاماتی ذهن تان حذف کنید؟ دقیق توضیح دهید. 

 عبارت »وفق دادن خود با شرایط« برای شما چه معنایی دارد؟. 	

 آیا فکر یم کنید پتانسیل الزم برای تبدیل شدن به یک معامله گر قدر و سرسخت را 

 دارید؟ درست مثل یک ورزشکار حرفه ای که سیستم باور و رفتار قهرمانی دارد؟

 اگر پاسخ تان مثبت است، توضیح دهید چرا اینطور فکر یم کنید.

اگر پاسخ تان منفی است، توضیح دهید چرا اینطور فکر یم کنید.

 تعریف شما از قمار کردن چیست؟. 	

آیا فکر یم کنید قمار کردن کاری اشتباه است؟ چرا؟ 

 آیا معامله را نوعی قمار کردن به حساب یم آورید؟. 5

اگر خیر، چرا؟ اگر بله، چرا؟  

اتخاذ یک عقیده یا مجموعه ای از باورها در مورد اینکه معامله کردن شبیه قمار است . 	

 چه ایرادی دارد؟

دقیق توضیح دهید و مهم تر از همه، با خودتان صادق باشید.

 هدف شما از معامله کردن چیست؟. 	

برای کسب سرمایه معامله یم کنید؟ یا برای اینکه درست عمل کنید؟



بــه خاطــر داشــته باشــید ایــن ســواالت بــرای شــما و دربــاره ی شــما هســتند؛ مجبــور نیســتید 

ــده اند  ــی ش ــما طراح ــرای ش ــواالت ب ــن س ــد. ای ــتراک بگذاری ــه اش ــی ب ــخ هایتان را کس ــه پاس ک

تــا شــروع بــه یــک ارزیابــی ذهنــی از چیســتی و چگونگــی تفکرتــان بکنیــد و بفهمیــد دیــدگاه 

کنونی تــان نســبت بــه بــازار چیســت؛ و بــه شــما در برطــرف کــردن یــا بــه روزرســانی هــر نظــر 

قدیــیم یــا محدودکننــده ای کــه ممکــن اســت راجــع بــه معاملــه داشــته باشــید کمــک کننــد.

www.markdouglas.com

پایان بخش سوم



معـامله گر کامـل

بخـــــــش چهارم



290  - فصل شانزدهم 
http://t.me/TradingWithAtrin

فصل شانزدهم
ایجاد ذهنیتی مبتنی بر احتماالت

در فصــل دوازدهــم مهارت هــای روان شــناختی مــورد نیــاز بــرای تبدیــل شــدن 
بــه یــک معامله گــر موفــق را بــه ســه دســته اصلــی تقســیم کردیــم:

درک واقع بینانه 	

اجرای بی عیب و نقص 	

سازش بدون محدودیت 	

باورهــای  و  توهــم  بایــد  واقع بینانــه،  منظــری  از  بــازار  اطالعــات  درک  بــرای 
نادرســت در مــورد ماهیــت ریســک را از ذهن مــان پــاک کنیــم و نیم توانیــم 
اســتثنائاتی را تعییــن کنیــم کــه موجــب یم شــوند کارکــرد بــازار محــدود شــود. 
تــاب آوری هیجانــی  در  بــه  بــه منظــور اجــرای بی عیــب و نقــص معامــالت، 
ــی  ــر دو توانای ــم. ه ــاز داری ــاس درد نی ــدون احس ــردن ب ــا ک ــا خط ــرر ی ــر ض براب
ــر  ــی ب ــی مبتن ــتن دیدگاه ــا داش ــص، ب ــب و نق ــرای بی عی ــه و اج درک واقع بینان

احتمــاالت حاصــل یم شــوند. 

ســازش بــدون محدودیــت، نتیجــه ی یادگیــری نحــوه ی ســاختن یــک چهارچــوب 
خــودآگاه اســت تــا بدیــن ترتیــب قــادر بــه تشــخیص موقعیتــی باشــیم کــه در 
آن توانمندی مــان کمتــر شــده اســت )یعنــی زمانــی کــه در اوج کارایــی خودتــان 
نیســتید، اگــر ندانیــد کــه چــه زمانــی در اوج کارایــی هســتید یــا چگونــه بــه اوج 
کارایــی خودتــان برســید، یــا ندانید اصــاًل اوج کارایی  چــه ارتباطی بــا معامله کردن 
دارد، بــا پــاوال در تمــاس باشــید تــا در ایــن زمینــه کــه گاهــی هــم مبهــم اســت 
بــه شــما کمــک کنــد.( و بتوانیــم تصمیماتــی اتخــاذ کنیــم کــه بــا هــدف ایجــاد 
نتایــج پایدارمــان هم راســتا باشــند. و بعــد خودمهــاری الزم بــرای متوقــف کــردن 
معاملــه را داشــته باشــیم؛ یــا حداقــل بــه محــض اینکــه متوجــه شــدیم ظرفیت 
ــه  ــت از معامل ــت، دس ــی نیس ــه کاف ــک معامل ــر ی ــام موث ــرای انج ــان ب ذهنی م
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کــردن بکشــیم. منابــع رایجــی کــه ظرفیــت ذهنی مــان را کاهــش یم دهنــد 
باورهایــی هســتند کــه بــا خواســته ی مــا )معامله گــر بــودن و انباشــتن کوهــی 
از ســرمایه( در تعارض انــد و یــا مقتضیــات اســترس زای زندگــی هســتند کــه یــا 
اعتمــاد  بــه نفــس عــادی را تبدیــل بــه حالتــی از سرخوشــی یم کننــد و یــا درک 
ســاز و کار واقعــی معامله گــری موفــق شــدن را مشــکل یم ســازند. در فصــل 
هجدهــم بــه توضیــح ســاز و کار »ســازش بــدون محدودیــت« یم پــردازم و در 
ادامــه ی ایــن فصــل، روی ایجــاد برنامه هایــی بــه شــکل تمرین هــای معامالتــی 
تمرکــز خواهیــم کــرد تــا بتوانیــم دیــدگاه مبتنــی بــر احتمــال )دیــدگاه ماشــین 

پولــی( را همچــون اصلــی اساســی در اقدامات مــان بــه کار ببندیــم. 

ایجــاد یــک سیســتم اعتقــادی قاطــع بــا نظــر بــه ماهیــت احتمالــی 
معامــالت

مرحلــه ی اّول: حواســتان باشــد کــه درک روشــنی از اهمیــت تمریــن معامالتــی 
کــه یم خواهــم بــه شــما بدهــم داشــته باشــید.

ــظ(  ــیدن و حف ــت بخش ــخیص )واقعی ــی تش ــب توانای ــما کس ــی ش ــدف اصل ه
ــخیص  ــرای تش ــت. ب ــان اس ــه معامالتی ت ــود در لب ــوه موج ــود بالق ــر س حداکث
حداکثــر ســود بالقــوه موجــود در هــر لبــه ی معامالتــی ای، بایــد قــادر بــه اجــرای 
بی عیــب و نقــص معامــالت باشــید. اجــرای بی عیــب و نقــص معامــالت زمانــی 
صــورت یم پذیــرد کــه شــما در مــورد کاری کــه بایــد انجــام دهیــد و بــه هنــگام 
انجــام دادنــش، توانایــی تجربــه ی تــرس، پشــیمانی، دودلــی، مقاومــت، تردیــد 
یــا تغییــر نظرتــان را نداشــته باشــید. اقــدام کــردن بر مبنــای ذهنیتــی مبتنی بر 
احتمــاالت )دیــدگاه ماشــین پولــی( انتظارات تــان را بــه نحــوی مدیریــت یم کنــد 
کــه شــما بــه صــورت خــودکار )یعنــی بــدون فکــر قبلــی( پیش بینی هایتــان در 
مــورد جهــت قیمــت و نتایــج معامالت تــان را بــه ایــن باور مرســوم اشــتباه کردن 
ــی  ــا ماشــین پول و باختــن ربــط ندهیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه مــردم ب
بــازی یم کننــد، یم بازنــد و بــدون کوچکتریــن احســاس دردی بــه بــازی ادامــه 
یم دهنــد؛ زیــرا دریافــت نکــردن جایــزه را مســاوی بــا شکســت نیم داننــد. در 
ــه  ــد چ ــار دهن ــه را فش ــه دکم ــدی ک ــه ی بع ــد دفع ــه بفهمن ــرای اینک ــوض ب ع
اتفاقــی خواهــد افتــاد، در ماشــین پــول یم ریزنــد. و از آنجایــی کــه بــه ذهــن فــرد 
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بازی کننــده خطــور نیم کنــد کــه »از حرکــت بعــدی ماشــین پولــی اطــالع دارد«، 
پــس در مــورد چیــزی هــم اشــتباه نیم کنــد. نیم توانیــم در مــورد چیــزی کــه 

اساســًا یم دانیــم اطالعــی راجــع بــه آن نداریــم اشــتباه کنیــم. 

بــرای فــردی کــه بــا ماشــین پولی بــازی یم کنــد، داشــتن توهــم و باوری نادرســت 
در مــورد ریســک باخــت یــا هزینــه ای کــه بایــد بــرای برنــده شــدن بپــردازد، 
خیلــی ســخت اســت؛ چــون در واقــع ماشــین کار نیم کنــد مگــر اینکــه بازیکــن 
ــردن  ــی ک ــی عمل ــرد و توانای ــش بگی ــردن پول ــرج ک ــرای خ ــه ب ــیم آگاهان تصمی
ــین،  ــل ماش ــول در داخ ــن پ ــی انداخت ــل فیزیک ــتفاده از عم ــا اس ــم، ب آن تصمی
داشــته باشــد. توانایــی انداختــن پــول در ماشــین ایــن مفهــوم را یم رســاند کــه 

ریســک بــازی کــردن توســط فــرد پذیرفتــه شــده اســت.

پذیرش ریسک این مفهوم را یم رساند که فرد راضی است )یعنی تعارضی 
وجود ندارد( یا با هر نتیجه ای که حاصل شود مشکلی ندارد.

از طــرف دیگــر، اگــر فــرد واقعیــت هــر نتیجــه ای کــه حاصــل شــود را نپذیرفتــه 
ــازی  ــت، ب ــل اس ــه ای محتم ــر نتیج ــوع ه ــه وق ــد ک ــال بدان ــن ح ــد و در عی باش
ــه  ــزان ک ــر می ــه ه ــًا ب ــر، دقیق ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــخت یم ش ــش س ــردن برای ک
نتواننــد آمــدن هــر نتیجــه ی محتملــی را بپذیرنــد، پــول ریختــن داخــل ماشــین 

و فشــار دادن دکمــه برایشــان دشــوار خواهــد بــود. 

در ادامــه مثــال خوبــی در همیــن موضــوع آورده شــده اســت کــه راجــع بــه 
ــوادا اســت: ــاوال در هنــگام ســفرش بــه الس وگاس و در فــرودگاه ن تجربــه ی پ

در اوایــل دهــه ی 1980 در الس وگاس، ایالــت نــوادا، قــرار بــود بــا مــارک همــراه 
شــوم چــون در یــک ســمینار معامالتــی بــه میزبانــی یــک گــروه ســرمایه گذاری 
ــد  ــون بای ــود چ ــیده ب ــر رس ــارک دو روز زودت ــتیم. م ــخنرانی داش ــی س خصوص
اّول ســخنرانی یم کــرد و مــن دو روز بعــد رســیدم چــون کنفرانــس بــه مــدت 
یــک هفتــه بــود و مــن تــا اواســط هفتــه قــرار نبــود ســخنرانی ای داشــته باشــم. 
را  میانســالی  مــرد  یم زدم،  قــدم  مــک کاران  بین المللــی  فــرودگاه  در  وقتــی 
دیــدم کــه بــا یــک ماشــین پولــی بــازی یم کــرد. ایــن مــرد خیلــی پرانــرژی بــه نظــر 
ــا  ــازی اش را تماشــا کنــم. ماشــینی کــه ب یم رســید، بنابرایــن تصمیــم گرفتــم ب
ــا بــه یــک میلیــون دالر  آن بــازی یم کــرد 25 ســنت بــرای هــر بــازی یم گرفــت ت
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برســد. ظاهــرًا ایــن مــرد چنــد بــار برنــده شــده بــود و بــا ادامــه دادن بــه بــازی 
یم خواســت بردهــای بیشــتری بــه دســت بیــاورد. 

بعــد از مدتــی تماشــا بــه همــراه چندیــن نفــر دیگــر، بــرای مــن و باقــی ناظــران 
ــا اســتفاده از  واضــح بــود کــه دوره ی بــرد مــرد بــه پایــان رســیده اســت. مــرد ب
ــان زده  ــش هیج ــش از پی ــه داد و بی ــازی ادام ــه ب ــازی، ب ــش در ب ــار بردهای اعتب
ــازی  ــر در ب ــه دیگ ــی ک ــدند. وقت ــام ش ــش تم ــار بردهای ــه اعتب ــی ک ــا زمان ــد ت  ش
اعتبــاری نداشــت، دســت در جیبــش کــرد تــا آخریــن ســکه ی 75 ســنتی ای کــه 
داشــت را پیــدا کنــد )بــرای رســیدن بــه یــک میلیــون دالر بــازی، ســکه ی 25 
ــد  ــرد، و بع ــد ک ــی تردی ــرای اندک ــد و ب ــت ش ــی ناراح ــت(. خیل ــاز داش ــنتی نی س
ــا  ــید ت ــرم را کش ــت و اه ــین انداخ ــل ماش ــنتی اش را داخ ــکه ی 75 س ــن س آخری

ــد. ــدن کنن ــه چرخی ــروع ب ــا ش گردونه ه

نمادهــای روی گردونه هــای ماشــین بــرای مدتــی چرخیدنــد؛ کــه بــرای مــن و 
فکــر یم کنــم بــرای بقیــه هــم کــه دور مــرد جمع شــده بودنــد اندازه ی یــک قرن 
طــول کشــید. مــا چرخــش گردونه هــا را نظــاره یم کردیــم و یم اندیشــیدیم کــه 
آیــا مــرد برنــده خواهــد شــد؟ و اگــر برنــده یــک میلیــون دالر هــم نــه، آیــا حداقل 

پــول خوبــی گیــرش یم آمــد یــا نــه؟

وقتــی ســرعت گردونه هــا کــم شــد و نمادهــا کــم کــم ســر جایشــان قــرار 
یم گرفتنــد، بایــد اعتــراف کنــم کــه امیــدوار بــودم مــرد جایــزه ی بزرگــی را ببــرد. 
ــی  ــال همگ ــرد میانس ــانس م ــدند، از ش ــت ش ــره ثاب ــا باالخ ــه نماده ــی ک زمان
نمادهــا بــا هــم و بــرای جایــزه یــک میلیــون دالری، یکــی درآمدنــد. متاســفانه 
ســنتی   25 ســکه های  از  بایــد  دالری،  میلیــون  یــک  جایــزه  دریافــت  بــرای 
ــل  ــت را داخ ــه داش ــنتی ای ک ــکه ی 75 س ــا س ــم تنه ــرد ه ــد و م ــتفاده یم ش اس
ماشــین انداختــه بــود و در نتیجــه، باخــت. نــه تنهــا یــک میلیــون دالر جایــزه را 
ــود  ــت آورده ب ــه دس ــین ب ــه از ماش ــی ک ــزه ی کوچک ــر جای ــه ه ــت داد بلک از دس

ــت. ــش رف ــم از کف ه

زمانــی کــه گردونه هــای ماشــین متوقــف شــدند، انــگار کــه جــو حاکــم در اطــراف 
مــرد ثابــت و آرام شــد و جهــان بــرای لحظــه ای متوقــف شــده بــود. بــرای لحظه ی 
ــش  ــن، چرخ ــود م ــه خ ــن جمل ــه، م ــه هم ــید ک ــر رس ــه نظ ــور ب ــی، اینط کوتاه
گردونه هــا را تماشــا یم کردیــم، همگــی بــازی مــرد را زیــر نظــر داشــتیم و نفــس 
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در ســینه هایمان حبــس شــده بــود و احتمــااًل امیــدوار بودیــم بــرد بزرگــی بــرای 
همیــن مــرد غریبــه رقــم بخــورد. متاســفانه چنیــن اتفاقــی نیفتــاد. 

بــه محــض اینکــه مــرد متوجــه شــد اگــر بــا یــک ســکه ی 25 ســنتی بــازی کــرده 
بــود، جایــزه یــک میلیــون دالری را یم بــرد، دیوانــه شــد. شــروع بــه داد و فریــاد 
ــت  ــود«. حراس ــاورم نیم ش ــه »ب ــاد یم زد ک ــکان یم داد و فری ــین را ت ــرد و ماش ک
فــرودگاه ســع آمــد و مــرد میانســال را گرفــت و بعــد تکنســین های پزشــکی 

بــه وی آرام بخــش تزریــق کــرده و او را بــا آمبوالنــس بردنــد.

ایــن مثــال بــرای نشــان دادن نکتــه ای اســت کــه پیش تــر گفتــم. مــردی کــه بــا 
ماشــین پولــی بــازی یم کــرد بــه هــر نتیجــه ی محتملــی رضایــت داده بــود؛ بــه 
غیــر از یــک نتیجــه: برنــده نشــدن جایــزه یــک میلیــون دالری. بنابرایــن پذیرش 
مراتــب مختلفــی دارد کــه ممکــن اســت بــرای معامله گرانــی کــه آســتانه تحمــل 
زیــادی بــرای ضــرر دارنــد، غیرقابــل تشــخیص باشــد. امــا چــون آســتانه تحمــل 
بیشــتری در برابــر درد دارنــد، اینطــور فکــر یم کننــد کــه همــه ی ضررهــا را 
کامــاًل پذیرفته انــد. امــا همانطــور کــه در ایــن مثــال نشــان داده شــد، همــه ی 

ضررهــا پذیرفتــه نشــده بــود. 

یــک  اجــرای  بــرای  بــا حــرکات قیمــت معاملــه یم کننــد  کــه  معامله گرانــی 
ــک  ــتند ریس ــور نیس ــا مجب ــد ی ــت کنن ــل پرداخ ــی را از قب ــد مبلغ ــه نبای معامل
»تشــخیص کارآمــد بــودن معاملــه« را بپذیرنــد؛ در چنیــن موقعیتــی ممکــن 
اســت اینطــور بــه نظــر برســد کــه اگــر معاملــه، معاملــه ای برنــده از آب در 
بیایــد، ریســک ضــرر کــردن هرگــز وجــود نداشــته اســت. ایــن یــک توهــم اســت.

یادآوری: صرفًا به این خاطر که تحلیل مان معامله ای برنده را رقم یم زند 
دلیل نیم شود که  ریسک ناکارآمد بودن معامله را حذف کرده باشد.

پذیــرش ریســک ناکارآمــد بــودن یــک معاملــه دشــوار نبــود؛ فقــط در صورتــی 
خوش شــانس  آنقــدر  کــه  معامله گــران  بودیــم  از  اقلیــت  آن  جــزو  مــا  کــه 
ــه،  ــد و در نتیج ــا بیاین ــه دنی ــی ب ــق معامالت ــواده موف ــک خان ــه در ی ــد ک بوده ان
از همــان ابتــدا بــه طــور واضــح و روشــن برایشــان مشــخص شــده اســت کــه 
ــیم رود.« ــن ن ــد از بی ــه بیفت ــم ک ــی ه ــر اتفاق ــود دارد، ه ــواره وج ــک هم »ریس
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متاســفانه مــا بــه طــور معمــول معاملــه را درســت برخــالف ایــن ایــده شــروع 
کرده ایــم. مــا از طریــق منابــع مختلــف بــا ایــن تفکــرات و اطالعــات مواجــه 
یم شــویم کــه »بلــه، ریســک وجــود دارد« امــا در عیــن حــال ایــن منابــع چنیــن 
ــم  ــی یم توانی ــرم معامالت ــا پلتف ــزار ی ــت، کارگ ــل درس ــا تحلی ــه ب ــد ک ــا یم کنن الق
ریســک را از بیــن ببریــم و معاملــه ای برنــده را بــرای خودمان تضمیــن کنیم. در 
واقــع همانطــور کــه پیش تــر گفتــم، ایــن اطالعــات حقیقــت ندارنــد. بنابرایــن 
برخــالف معامله گرانــی کــه از همــان ابتــدا بــا حقیقــت ماهیــت ریســک کــردن 
باعــث  مــا  انتظــارت  اســت،  واقع بینانــه  انتظارات شــان  و  شــده اند  مواجــه 

یم شــوند مــوارد زیــر را تجربــه کنیــم:

وقتــی متقاعــد شــده ایم، تصــور یم کنیــم یــا اینطــور بــه نظــر یم رســد ک  	
باشــد، یم ترســیم ناکارآمــد  اســت  معاملــه ممکــن 

وقتی معامله به خوبی پیش نی رود، ناکارآمد بودنش را انکار یم کنیم 	

وقتی به این نتیجه یم رسیم که معامله کارآمد نبود، احساس درد یم کنیم 	

اتخــاذ عقایــد مبتنــی بــر احتمــاالت در مــورد ماهیــت معامــالت کــه در ادامــه 
آورده شــده اســت باعــث یم شــود انتظارات تــان بــر مبنــای واقعیــت شــکل 

ــرد. ــد ک ــذف خواهن ــرس را ح ــاس درد و ت ــه ی احس ــیل تجرب ــد و پتانس بگیرن
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پیش فرض هــا و باورهــای اساســی دیدگاهــی مبتنــی بــر احتمــاالت )دیــدگاه 
ــالت: ــی( در معام ــین پول ماش

1. دالیــل اصلــی ای کــه معامله گــران بــرای وارد کــردن ســفارش های خریــد و 
فروش شــان اســتفاده یم کننــد بســیار متنــوع هســتند و هماننــد نیرویی انــد 

کــه بــر حرکــت قیمــت تاثیــر یم گذارنــد و شــرایط زیــر را ایجــاد یم کننــد:

ممکن است هرچیزی اتفاق بیفتد 	

تــوعیز تصادفــی بیــن ترتیــب بردهــا و باخت هــا در طــی چنــد پیش بینــی ایجــاد  	
شــده توســط یــک لبــه معامالتــی وجــود دارد

ریسک ناکارآمدی یک لبه ی معامالتی همواره وجود دارد 	

2. عــدم دسترســی بــه دالیــل، اندازه هــا و نــوع ســفارش هایی کــه معامله گــران 
دیگــر مایــل بــه ثبت شــان در بــازار هســتند )بعــد از اینکــه بــه واســطه لبــه ی 

معامالتی مــان وارد یــک معاملــه شــدیم( شــرایط زیــر را ایجــاد یم کنــد:

من نی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد و از چرایی اتفاق هم آگاهی ندارم 	

پیش بینی های برآمده از تحلیلم حدس هستند 	

هــر اطالعاتــی کــه دربــاره ی دالیــل حرکــت قیمــت در یــک جهــت خــاص یم دانــم،  	
اطالعاتــی اســت کــه از خــودم در آورده ام

از آنجایی که من چیزی نی دانم، پس در مورد چیزی هم اشتباه نی کنم 	

3. بــه دلیــل اینکــه بــر نــوع و انــدازه ســفارش هایی کــه قــرار اســت وارد جریــان 
ســفارش شــوند هیــچ کنترلــی نــدارم، موقعیــت زیــر پیــش یم آیــد:

مــن در قبــال جهــت حرکــت قیمــت_ بعــد از اینکــه به واســطه لبــه ی معامالتی ام  	
وارد یــک معاملــه شــده ام_  هیچ مســئولیتی ندارم.
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ــبت  ــوب و نس ــود/ضرر خ ــبت س ــا نس ــی ب ــه ی معامالت ــک لب ــه ی ــادایم ک 4. م
ریســک بــه پــاداش خــوب طــی چنــد ســری از معامــالت دارم، قانــون احتمــاالت 

ــود یم آورد: ــه وج ــر را ب ــت زی وضعی

یم توانــم بــدون دانســتن یــا تــالش بــرای دانســتن نتیجــه ی هــر معاملــه ای کــه  	
لبــه ی معامالتــی ام فراهــم یم کنــد، ســودهای پایــدار ایجــاد کنــم. 

5. میــزان ســرمایه ای کــه بایــد صــرف فهمیــدن کارآمــدی یــک لبــه ی معامالتــی 
بکنیــم، یــک هزینــه  عــادی بــرای کســب و کارمــان بــه حســاب یم آیــد و مربــوط 
بــه معاملــه بــا حرکــت قیمــت اســت و بــا هزینه هایــی کــه در کســب و کارهــای 
دیگــر صــرف یم شــود هیــچ تفاوتــی نــدارد. اگــر صاحــب یــک رســتوران بــودم و 
مجبــور یم شــدم یــک چــک بــرای موادغذایــی بکشــم هرگــز بــه ذهنــم خطــور 

نیم کــرد کــه ضــرر کــرده ام یــا فــرد بازنــده ای هســتم.

هزینــه ای کــه صــرف یــک لبــه ی معامالتــی ناکارآمــد یم کنیــم ضــرر و زیــان بــه  	
حســاب نی آیــد، بلکــه هزینــه ای اســت کــه مایــل بــه پرداخــت آن هســتیم تــا 
خودمــان را در معــرض تجربــه ی معامالتــی قــرار دهیــم کــه برنــده از آب در 

ــد. یم آین

بــرای ایجــاد باورهــای جدیــد، بــه خصــوص وقتــی ایــن باورهــای جدیــد بــا 
اعتقــادات قبلی مــان کــه فکــر یم کردیــم درســت هســتند یــا حداقــل امیــد 
ــده  ــد ش ــاًل متقاع ــد کام ــتند، بای ــارض هس ــند در تع ــت باش ــه درس ــتیم ک داش
باشــیم. بــرای اینکــه کامــاًل متقاعــد شــویم بــه شــواهد مســلم و قطعــی نیــاز 
داریــم. تجربــه ی مســتقیم، بهتریــن راه بــرای اثبــات قطعــی یــا نفــی ســودمندی 
یــک بــاور اســت. تمریناتــی کــه برایتــان در نظــر گرفتــم شــرایطی را مهیــا 
یم کننــد کــه در آن بیــن باورهــای غیراحتماالتــی  )در مــورد کارکــرد معامــالت کــه 
قبــاًل کســب کرده ایــد( بــا باورهایــی کــه یــک ذهنیــت مبتنــی بــر احتمــال ایجــاد 
خواهنــد کــرد، تعارضــی مســتقیم را تجربــه کنیــد. مــن بــه شــما نشــان خواهــم 
ــه  ــما را ب ــه ش ــی ک ــردن باورهای ــی ک ــرای خنث ــارض ب ــن تع ــه از ای ــه چگون داد ک
ــرای  ــه اج ــی ک ــب باورهای ــن ترتی ــد و بدی ــتفاده کنی ــانند اس ــیم رس ــان ن هدف ت

بی عیــب و نقــص معامالت تــان را ممکــن یم ســازند را تقویــت کنیــد.
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مرحله ی دوم: انتخاب بازار

هــر بــازار معاملــه ی فّعــال ســهام، قراردادهــای آتــی یــا ارزی کــه یم خواهیــد را 
ــات  ــد ملزوم ــما بتوانی ــد و ش ــه باش ــازار نقدین ــه ب ــی ک ــا زمان ــد. ت ــاب کنی انتخ
مارجیــن را فراهــم کنیــد، فرقــی نــدارد کــه در چــه بــازاری تصمیــم بــه معاملــه 

ــد. یم گیری

مرحله ی سوم: یک لبه ی معامالتی انتخاب کنید.

چندین راه برای گزینش یک لبه ی معامالتی تحلیلی وجود دارد.

شــما یم توانیــد بــا یادگیــری خوانــدن نمودارهــای قیمــت، خودتــان الگوهــا . 1
را تشــخیص دهیــد و ارزیابــی کنیــد. 

ترکیبــات خودتــان از اندیکاتورهــای خریــد و فــروش را بــا کمــک مجموعــه . 2
شــرکت های  و  معامالتــی  پلتفرم هــای  نمــوداری،  خدمــات  از  وســیعی 

ــد. ــاد کنی ــد، ایج ــرار یم دهن ــوم ق ــترس عم ــه در دس ــزاری ک کارگ

شــما یم توانیــد اندیکاتورهــای خریــد و فروشــی کــه قبــاًل توســعه یافته انــد . 3
و در کتاب هــا موجــود هســتند را پیــدا کنیــد.

یم توانیــد سیســتم های معامالتــی نهایــی شــده را از توســعه دهندگان . 4
سیســتم حرفــه ای یــا توعیز کننده هــا خریــداری کنیــد.

بــه منظــور انجــام تمرینــات بــه یــک لبــه ی معامالتــی نیــاز داریــد کــه قوانیــن 
ــق  ــه دقی ــی کلم ــای واقع ــه معن ــی ب ــد. یعن ــته باش ــق داش ــروج دقی ورود و خ
باشــد. لبــه ی معامالتی تــان بایــد شــرایط دقیــق بــازار کــه محــرک ورود بــه 
معاملــه هســتند و شــرایط دقیقــی کــه مشــخص کننده ی معاملــه ای ناکارآمــد 
هســتند و همچنیــن زمــان برداشــتن ســودها را تعییــن کنــد. بــرای اینکــه ایــن 
تمریــن برایتــان فایــده داشــته باشــد نبایــد هیچ گونــه قضــاوت ذهنــی از جانــب 
شــما در مــورد اقــدایم کــه بایــد انجــام دهیــد و زمــان انجامــش وجــود داشــته 
باشــد. پیــروی از قوانیــن دقیــق یکــی از مولفه هــای اساســی ایــن تمریــن اســت. 
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مرحله ی چهارم: امتحان کردن.

وقتـی روش معامالتـی ای که احتمال فراهم کردن نسـبت سـود/زیان و ریسـک 
کردیـد،  ایجـاد  یـا  خریدیـد  کردیـد،  پیـدا  را  داشـت  رضایت بخشـی  پـاداش  بـه 
بـه  نوبـت  داشـت،  قطعـی  و  دقیـق  خـروج  و  ورود  سـیگنال های  روش  ایـن  و 
امتحـان کـردن آن یم رسـد. یم توانیـد بـرای مدتـی بـا اسـتفاده از نرم افزارهـای 
شبیه سـازی کامپیوتـری )بـک تسـت(1 روش تـان را امتحـان کنیـد امـا بـه منظور 
کسـب دیـدگاه مبتنـی بـر احتمـال، فـوروارد تسـت2 بـا یک حسـاب شبیه سـازی 

شـده ی معامالتـی نتایـج بـه درد بخورتـری بهتـان یم دهـد. 

تــا چــه انــدازه جلوتــر بایــد فــوروارد تســت کنیــد؟ حداقــل 2 حجــم نمونــه. 
حجــم نمونــه شــامل تعــداد محــدودی از معامــالت در یــک مجموعه یم شــود، 
معمــواًل بیــن 20 یــا 25 معاملــه. حجــم نمونــه معامــالت بــر مبنــای ایــن 
قاعــده اســت: نســبت ســود/زیان، ریســک/پاداش هــر لبــه ی معامالتــی در طــی 
ــا باشــد و ایســتا نباشــد. یعنــی بــر  چنــد ســری از معامــالت ســفته بازانه3، پوی
ــری  ــپ کامپیوت ــک چی ــود/زیان در ی ــبت س ــه در آن نس ــی ک ــین پول ــالف ماش خ
ــود/زیان،  ــبت س ــرد، نس ــد ک ــر نخواه ــان تغیی ــی زم ــده و ط ــی ش برنامه نویس
زمــان  طــی  در  معمــواًل  ســفته بازانه  معامالتــی  لبــه ی  یــک  پاداش/ریســک 

ــد.  ــر یم کن تغیی

معامله گـران  )دالیـل  بنیـادی  نیروهـای  آن  در  کـه  اسـت  پویایـی  محـل  بـازار 
دیگـر بـرای ورود بـه معاملـه یـا خـروج از آن( کـه بـر روی جهـت قیمـت تاثیـر 
یم گذارنـد همـواره در حـال تغییر هسـتند. لبه هـای معامالتی سـفته بازانه که 
سـیگنال های دقیـق ورود و خـروج دارنـد نیم تواننـد بـا ایـن تغییـرات سـازگار 

1   بک تست به معنی آزمایش/امتحان کردن استراتژی معامالتی در گذشته بازار و استخراج نتیجه از آن است.

ــازار اســت. بــه آن “معاملــه  ــا معاملــه کاغــذی، شــبیه ســازی یــک اســتراتژی در بســتر واقعــی ب 2   فــوروارد تســت ی

ــن  ــود. ای ــتفاده نمیش ــی اس ــرمایه ی واقع ــچ س ــد، هی ــه یم آین ــالت روی برگ ــه معام ــا آنک ــرا ب ــم، زی ــذی” یم گویی کاغ

ــید. ــود بخش ــود را بهب ــتراتژی خ ــد اس ــا بتوانی ــازد ت ــم یم س ــب فراه ــتری مناس ــما بس ــرای ش ــد ب فرآین

3   منظــور از ســفته بازانه یــا ســفته بــازی، انجــام معاملــه ای مالــی اســت کــه در آن ریســک باالیــی بــرای از دســت دادن 

بخــش یــا تمــام مبلــغ ســرمایه گذاری شــده ی اولیــه وجــود دارد و در مقابــل، انتظــار یم رود کــه ســود قابل توجهــی بــه 

دســت آورده شــود. در ســفته  بــازی، ریســک ضــرر  و  زیــان، بیشــتر از احتمــال دســتیابی بــه ســودی باالســت و بــه همیــن 

دلیــل بــه آن ســفته  بــازی و معاملــه ی پرریســک گفتــه یم شــود.
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شـوند. بـه عبارت دیگـر، الگوهای رفتـاری ای که لبه های ما تشـخیص یم دهند 
یم تواننـد کامـاًل شـبیه هم باشـند، اما نسـبت های سـود/زیان، ریسـک/پاداش 
یم تواننـد متنـوع باشـند؛ بـه ایـن دلیـل کـه ویژگـی نهانـی بـازار در حـال تغییـر 
رخ  ریسـک/پاداش  یـا  سـود/زیان  نسـبت  در  کـه  تغییراتـی  جبـران  راه  اسـت. 
یم دهنـد ایـن اسـت کـه بـا گروه هـای معامالتـی کـه مـن بـه آنهـا حجـم نمونـه 
یم گویـم، معاملـه کنیـم. هـدف ایـن اسـت کـه حجـم نمونه مـان را بـه قـدری 
گسـترش دهیـم کـه لبـه ی معامالتی مـان یـک ارزیابـی منصفانـه داشـته باشـد 
و در همیـن حیـن، حجـم نمونـه بـه قـدری کوچـک باشـد کـه اگـر نسـبت ها تـا 
سـطوح غیرقابـل قبولـی کاهـش پیـدا کردنـد، بتوانیـم تشخیص شـان دهیـم. 
مـن متوجـه شـده ام کـه یـک حجـم نمونـه شـامل 25 معاملـه  بـرای آزمایـش 

موثـر بـودن یـک لبـه معامالتـی ایـده آل اسـت. 

هنگامیکــه تصمیــم بــه امتحــان کــردن گرفتیــد، فقــط بایــد 25 پیش بینــی 
بعــدی را در یــک حســاب معامالتــی شبیه ســازی شــده )بــدون ســرمایه( اجــرا 
کنیــد تــا متوجــه نســبت واقعــی ســود/زیان و ریســک/پاداش بشــوید. بــه 
ــود/زیان  ــبت س ــک نس ــد ی ــن بای ــن تمری ــتید؟ در ای ــی هس ــه نتایج ــال چ دنب
حداقــل پنجــاه پنجــاه و نســبت ریســک بــه پــاداش یــک بــه دو داشــته باشــیم. 
بدیــن معنــی کــه یم خواهیــم نزدیــک بــه نصــف آن 25 پیش بینــی، شــما را در 
معامــالت برنــده قــرار دهنــد و ســود ایــن معامــالت برنــده، حداقــل دو برابــر 
ــر  ــام ه ــه انج ــی ک ــد. زمان ــد کرده ای ــالت ناکارآم ــرف معام ــه ص ــد ک ــی باش مبلغ
25 معاملــه نمونــه را تمــام کردیــد، اگــر لبــه ی معامالتــی ای کــه آزمایــش کردیــد 
حداقــل شــرط هایی کــه ذکــر شــد را محقــق کــرد، پیشــنهاد یم کنــم یــک حجــم 
ــل از  ــد قب ــه ای باش ــا تاییدی ــد ت ــام دهی ــم انج ــر ه ــه ای دیگ ــه 25 معامل نمون

شــروع تمریــن اجــرا. 

در غیــر ایــن صــورت، اگــر لبه تــان حداقــل شــرط های ذکــر شــده را محقــق 
نکــرد، پیشــنهاد یم کنــم در ابتــدا متغیرهــا را تحلیــل کنیــد تــا ببینیــد آیــا اصــالح 
و تغییــری وجــود دارد کــه در صــورت اعمــال، تفاوتــی در نتایج تــان ایجــاد کنــد 
ــا خیــر. بــرای مثــال، یم توانیــد ببینیــد کــه حرکــت دادن محــل حــد ضررتــان  ی
و نزدیــک  کردنــش بــه نقطــه ی ورود، در تعــداد معامــالت برنــده ایجــاد شــده 
توســط لبــه  معامالتی تــان تفاوتــی ایجــاد نخواهــد کــرد. در این صــورت، هزینه ی 
ــان  ــه پاداش ت ــک ب ــبت ریس ــد و نس ــد یم کنی ــالت ناکارآم ــرف معام ــری ص کمت
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و نتایــج ســود و زیان تــان را بهبــود یم بخشــید. یــا برعکــس، حرکــت دادن 
ــده ای  ــالت برن ــما را در معام ــان، ش ــه ی ورودت ــر از نقط ــه دورت ــان ب ــد ضررت ح
ــه  ــد ب ــن یم توانی ــوید. همچنی ــارج ش ــا خ ــود از آنه ــن ب ــه ممک ــدارد ک ــه می نگ
دنبــال تعدیــل ســود هدف تــان باشــید یــا از یــک تریلینــگ اســتاپ4 بــه همــراه 
ــان بهتــر  ــا نتایج ت ــا ببینیــد آی یــک ســود هــدف معیــن شــده اســتفاده کنیــد ت
یم شــوند یــا خیــر. در هــر صــورت، بــه اصــالح، جســت وجو، توســعه و آزمایــش 
ــده  ــر ش ــروط ذک ــل ش ــه حداق ــد ک ــدا کنی ــی را پی ــه معامالت ــا لب ــد ت ــه دهی ادام
ــی  ــال نتایج ــه دنب ــت؛ ب ــن اس ــودن همی ــر ب ــای معامله گ ــد. معن ــرآورده کن را ب
باشــیم کــه بــا معیارهایمــان جــور در یم آینــد تــا زمانــی کــه بــا ایــن نتایــج 

ــم.  ــت کنی ــی و رضای ــاس راحت احس

امیــدوارم کــه بــه طــور واضــح و روشــن برایتــان جــا افتــاده باشــد کــه بایــد 
همــه ی 25 پیش بینــی نمونــه را دقیقــًا همانطــور کــه ســیگنال های ورود و 
ــا کــدام پیش بینــی  خــروج مشــخص کرده انــد انجــام دهیــد. در مــورد اینکــه ب
ــدام  ــد هیچ ک ــم و نیم توانی ــام نیم دهی ــاب انج ــش و انتخ ــم گزین ــه کنی معامل
از متغیرهایــی کــه مشــخص یم کننــد کجــا و کــی وارد معاملــه شــوید را تغییــر 
دهیــد. وقتــی شــروع بــه انجــام نمونــه کردیــد نیم توانیــد محــل حــد ضــرر یــا 

ــد. ــر دهی ــان را تغیی ــود هدف ت س

بایــد بــه هــر 25 معاملــه ی نمونــه، دقیقــًا بــه همــان صورتــی کــه طراحــی 
شــده اند، فرصــت اجــرا دهیــد، انــگار کــه فقــط همیــن یــک معاملــه را داریــد. 
ــام  ــان را انج ــه کارش ــه ی نمون ــن 25 معامل ــد ای ــازه دهی ــر، اج ــارت دیگ ــه عب ب

ــوند. ــع ش ــر واق ــان موث ــد و برایت دهن

همچنیــن بــدون شــک برخــی از شــما ناگزیــر بــه تماشــا کــردن و آزمایــش 
کــردن ادامــه یم دهیــد، تــا وقتــی کــه لبــه معامالتــی ای پیــدا یم کنیــد کــه 
بهتــر از لبــه ای اســت کــه حداقــل شــروط را محقــق یم کنــد. لطفــًا چنیــن کاری 
نکنیــد. بــرای فراینــد کســب ذهنیــت مبتنــی بــر احتمــال، الزم نیســت چیــزی 
فراتــر از یــک لبــه ی معامالتــی متوســط داشــته باشــید. در واقــع مــن ترجیــح 
ــد  ــه در ح ــد ک ــام دهی ــی ای انج ــا روش معامالت ــن را ب ــما تمری ــه ش ــم ک یم ده
ــن  ــد. در ای ــر نباش ــم بهت ــی ه ــد و خیل ــروط« باش ــل ش ــردن حداق ــرآورده ک »ب

4   تریلینگ استاپ )به انگلیسی: Trailing stop( به معنی جابجا کردن حد ضرر معامله است.
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صــورت متوجــه یم شــوید کــه ایجــاد نتایــج پایــدار در طــی چنــد ســری معاملــه 
کــه فقــط نصف شــان معامــالت برنــده هســتند چطــور امکان پذیــر اســت. در 
ــک  ــردن ی ــدا ک ــرف پی ــادی را ص ــالش زی ــان و ت ــوید زم ــور ش ــه مجب ــر، از اینک آخ
لبــه ی معامالتــی مناســب کنیــد متعجــب نشــوید. مثــل باقــی چیزهــا در مــورد 
ماهیــت معامــالت، پیــدا کــردن یــا توســعه ی لبــه ی معامالتــی ای کــه کامــاًل 

ــت. ــادگی ها نیس ــن س ــه ای ــد، ب ــط باش ــر متوس ــی اگ ــد، حت ــی باش قطع

امــا صرف نظــر از مــدت زمانــی کــه بایــد صرف کنیــد، در طــی این فراینــد چیزهای 
زیــادی راجــع بــه سیســتم های معامالتــی یــاد خواهیــد گرفــت و نتایجــی کــه بــه 
ــه  ــد. هنگامیک ــد را دارن ــرف کرده ای ــه ص ــی ک ــاًل ارزش زمان ــد کام ــت یم آوری دس
مطمئــن شــدید لبــه ی معامالتــی ای را یافته ایــد کــه حداقــل شــروط را بــرآورده 

یم کنــد، یم توانیــد فراینــد کســب ذهنیــت را آغــاز کنیــد.

مرحله ی پنجم: فرایند نصب )کسب ذهنیت مبتنی بر احتمال(

مادربــرد  روی  بــر  عامــل  سیســتم  یــک  بارگــذاری  معــادل  نصــب  فراینــد 
کامپیوتــر اســت. امــا بــه جــای دانلــود یــک برنامــه از وبســایت یــا انتقــال یــک 
برنامــه از ســی دی، بایــد از انــرژی درون تــان بــرای انجــام معاملــه ای بــدون تــرس 
بــه همــراه انــرژی حاصــل از تجربیــات اجــرای لبــه ی معامالتی تــان اســتفاده 
ــود.  ــان بش ــی اقدامات ت ــل اساس ــاالت، اص ــر احتم ــی ب ــت مبتن ــا ذهنی ــد ت کنی
ــان  ــر تفکرت ــرای تغیی ــان ب ــه تمایل ت ــت، ب ــن ذهنی ــب ای ــر، کس ــارت دیگ ــه عب ب
در مــورد معاملــه وابســته اســت. تجربیــات شــما، تمایل تــان و تجربیاتــی کــه 
ــر  ــار ه ــرد و اعتب ــد ک ــدید خواه ــد تش ــات یم کنن ــد را اثب ــای جدی ــار باوره اعتب
ــد را  ــه کنی ــاس آن معامل ــر اس ــون ب ــت اکن ــن اس ــه ممک ــی ک ــاور غیراحتماالت ب

ــد.  ــی یم کن نف

اولیــن کاری کــه بایــد بــرای فراینــد کســب ذهنیــت انجــام دهیــد ایــن اســت کــه 
معامالت تــان را از حســاب معامالتــی شبیه ســازی شــده بــه حســاب معامالتــی 
ــدازه ی  ــردن ان ــخص ک ــدی مش ــدام بع ــد. اق ــل کنی ــرمایه( منتق ــا س ــی )ب واقع
ــازی  ــاب شبیه س ــان در حس ــش لبه ت ــال آزمای ــی در ح ــت. وقت ــن تان اس پوزیش
شــده بودیــد، تــا وقتــی کــه انــدازه پوزیشــن تان بــا کل حجــم نمونــه ســازگار بود، 
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اهمیتــی نداشــت کــه چنــد ســهم یــا قــرارداد آتــی معاملــه یم کردیــد. امــا حــاال 
کــه یم خواهیــد بــا یــک حســاب واقعــی معاملــه کنیــد، انــدازه ی پوزیشــن تان 
مهــم اســت. میــزان ترســی کــه بخاطــر اشــتباه و ضــرر کــردن تجربــه خواهیــد 
ــد  ــدید خواه ــد تش ــه یم کنی ــه معامل ــی ک ــا قراردادهای ــهام ی ــداد س ــا تع ــرد ب ک
شــد. بنابرایــن فراینــد را بــا کوچکتریــن انــدازه ی پوزیشــن ممکــن آغــاز کنیــد. 
مثــاًل اگــر قــرار اســت ســهام معاملــه کنیــد، اولیــن معاملــه ی نمونــه را بــا انــدازه 
پوزیشــن »یــک ســهام« شــروع کنیــد. اگــر قــرارداد آتــی معاملــه یم کنیــد، 

معاملــه ی نمونــه را بــا »یــک قــرارداد کوچــک« شــروع کنیــد.

چــرا بــا ایــن مقــدار کــم؟ چــون یم خواهیــم ریســک در کمتریــن حــد خــود 
باشــد و در عیــن حــال واقعــی هــم باشــد. وقتــی در دوره آزمایــش کــردن بودیــد 
یــک حســاب شبیه ســازی  از دســت دادن نداشــتید چــون در  بــرای  چیــزی 
شــده نیم شــود ضــرر کــرد. و اگــر در نظــر بگیریــم کــه شــما آزمایــش را انجــام 
دادیــد تــا متوجــه چیــزی کــه نیم دانســتید بشــوید، »ندانســتن چیــزی« ایــن 
مفهــوم را یم رســاند کــه چیــزی بــرای اشــتباه کــردن وجــود نــدارد. وقتــی چیــزی 
ــت.  ــد داش ــرس نخواهی ــرای ت ــی ب ــم، دلیل ــتباه کنی ــوردش اش ــه در م ــت ک نیس
ــاوری کــه  ــا حســاب واقعــی معاملــه کنیــد، هــر ب هرچنــد وقتــی یم خواهیــد ب
نتایــج معاملــه را بــه اشــتباه و ضــرر کــردن ربــط یم دهــد بــه صــورت خــودکار 
فّعــال خواهــد شــد. یعنــی تــا وقتــی کــه باورهــای غیراحتماالتــی خنثــی نشــوند، 

مســتعد تجربــه ی تــرس و خطاهــا خواهیــد بــود. 

بنابرایــن علــت نگــه  داشــتن پوزیشــن در کمتریــن انــدازه ی ممکــن ایــن اســت 
کــه مســیر کســب ایــن ذهنیــت موثــر را بــه آســانی طــی کنیــد. حــاال آن عــده از 
شــما کــه خودتــان را فــرد کله گنــده ای بــه حســاب یم آوریــد و معاملــه کــردن بــا 
حداقــل انــدازه ی پوزیشــن برایتــان کســر شــأن اســت یــا حتــی پیشــنهادش از 
جانــب مــن برایتــان توهین آمیــز اســت، بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ایــن یــک 
تمریــن بــرای کســب مهارت هــای روان شــناختی مــورد نیــاز بــرای معامله کــردن 
بــدون تــرس اســت تــا بتوانیــد نتایج پایــدار و مانــدگار ایجــاد کنید. بعــد از اینکه 
بــا موفقیــت مهارت هــا را کســب کردیــد، یم توانیــد بــا هــر انــدازه پوزیشــنی کــه 

متناســب بــا اهــداف و منابــع مالی تــان اســت معاملــه کنیــد. 
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همچنیــن ممکــن اســت بعضــی از شــما، اینطــور فکــر کنیــد کــه چــون ماهیــت 
احتمــاالت را درک یم کنیــد و در فراینــد آزمایــش مشــاهده کردیــد کــه چطــور 
ــت  ــه دس ــاالت ب ــر احتم ــی ب ــی مبتن ــد، دیدگاه ــه کار ببندی ــالت ب آن را در معام
ــه بیانــی دیگــر، مــادایم کــه در فراینــد آزمایــش پیــش یم رفتیــد،  ــد. ب آورده ای
احتمــااًل بــه ایــن نتیجــه واضــح و قطعــی رســیدید کــه... بلــه، یک تــوعیز تصادفی 
بیــن ترتیــب بردهــا و باخت هــا در طــی چنــد ســری معاملــه وجــود دارد و نتیجتًا 
فکــر کنیــد کــه حــاال یــک دیــدگاه احتماالتــی کاربــردی کســب کرده ایــد و نیــازی 

بــه انجــام تمریــن نداریــد. لطفــًا چنیــن برداشــتی نکنیــد.

هــر بــاور و مفهــوم جدیــدی کــه بــه عنــوان یــک اعتقــاد اتخــاذ یم کنیــم زمانــی 
ــان را از  ــد، انرژی م ــای جدی ــن باوره ــاذ ای ــل از اتخ ــه قب ــود ک ــد ب ــردی خواه کارب
ــت  ــم درس ــر یم کردی ــه فک ــی ک ــض و ایده های ــارض و متناق ــم متع روی مفاهی

هســتند بــه ســوی باورهــای جدیــد ســوق دهیــم.

دســتیابی بــه یــک ذهنیــت موفــق مســتلزم تقویــت باورهــا و مفاهیــم جدیــد 
مــورد اتخاذمــان و همچنیــن اختصــاص نــدادن انرژی مــان )از بیــن بــردن( بــه 
هــر بــاوری کــه قبــاًل کســب کــرده بودیــم و ایــن باورهــا نتایــج معامالت مــان را 
بــه اشــتباه و ضــرر کــردن ربــط یم دادنــد. تقویــت باورهــای جدیــد بــه ســادگی 
قــرار گرفتــن در معــرض اطالعاتــی اســت کــه بــا عقــل جــور در یم آینــد یــا 
منعکس کننــده ی حقیقــت هســتند. عــالوه بــر ایــن، یم توانیــم بــا قــرار دادن 
ــه از  ــم ک ــر یم کنی ــی فک ــه ایده های ــی آن ب ــه ط ــت، ک ــد خالقی ــان در فراین خودم
ایده هــای جدیــد را  پایــه موجــود در ذهن مــان نشــات نیم گیرنــد،  دانــش 
تقویــت کنیــم. وقتــی متوجــه یم شــویم ایــن ایده هــای جدیــد وجــود دارنــد و 
زمانیکــه درک کنیــم تــا چــه حــد بــرای مــا ســودمند هســتند، معمواًل بــا پذیرش 
ایــن ایده هــای جدیــد بــه عنــوان بــاور در ذهن مــان مشــکلی نخواهیــم داشــت. 

از ســویی دیگــر، خنثــی کــردن اثــر هــر بــاور قبلــی کــه ممکــن اســت بــا باورهــای 
جدیــدی کــه اتخــاذ یم کنیــم در تعــارض باشــد، بــرای اکثــر افــراد فراینــد آشــنایی 
نیســت و احتمــااًل حتــی بــه نظرشــان ضــروری هــم نیم آیــد. بــرای بهره منــدی 
کامــل از منفعــت ایــن باورهــای جدیــد، بایــد باورهــای متناقــض قبلــی بــه طــور 
ــه  ــد ک ــی برس ــه جای ــاور ب ــک ب ــه ی ــرای اینک ــوند. ب ــی ش ــردی تلق ــل غیرکارب کام
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افــراد آن را غیرکاربــردی تلقــی کننــد، بایــد تمــام انــرژی ای کــه بــه آن اختصــاص 
داده یم شــد از بیــن بــرود.

ــده   ــده ش ــه بری ــی ک ــای درخت ــه کنده ه ــورم، ب ــردن منظ ــن ک ــر روش ــرای بهت ب
ــده اند  ــکیل ش ــی تش ــا و مولکول های ــا از اتم ه ــد. کنده ه ــی بیندازی ــت نگاه اس
ــر  ــطح زی ــد. در س ــم در یم آین ــت یم نامی ــه آن را درخ ــاده ای ک ــکل م ــه ش ــه ب ک
اتــیم، چــوب بــه شــکل انــرژی وجــود دارد. اگــر کنده هــا را آتــش بزنیــم، انــرژی 
ــل  ــتر تبدی ــوده ای از خاکس ــه ت ــا را ب ــده ه ــود و کن ــوب آزاد یم ش ــود در چ موج
یم کنــد. چوبــی کــه اکنــون بــه خاکســتر تبدیــل شــده اســت از نظــر فنــی هنــوز 
وجــود دارد، فقــط انــرژی الزم بــرای نشــان دادن خــودش بــه شــکل کنــده نــدارد.

فــرو پاشــیدن بــاوری کــه فهمیده ایــم مــا را بــه هدف مــان نیم رســاند، یم توانــد 
ــاص  ــاور اختص ــک ب ــه ی ــه ب ــرژی ای ک ــی ان ــد. وقت ــکل باش ــن ش ــه همی ــًا ب دقیق
ــت  ــته اس ــود نداش ــاًل وج ــه انــگار اص ــوری ک ــاور ط ــرود، آن ب ــن ب ــم از بی یم دادی
ــا را  ــی م ــر زندگ ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــرژی الزم ب ــر ان ــه دیگ ــود؛ بلک ــد نیم ش ناپدی
ــود دارد و  ــل وج ــه بابانوئ ــتم ک ــاور داش ــی ب ــال، در کودک ــوان مث ــه عن ــدارد. ب ن
هنــگام کریســمس هدایایــی برایمــان یم آورد. وقتــی والدینــم بــه مــن گفتنــد 
بابانوئــل وجــود خارجــی نــدارد، اولیــن واکنــش مــن نابــاوری بــود. اصــرار داشــتم 
کــه آنچــه یم گوینــد حقیقــت نــدارد. در نهایــت آنهــا مــن را متقاعــد کردنــد کــه 
بابانوئــل واقعــی نیســت. یم تــوان گفــت فرآینــد متقاعــد کــردن مــن بــه بــاوری 
کــه یم گویــد »بابــا نوئــل واقعــی نیســت« انــرژی ای را ایجــاد و بــه ایــن بــاور 
ــا  ــد »باب ــه یم گوی ــاور ک ــن ب ــرژی را از ای ــان ان ــه همزم ــی ک ــرد، در حال ــه ک اضاف
ــد و آن را  ــی اش ش ــب فروپاش ــت موج ــت، در نهای ــت« برداش ــی اس ــل واقع نوئ

ــان داد.  ــردی نش غیرکارب

ــت«  ــی اس ــل واقع ــا نوئ ــه »باب ــه اینک ــن ب ــاد م ــردن آن، اعتق ــردی ک ــا غیرکارب ب
ــه  ــا ب ــه ت ــتم؛ بلک ــاد نداش ــه آن اعتق ــز ب ــدا هرگ ــه از ابت ــی ک ــد، گوی ــد نش ناپدی
ــا  ــود دارد. ام ــن وج ــی م ــط ذهن ــی از محی ــوز در بخش ــاد هن ــن اعتق ــروز، ای ام
چــون یــک بــاور ناکارآمــد و فروپاشــیده شــده اســت، دیگــر ظرفیــت آزاد کــردن 
ــی  ــاًل، وقت ــدارد. مث ــی - ن ــه منف ــت و چ ــه مثب ــود را - چ ــان دادن خ ــرژی و نش ان
کودکــی 5 ســاله بــودم و اعتقــادی کامــاًل تقویــت شــده مبنــی بــر وجــود بابانوئل 
داشــتم، اگــر کســی بــه مــن یم گفــت بابانوئــل پشــت در اســت، ایــن اطالعــات 
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بالفاصلــه مــرا دچــار حجــم عظیــیم از تغییــرات مثبــت یم کــرد. ایــن انــرژی مــرا 
وادار یم کنــد تــا هــر کاری کــه در حــال انجــام دادنــش بــودم را متوقــف کنــم و 
بــا تمــام ســرعت بــه ســمت در بــدوم. هیــچ چیــز نیم توانســت جلــوی مــن را 
بگیــرد. حــاال بــه عنــوان یــک بزرگســال، بــا این بــاور کامــاًل کاربــردی کــه »بابانوئل 
واقعــی نیســت و وجــود نــدارد«، اگــر کســی بــه مــن بگویــد بابانوئــل جلــوی در 
اســت، مــن اصــاًل واکنشــی نشــان نیم دهــم، جــز اینکــه احتمــااًل بخنــدم و فکــر 

کنــم کــه مبــادا اتفــاق عجیبــی دارد یم افتــد. 

ــاور را ناپدیــد کنیــم گویــی کــه هرگــز وجــود نداشــته اســت،  نیم توانیــم یــک ب
ــه  ــی ک ــا زمان ــم ت ــاص ندهی ــاور اختص ــک ب ــه ی ــی ای ب ــرژی کاف ــم ان ــا یم توانی ام
دیگــر توانایــی تاثیــر بــر ادراک مــا از اطالعــات یــا رفتارمــان را نداشــته باشــد. بــه 
عبــارت دیگــر، یــک بــاور یم توانــد انقــدر انــرژی کــیم داشــته باشــد کــه عمــاًل 

انــگار وجــود نداشــته اســت.

داســتان بابانوئــل مثالــی اســت از کســب یــک ذهنیــت موفقت آمیــز، اتخــاذ 
یــک بــاور جدیــد کــه بــا باورهــای قبلــی در تضــاد کامــل بــوده اســت. علــت 
موفقیت آمیــز بودنــش ایــن اســت کــه بــا وجــود دو بــاور کامــاًل متضــاد هــم، من 
دچــار کشــمکش یــا تناقــض ذهنــی نیم شــوم چــون فقــط بــاور جدیــد اســت که 
بــرای ابــراز و نشــان دادن خــودش انــرژی دارد. کســب ذهنیــت موفقیت آمیــز 
مســتلزم قطــع تمــام انــر ژی ای اختصــاص داده شــده بــه بــاور قبلــی اســت کــه 
اکنــون جایگزیــن شــده اســت. در غیــر ایــن صــورت، اگــر تمــام انــرژی ای مختــص 
بــه بــاور قبلــی را قطــع نکنیــم، نتیجتــًا شــرایطی ایجــاد یم شــود کــه مــن آن را 

»تناقــض فّعــال« یم نامــم.   
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»تناقــض فّعــال« را بدیــن صــورت تعریــف یم کنــم: دو بــاور کامــاًل متضــاد هــم 
کــه در محیــط ذهنــی مــا حاضــر هســتند و هــر دو بــاور انــرژی دارنــد. اگــر بــاور 

جایگزیــن بــه طــور کامــل فــرو نپاشــد، یم توانــد:

خــودش را بــه شــکل تفکــرات مزاحــم نشــان دهــد و باعــث شــود تمرکزمــان . 1
را از دســت بدهیم.

بحث هــای درونــی ای را ایجــاد یم کنــد کــه موجــب گیــج شــدن یــا دودل . 2
ــود. ــا یم ش ــدن م ش

باعث شـود رفتارمان به صورتی باشـد که با خواسـته هایمان یا با چیزهایی . 3
که فکر یم کنیم در مورد خودمان درسـت هسـتند، سـازگار نباشد. 

منجــر بــه احســاس تــرس بشــود؛ زمانــی کــه باورهــای جدیدمــان یم گوینــد . 4
چیــزی بــرای ترســیدن وجــود نــدارد. 

بــرای کســب باورهــای جدیــد معامالتــی مبتنــی بــر احتمــاالت بــه طــور واضــح 
و روشــن، الزم اســت درک کنیــد کــه باورهــای غیراحتماالتــی  جایگزیــن، ظرفیــت 
ــه  ــا )ب ــای م ــر، باوره ــی دیگ ــه بیان ــد. ب ــان را ندارن ــرژی از خودش ــردن ان ــارج ک خ
اختیــار خــود( نیم تواننــد خودشــان را جایگزیــن باورهــای دیگــر کننــد. زمانــی 
کــه یــک ایــده بــا بــاور تقویــت یم شــود، تــا باقــی عمرمــان تقویــت شــده 

ــه: ــر اینک ــد؛ مگ یم مان

دچــار یــک آگاهــی اجبــاری دردنــاک شــویم کــه منجــر بــه تغییــر نحــوه . 1
بشــود. تفکرمــان 

یــک درک عمیــق در حــد کشــف و شــهود پیــدا کنیــم کــه باعــث شــود نحــوه . 2
تفکرمــان را تغییــر دهیــم.

کــه نحــوه ی . 3 اعتقــادی تزلزل ناپذیــر »تصمیــم بگیریــم«  بــا  و  قاطعانــه 
تفکرمــان را عــوض کنیــم.

یک آگاهی اجباری دردناک، درک عمیق در حد کشف و شهود و گرفتن تصمییم 
قاطعانه، همگی توانایی فرو پاشیدن فوری و کامل یک باور را دارند. 
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در غیــر ایــن صــورت، اگــر انــرژی متناقــض موجــود در بــاور قبلی مــان را فــورًا و 
کامــاًل قطــع نکنیــم، بایــد فراینــدی را تنظیــم کنیــم و روی »رهــا کــردن« کار کنیم. 
در بعضــی مــوارد بســته بــه اینکــه چــه مقــدار انــرژی در بــاوری کــه یم خواهیــم 
ــی  ــا و ط ــب م ــه ای از جان ــالش قابل توج ــاًل ت ــود دارد، محتم ــم وج ــن ببری از بی
مــدت زمــان نامشــخصی مــورد نیــاز اســت تــا بــه کســب ذهنیــت بــدون تناقــض 
و روشــن و واضــح برســیم. بــرای بهتــر مشــخص کــردن ایــن مســئله چنــد 

مثــال برایتــان یم زنــم. 

در کتــاب دومــم بــه اســم »Trading In the Zone«، داســتان کودکــی کــه اولیــن 
بــار بــا یــک ســگ مواجــه یم شــود و چندیــن بــار مــورد گازگرفتگــی قــرار یم گیــرد 
را بــه طــور دقیــق و کامــل توضیــح داده ام. یم دانــم ایــن مثــال را چــه در کتــاب و 
چــه در کارگاه هایــی کــه پــاوال میزبان شــان بــوده اســت، خیلــی توضیــح داده ام. 
پــاوال هــم در ایــن کارگاه هــا تجربیــات خــودش در مــورد مواجهــه و آســیب دیــدن 
ــا  ــا ب ــت. ام ــح داده اس ــت را، توضی ــوده اس ــک ب ــی کوچ ــه، وقت ــگ های محل از س
اینحــال ایــن مثــال یــک اصــل اساســی را مطــرح یم کنــد. در ذهــن کــودک بــاوری 
مبنــی بــر اینکــه »همــه ی ســگ ها خطرنــاک هســتند« شــکل یم گیــرد. کــودک 
بــا همیــن بــاور رشــد یم کنــد و فکــر یم کنــد بــاورش درســت اســت صرفــًا بــه 
ایــن دلیــل کــه هــرگاه ســگی یم بینــد احســاس وحشــت یم کنــد. هرچنــد کــه 
بعدهــا در دوران کودکــی اش، بچه هــای دیگــر همســن خــودش را یم بینــد کــه 
بــا ســگ ها بــازی یم کننــد و خیلــی هــم بهشــان خــوش یم گــذرد و ایــن برایــش 
ــرش  ــه بنظ ــر ک ــای دیگ ــدن بچه ه ــه ی دی ــت. تجرب ــره اس ــه ای غیرمنتظ تجرب
از بــازی کــردن بــا ســگ ها لــذت یم برنــد کافــی اســت تــا ایــن فکــر بــه ذهنــش 
خطــور کنــد کــه بــاورش مبنــی بــر »خطرنــاک بــودن همــه ی ســگ ها« را از 
بیــن ببــرد )از ایــن بــاورش ســلب انــرژی کنــد( و بــه مرحلــه ای برســد کــه بــاور 
»ســگ ها یم تواننــد مهربــان و بامــزه باشــند« را تقویــت کنــد و در عیــن حــال از 
بــازی کــردن بــا یــک ســگ هــم لــذت ببــرد. ایــن کــودک یم توانــد بــه طــور واضــح 
درک کنــد کــه »همــه ی ســگ ها خطرنــاک نیســتند« و بقیــه ی بچه هــا از بــازی 
ــا  ــد ت ــدا یم کن ــل پی ــم تمای ــودک ه ــت ک ــد و در نهای ــذت یم برن ــا ل ــا آنه ــردن ب ک

بــازی بــا یــک ســگ را تجربــه کنــد. 

چــه ایــن کــودک بــازی بــا ســگ ها را تجربــه کنــد و چــه تجربــه نکنــد، مســئله ی 
ســاده ی »ســاز و کار انــرژی« مطــرح اســت. فــرض یم گیریــم کــه بعــد از ســال ها 



فصل شانزدهم - 309

معامله گر کامل
www.atrinacademy.com

احســاس تــرس هنــگام دیــدن یــک ســگ یــا حتــی فکــر کــردن راجــع بــه ســگ ها، 
ــه  ــکل گرفت ــش ش ــی در ذهن ــار منف ــا ب ــادی ب ــر ژی زی ــرد ان ــن ف ــک ای ــدون ش ب
ــا چنــد تجربــه هــم  اســت کــه همــه ی ســگ ها را خطرنــاک یم دانــد. امــا یــک ی
دارد کــه واضحــًا بــه وی نشــان داده انــد چیــزی کــه بــدون چــون و چــرا بــاور 
ــد  ــتند. هرچن ــاک نیس ــگ ها خطرن ــه ی س ــدارد؛ هم ــت ن ــت، حقیق ــته اس داش
اگــر تجربــه ی دیــدن بچه هــای دیگــر کــه از بــازی کــردن بــا ســگ ها لــذت 
یم بردنــد بــه قــدر کافــی تأثیرگــذار نباشــد و انــرژِی موجــود در بــاور »خطرنــاک 
بــودن همــه ی ســگ ها« را کمرنــگ نکنــد، مواجهــه ی فــرد بــا ایــن اطالعــات 
ضــد و نقیــض یــک »تناقــض فعــال« ایجــاد خواهــد کــرد. تناقــض فعالــی کــه بــه 
ــه دارد.  ــتند« تکی ــاک هس ــگ ها خطرن ــه ی س ــی وی »هم ــاور قبل ــدت روی ب ش
در ایــن صــورت، تــا زمانــی کــه بیــن بــاور »ســگ ها مهربــان و بامــزه هســتند« 
ــدید  ــادل ش ــک عدم تع ــتند« ی ــاک هس ــگ ها خطرن ــه ی س ــب »هم ــاور غال و ب
وجــود داشــته باشــد، صرف نظــر از درک کنونــی فــرد راجــع بــه ماهیــت مثبــت 
ســگ ها، انــرژی منفــی موجــود در بــاور غالــب فــرد، ارتبــاط گرفتــن بــا ســگ ها 

ــازد.  ــن یم س ــش غیرممک را کمابی

حــاال چنیــن مســئله ای بدیــن معنی ســت کــه فــرد بــرای باقــی عمــرش هرگــز 
بــا ســگ ها بــازی نخواهــد کــرد؟ بســتگی بــه قــدرت خواســته هایش دارد. اگــر 
تصمیــم بگیــرد کــه بــازی بــا یــک ســگ همــان چیــزی اســت کــه واقعــًا یم خواهد 
انجــام دهــد و شــخصیتی مصمــم هــم داشــته باشــد، بــدون شــک راهــی بــرای 
بــازی بــا ســگ ها پیــدا خواهــد کــرد. بــه احتمــال زیــاد تمــام تالشــش را یم کنــد تا 
بــه ســگی نزدیــک شــود کــه رفتــاری دوســتانه یــا حالتــی بازیگــوش دارد. امــا باور 
»همــه ی ســگ ها خطرنــاک هســتند« باعــث یم شــود احســاس تــرس زیــادی 
داشــته باشــد و در نتیجــه تــالش بــرای نزدیــک شــدن بــه هــر ســگی برایــش 
دشــوار یــا غیرممکــن باشــد. امــا ایــرادی نــدارد، چــون هربــار کــه تــالش یم کنــد، 
صرف نظــر از فاصلــه اش بــا ســگ، انــرژِی موجــود در بــاور »همــه ی ســگ ها 
ــان و  ــد مهرب ــگ ها یم توانن ــاور »س ــد و ب ــگ یم کن ــتند« را کمرن ــاک هس خطرن
بامــزه باشــند« را تقویــت یم کنــد و ایــن تأثیــر مثبتــی اســت. هــر تــالش، یــک 
رویارویــی بیــن دو بــاور متناقــض ایجــاد خواهــد کــرد. هــر نتیجــه ی مثبــت وی 
ــا نزدیک تــر شــدن  ــا بــه تجربــه ی بعــدی نزدیک تــر شــود. ب را قــادر یم ســازد ت
ــع  ــه نف ــاور ب ــن دو ب ــرژی بی ــادل ان ــج عدم تع ــه تدری ــالش، ب ــر ت ــد از ه ــرد بع ف
بــاور جدیــدش تغییــر یم کنــد. وقتــی چنیــن اتفاقــی بیفتــد، باالخــره یم توانــد 
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یــک ســگ را لمــس کنــد. و بعــد از تجربــه ی تمــاس فیزیکــی، نــاز و نــوازش و 
بــازی کــردن بــا ســگ، انــرژی باقیمانــده ی موجــود در بــاور »همــه ی ســگ هــا 

خطرنــاک هســتند« بالفاصلــه از ذهــن فــرد محــو خواهــد شــد. 

ممکــن اســت ایــن فراینــد مــدت زیــادی طــول بکشــد امــا درنهایــت، بــاور 
طــرز  بــه  فــرد  ذهــن  در  باشــند«  بامــزه  و  مهربــان  یم تواننــد  »ســگ ها 
موفقیت آمیــزی مانــدگار یم شــود. بــاور جدیــد کــودک کــه »ســگ ها یم تواننــد 
مهربــان و بامــزه باشــند« ایــن مفهــوم را یم رســاند کــه همچنیــن ممکــن اســت 
ســگ ها مهربــان و بامــزه نباشــند و بدیــن گونــه باورشــان تــدوام پیــدا یم کنــد. 
ســگ ها حالت هــای مختلفــی دارنــد؛ از مهربــان و دوست داشــتنی گرفتــه تــا 
ــرو  ــتند« ف ــاک هس ــگ ها خطرن ــه ی س ــاور »هم ــی ب ــاک. وقت ــی و خطرن وحش
پاشــید، در واقــع قســمت »همــه« در عبــارت »همــه ی ســگ ها...« بــود کــه 
غیرواقعــی تلقــی شــد. دردی کــه کــودک در اولیــن مواجهــه اش بــا ســگ تجربــه 
کــرد واقعــی بــود. فرو پاشــیدن بــاور ربطی بــه خاطــره ی تجربه ی دردنــاک کودک 
نــدارد؛ بــه جــز وقتــی کــه ایــن بــاور در موقعیــت متفاوتــی تعریــف یم شــود کــه 
در آن »همــه ی ســگ ها خطرنــاک نیســتند، امــا بعضــی ســگ ها بــه طــور قطــع 
یم تواننــد وحشــی یــا خشــن باشــند.« در نتیجــه، کــودک محتــاط خواهــد بــود 
ــی  ــرد. زمان ــاط یم گی ــگ ها ارتب ــا س ــد ب ــه بخواه ــور ک ــر ط ــال ه ــن ح ــا در عی ام
کــه کــودک بــزرگ یم شــود و بــا موقعیتــی مواجــه یم شــود کــه در آن، کودکــی را 
ــادم  یم بینــد کــه از ســگ ها یم ترســد، چنیــن واکنشــی نشــان خواهــد داد: »ی

ــم.« ــر نیم ترس ــا دیگ ــیدم، ام ــگ ها یم ترس ــاًل از س ــه قب ــد ک یم آی

دو مثــال دیگــر از تجربیــات پــاوال بــا ســگ ها در ادامــه آورده شــده اســت کــه در 
کارگاه هایمــان بــه اشــتراک گذاشــته اســت:

ــی  ــگ های ــا س ــدم. اینه ــیب دی ــه آس ــگ های محل ــط س ــی توس ــار در کودک دو ب
بودنــد کــه یم شناختم شــان و بــا آنهــا بــازی یم کــردم، یکی شــان در انتهــای 
خیابانــی کــه خانــواده مــن ســکونت داشــتند، زندگــی یم کــرد و متعلــق بــه 
ــپرد  ــن ش ــژادش ژرم ــم. ن ــتان یم رفت ــه دبس ــا او ب ــه ب ــود ک ــری ب ــواده دخت خان
بــود و طــی چندبــاری کــه بــا همکالســی ام در حیــاط خانه شــان بــازی کــرده بــود، 
بســیار مهربــان و صمیــیم  بــه نظــر یم رســید. یــک روز بــه دیــدن همکالســی ام 
رفتــم و بــرای بــازی بــه حیــاط خانه شــان رفتیــم. سگ شــان را کنــار خانــه ای کــه 
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برایــش ســاخته بودنــد، بــه وســیله ی یــک طنــاب بــه تکــه چوبــی بســته بودنــد 
)ایــن داســتان بــرای قبــل از وقتــی اســت کــه بســیاری از مــردم ســگ ها را حیــوان 
خانگــی بداننــد و آنهــا را بیــرون نگــه یم داشــتند( و مــن طبــق معمــول رفتــم 
تــا ســگ را نــوازش کنــم. وقتــی نزدیــک شــدم، لبخنــد زدم و دســتم را دراز کــردم 
تــا او را نــوازش کنــم امــا ســگ بــه طــرف مــن حملــه کــرد و صورتــم، زیــر فــک و 
بــاالی بینــی ام را گاز گرفــت. بعــد نشســت و شــروع بــه تــکان دادن دمــش کــرد 

تــا مــن بــا او بــازی کنــم.

زخــم خیلــی فجیــع نبــود، در واقــع خونریــزی یــا زخم هــا خیلــی کــم بودنــد، 
ــودم،  ــرده ب ــازی ک ــگ ب ــا آن س ــاًل ب ــه قب ــا اینک ــدم. ب ــوکه ش ــن ش ــال م ــا اینح ب
نفهمیــدم چــرا ســگ بــه ســمت مــن هجــوم آورد. فــورًا بــه خانــه رفتــم و مــادرم 
زخم هــای کوچــک را تمیــز کــرد و بعــد از آن مــرا از رفتــن بــه خانــه همکالســی ام 

در آینــده منــع کــرد.
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ــژادش را  ــود. ن ــی ب ــگ کوچک ــگ، س ــن س ــود. ای ــد ب ــال بع ــد س ــه دوم چن حادث
ــا وزنــی شــاید حــدود 20 پونــد.  نیم دانــم امــا یــک ســگ پشــمالو و زیبــا بــود ب
خانــه ای کــه در آن زندگــی یم کــرد درســت کنــار یــک صنــدوق پســتی بــود. مــن 
یــک روز بــرای ارســال نامــه بــه ســمت صنــدوق پســت رفتــم. ناگهــان ایــن ســگ 
پشــمالو در حــال دویــدن و پارس کنــان از راه  رســید. اول فکــر کــردم یم خواهــد 
ســالم کنــد، امــا بعــد متوجــه شــدم کــه ســالم نیم کنــد، بلکــه ناراحــت اســت. 
برگشــتم و پــا بــه فــرار گذاشــتم. امــا ســگ پشــت ســاق پایــم را گاز گرفــت. 
ســپس چرخیــد و بــه ســمت خانــه اش برگشــت. دوبــاره بــه خانــه رفتــم امــا ایــن 
بــار مــادرم تصمیــم گرفــت بــرای ایــن زخــم بــه اورژانــس برویــم. بــه مــن واکســن 
کــزاز زدنــد، زخــم را تمیــز کردنــد و پزشــکان بــرای احتیــاط در مــورد ابتــالی ســگ 
بــه هــاری، ماجــرا را بــه مقامــات محلــی گــزارش کردنــد. ســگ هــاری نداشــت، اما 

آن یــک هفتــه ای کــه در قرنطینــه بــود باعــث شــده بــود نگــران شــوم.

ــگ اول، از  ــورد س ــت. در م ــاده اس ــردم س ــر ک ــا را ذک ــن مثال ه ــه ای ــل اینک دلی
نــژاد ژرمــن شــپرد، وقتــی پــدرم از ســر کار بــه خانــه آمــد و از اتفاقــی کــه افتــاده 
ــگ ها  ــی س ــت بعض ــن اس ــه ممک ــح داد ک ــن توضی ــرای م ــد، ب ــع ش ــود مطل ب
فکــر کننــد نزدیــک شــدن شــخصی بــه آنهــا درحالیکــه دندان هایــش را نشــان 
ــت  ــا در طبیع ــگ ها و گرگ ه ــل س ــت. مث ــگرانه اس ــل پرخاش ــک عم ــد ی یم ده
کــه بــرای پرخــاش دندان هایشــان را بــه هــم نشــان یم دهنــد. بــه همیــن دلیــل 
بــود کــه ســگ بــه ســمت مــن هجــوم آورد و مــرا گاز گرفــت و نشــان داد کــه یــک 
لفــا اســت. هنــگایم کــه احســاس کــرد موقعیتــش امن اســت، آمــاده بود  ســگ آ
ــازی کنــد. بنظــرم ایــن رفتــارش منطقــی بــود، و اگرچــه هرگــز بــه  ــاره ب کــه دوب
پــدر و مــادرم نگفتــم، امــا هــر از گاهــی بــه خانــه همکالســی ام بریم گشــتم و بــا 
سگ شــان بــازی یم کــردم. و هرگــز حادثــه دیگــری اتفــاق نیفتــاد. امــا فقــط بــه 
ایــن دلیــل کــه حرف هــای پــدرم را بــاور کــردم توانســتم دوبــاره بــه ســگ نزدیــک 
شــوم و بــا آن بــازی کنــم. اگــر پــدرم توضیحــی بــه مــن نمیــداد، هرگــز بــه خانــه ی 

ــردم.  ــازی نیم ک ــان ب ــا سگ ش ــتم و ب ــی ام برنیم گش همکالس

ــدوق  ــل صن ــد. در اص ــم آم ــه کمک ــدرم ب ــر پ ــار دیگ ــک ب ــگ دوم، ی ــورد س در م
پســتی در ملکــی بــود کــه ســگ در آن زندگــی یم کــرد. بــه گفتــه پــدرم، بــه 
ــت  ــودش محافظ ــی خ ــرو فرض ــت از قلم ــع داش ــگ در واق ــاد آن س ــال زی احتم
یم کــرد. پــدرم یــادآوری کــرد کــه مــن آن ســگ را فقــط از دور دیــده بــودم یــا 
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وقتــی همســایه داشــت ســگش را بــه گــردش یم بــرد بــه او ســالم کــرده بــودم، 
بنابرایــن ســگ مــرا »نیم شــناخت« و فکــر کــرده بــود ممکــن اســت یــک مزاحــم 
باشــم. و دوبــاره، وقتــی ســگ پشــمالو احســاس کــرد موقعیتــش امــن اســت، 

محــل را تــرک کــرد و بــه خانــه برگشــت.

بنابرایــن در طــی آن دوران ســازنده ی جوانــی ام، بــه لطــف دانــش مشــهود پــدرم 
در مــورد رفتــار حیوانــات، تــرس از »همــه «ی ســگ ها درون مــن شــکل نگرفــت 
و از نــژاد ژرمــن شــپرد یــا ســگ های کوچکتــر و پشــمالو ترســی نداشــتم. 
آگاهــی ای درون مــن ایجــاد شــد و بــه ایــن درک رســیدم کــه ممکــن اســت رفتــار 
ــا آن  ــر م ــه نظ ــه ب ــد ک ــد، هرچن ــل درک نباش ــر قاب ــات دیگ ــرای حیوان ــان ب انس
حیوانــات اهلــی شــده باشــند. و دیــدگاه پــدرم باعــث شــد مــن کنــار هــر ســگی با 
هــر نــژادی راحــت باشــم. و ایــن مثالــی  اســت از کســب موفقت آمیــز ایــن بــاور 
کــه »همــه ی ســگ ها یم تواننــد مهربــان و بامــزه باشــند«. نکتــه ی اصلــی ایــن 
مثــال ایــن اســت کــه مــن همچنــان بایــد تصمیــم یم گرفتــم کــه آیــا حــرف پــدرم 
را بــاور کنــم یــا اینکــه بــاور جدیــدی بســازم یــا بــه ایــن بــاور کــه همــه ی ســگ ها 

خطرنــاک هســتند چنــگ بزنــم. 

مثــال بعــدی در مــورد مــردی میانســال بــه نــام جــری اســت کــه در اوایــل دهــه 
1990، پــس از خوانــدن اولیــن کتــاب مــن »معامله گــر منظــم« بــرای مربیگــری 
نــزد مــن آمــد. جــری صاحــب دو شــرکت ســاخت و ســاز بســیار موفــق در 
منطقــه ی داالس بــود. او تصمیــم گرفــت یــک جایــگاه در تــاالر بــورس معامــالت 
شــیکاگو بخــرد تــا بتوانــد قراردادهــای 30 ســاله ی اوراق قرضــه را در بــازار بورس 
معاملــه کنــد. در ابتــدا او از طریــق یــک کارگــزار خــرده فــروش معامالتــش را در 
بــازار بــورس از راه دور انجــام یم داد و برایــش تجربــه ای  بســیار ناامیــد کننــده 
بــود؛ بــه خصــوص پــس از اینکــه متحمــل ضررهــای بســیار ســنگین شــد. 
بنابرایــن فــردی را بــرای مدیریــت شــرکت هایش اســتخدام کــرد و بــه شــیکاگو 
رفــت. بــرای آن عــده از شــما کــه خیلــی جــوان هســتید و یادتــان نیم آیــد، یــک 
درس تاریــخ بســیار مختصــر در مــورد چگونگــی انجــام معامــالت، قبــل از 
اینکــه مبــادالت الکترونیکــی داشــته باشــیم، خواهــم داد تــا بتوانیــد احســاس 
درماندگــی جــری را درک کنیــد و بفهمیــد کــه چــرا داالس را بــه مقصــد شــیکاگو 

تــرک کــرد. 
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معاملــه کــردن از طریــق یــک کارگــزار در مقایســه بــا دسترســی بــه اجــرای 
ــه ی بســیار متفاوت تــری  آنــی معامــالت از طریــق معامــالت الکترونیکــی تجرب
اســت. بــرای پیــدا کــردن قیمــت فعلــی، ثبــت یــک ســفارش بــرای ورود بــه 
معاملــه یــا خــروج از آن و همچنیــن آگاهــی از قیمتــی کــه ســفارش تان در 
ــادی  ــان زی ــا زم ــن کاره ــد. ای ــگ بزنی ــان زن ــه کارگزارت ــد ب ــت، بای ــده اس ــر ش آن پ
یم بــرد، بــه خصــوص اگــر کارگزارتــان بــه مشــتری های دیگــر نیــز کمــک کنــد 
و ســرش شــلوغ باشــد و همــان لحظــه تلفــن را پاســخ ندهــد. در مقایســه بــا 
ــه  ــک معامل ــاب ی ــل انتخ ــی )مث ــی معامالت ــای الکترونیک ــای پلتفرم ه ویژگی ه
و کلیــک کــردن روی آن(، هــر قســمت از فراینــد کار کــردن بــا یــک کارگــزار زمــان 

ــید.  ــد کش ــول خواه ــتری ط ــان بیش ــد، زم ــلوغ باش ــازار ش ــر ب ــرد و اگ یم ب

موارد زیر را در نظر بگیرید:

شماره گرفتن زمان یم برد.

وصــل شــدن بــه خــط و انتظــار بــرای اینکــه کارگزارتــان پاســخ دهــد طــول 
یم کشــد. و مخصوصــًا در زمان هــای شــلوغ، دریافــت پیغــایم مبنــی بــر اینکــه 
ســر کارگــزار شــلوغ اســت یــا اینکــه اصــاًل تلفن تــان را جــواب ندهنــد، چیــز 

ــرد. ــان یم ب ــا زم ــه ی اینه ــود. هم ــی نب عجیب

ــت  ــن اس ــد، ممک ــت کنی ــان صحب ــا کارگزارت ــد ب ــره بتوانی ــی باالخ ــپس وقت س
مجبــور باشــید بــه نظــرات یــا انتقاداتــی در مــورد تصمیم تــان گــوش دهیــد کــه 

تمایلــی بــه شنیدن شــان نداریــد. ایــن هــم زمــان بــر اســت.

کارگــزار بایــد یــک برگــه ی ســفارش پــر کنــد، زمــان ســفارش را ثبــت کنــد و 
ســفارش را بــه بــازار بــورس بفرســتد. 

زمانــی کــه ســفارش بــه بــازار بــورس برســد، برگــه ی ســفارش دوبــاره بایــد مهــر 
بخــورد )زمــان ش ثبــت شــود( و جهــت اجــرا بــه کارگــزار مربوطــه در بــازار بــورس 

داده شــود. ایــن قســمت هــم زمــان یم بــرد.

وقتــی کــه معاملــه صــورت گرفــت، کارگــزار مربوطــه یم بایســت برگــه ســفارش 
را دوبــاره بــرای کارمنــد شــرکت کارگــزاری بفرســتد، و ایــن کارمنــد بایــد قیمــت 

تمــام شــده معامله تــان را بــه کارگزارتــان بــا زنــگ یــا تلگــراف اطــالع دهــد.
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بعـد بـرای خاتمـه ی کار، بسـته بـه اینکـه چقـدر مشـتری مهـیم بـه حسـاب 
یم آییـد، کارگزارتـان بهتـان زنـگ یم زنـد تـا قیمتـی کـه سـفارش تان در آن پـر 
شـده اسـت را اطـالع دهـد؛ در غیـر این صـورت خودتان بایـد به وی زنـگ بزنید.

و اگــر هنــوز قیمــت پایانــی معاملــه را از بــازار دریافــت نکــرده، بایــد انقــدر بــا 
ــا زمانــی کــه قیمــت پایانــی را دریافــت کــرده باشــد و بــه  وی تمــاس بگیریــد ت

شــما اطــالع دهــد. 

ــد،  ــاد کنی ــفارش ایج ــک س ــد در ی ــه یم خواهی ــری ک ــر تغیی ــفارش و ه ــر س ه
فرآینــد زمان بــر یکســانی را طــی یم کنــد. امــا چیــزی کــه توضیــح دادم بدتریــن 
قســمتش نیســت. وقتــی از یــک ســفارش محــدود اســتفاده یم کنیــد و بــازار 
بــه قیمــت شــما یم رســد امــا در ایــن قیمــت، معامله تــان صــورت نیم گیــرد، 
تضمینــی بــرای پــر شــدن ســفارش تان نداریــد. ممکــن اســت ایــن روش انجــام 
معاملــه عجیــب بــه نظــر برســد زیــرا بــا معاملــه در یــک پلتفــرم الکترونیکــی، 
بالفاصلــه متوجــه خواهیــد شــد کــه آیــا ســفارش شــما پــر شــده اســت یــا 
ــدن  ــر ش ــِن پ ــوع »تضمی ــه موض ــد ک ــر یم رس ــه نظ ــور ب ــن اینط ــر. بنابرای خی
ســفارش« ، موضوعیتــی نــدارد. امــا چندیــن ســال پیــش اینطــور نبــود. هنگایم 
کــه از یــک ســفارش محــدود اســتفاده یم کردیــد، ممکــن بــود بــازار بــه قیمــت 
شــما برســد، امــا معاملــه ای صــورت نگیــرد. بــازار مســیر خــود را بــه نفــع شــما 
ــی را  ــورس گزارش ــازار ب ــده در ب ــزار اجراکنن ــه کارگ ــی ک ــا زمان ــد و ت ــوس کن معک
ارائــه نیم کــرد، نیم دانســتید کــه آیــا در معاملــه هســتید یــا خیــر. اگــر کارگــزار 
ــازار در  ــد. ب ــول بکش ــادی ط ــان زی ــدت زم ــکان دارد م ــد، ام ــلوغ باش ــرش ش س
جهــت ســفارش شــما حرکــت یم کــرد، بنابرایــن ممکــن بــود بخواهیــد مقــداری 
ســود بــه دســت آوریــد. حتــی ممکــن بــود قیمــت بــه ســود هــدف شــما رســیده 
ــا ســفارش تان پــر شــده اســت  ــا زمانــی کــه متوجــه نیم شــدید آی باشــد، امــا ت
ــی  ــه راحت ــم ب ــر یم کن ــن،  فک ــد. بنابرای ــام دهی ــتید کاری انج ــه، نیم توانس ــا ن ی
ــًا  ــه دارد واقع ــه معامل ــادی ب ــه زی ــه عالق ــخصی ک ــرا ش ــه چ ــد ک ــوان فهمی یم ت
ناامیــد شــود و بخواهــد خــودش را بــه محــل اصلــی اجــرای معامــالت برســاند.

زمانــی کــه جــری بــرای کمــک بــه مــن مراجعــه کــرد، مدتــی بــود کــه در محــل 
معامالتــی اوراق قرضــه در بــازار بــورس معاملــه یم کــرد و متوجــه شــده بــود بــا 
اینکــه معامــالت خــود را بالفاصلــه انجــام یم دهــد، امــا تجربــه معاملــه در ایــن 
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محــل معامالتــی، نســبت بــه زمانــی کــه از طریــق یــک کارگــزار خــرده فــروش در 
داالس معاملــه یم کــرد، شــاید حتــی ناامیــد کننده تــر اســت. او هیــچ پولــی بــه 
دســت نــیم آورد، زیــرا بــه ســختی یم توانســت بــا معامله گــران دیگــر گــرم بگیرد 
ــت  ــرای موفقی ــر، ب ــران دیگ ــا معامله گ ــاز ب ــه  ی موردنی ــود رابط ــته ب و نتوانس
ــه  ــه ب ــد در محل ــه ی جدی ــه او بچ ــی ک ــد. یعن ــرار کن ــی را برق ــل معامالت در مح
ــه  ــور ک ــر، همانط ــای دیگ ــیاری از حرفه ه ــل بس ــت مث ــد، و درس ــاب یم آم حس
یم گوینــد: بایــد قبــل از بــه دســت آوردن فرصت هــای خــوب بــرای معاملــه 
بــا معامله گــران دیگــری کــه قدییم تــر هســتند، »در حرفــه معامله گــری 
بــه جایــی رســیده باشــی« و همچنیــن توســط کارگزارانــی کــه پشــت میــز 
ــه را بــه ســرعت انجــام دهیــد. در عیــن حــال، مهارت هــای  نشســته اند معامل
نمودارخوانــی جــری ابتدایــی بــود، بنابرایــن در تشــخیص لبه هــای معامالتــی 
مبتنــی بــر جهــت خیلــی خــوب نبــود. در واقــع ســعی یم کــرد بــر اســاس آنچــه 
بــه نظــرش یم رســید، بفهمــد کــه قیمــت قــرار اســت بــه چــه ســمتی حرکــت 
کنــد. درســت مثــل کاری کــه انــگار بقیــه افــراد در لحظــه در محــل معامالتــی در 

حــال انجــام دادنــش هســتند. و ایــن کار بــرای جــری جوابگــو نبــود. 

مشــخصًا بــه یــک ســاختار نیــاز داشــت. بنابرایــن اولیــن کاری کــه انجــام دادیــم 
تنظیــم یــک برنامــه معامالتــی بــود. بــا اســتفاده از نمودارهــای نقطــه و شــکل5، 
بــه او کمــک کــردم تــا یــاد بگیــرد چگونــه نقــاط حمایتــی و مقاومتــی کوتاه مــدت 
روزانــه را در یــک محــدوده 7 تــا 10 تیکــی تشــخیص دهــد. برنامــه ایــن بــود کــه 
وی منتظــر بمانــد تــا قیمــت بــه یکــی از نقــاط حمایــت یــا مقاومــت هدفــش 
برســد، معاملــه ا ی یــک قــراردادی اجــرا کنــد و ســپس منتظــر بمانــد تــا قیمــت 
ــش  ــا کاه ــش ی ــک افزای ــا 10 تی ــن 7 ت ــواًل بی ــدف او، معم ــود ه ــه س ــه ب ــا توج ب
داشــته باشــد. اگــر بــازار، حمایــت یــا مقاومــت را حفــظ نیم کــرد و معامــالت بــا 
قیمــت ورودی او صــورت یم گرفــت، مــا تشــخیص یم دادیــم کــه فقــط باید ســه 
تیــک )98.25 دالر بــرای یــک قــرارداد( ریســک کنــد تــا متوجــه شــود کــه بعیــد 
اســت معاملــه معکــوس شــود و بــه ســود هــدف وی برســد. ایــن برنامــه، 
برنامــه ی ســاده ای بــود. از آنجایــی کــه او در خــود بــازار بــورس معاملــه یم کــرد، 
ــد.  ــام ده ــود را انج ــالت خ ــه معام ــت بالفاصل ــه یم توانس ــود ک ــی ب در موقعیت
ــاس  ــر اس ــت و ب ــه 1 داش ــاداش 3 ب ــه پ ــک ب ــبت ریس ــک نس ــًا ی روش او تقریب

آزمایشــات بســیار محــدود مــا، ایــن برنامــه تقریبــًا 60٪ نــرخ بــرد داشــت.

Point and Figure charts   5
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عملکــرد جــری چطــور بــود؟ بــه ایــن مســئله هــم خواهیــم پرداخــت. در ابتــدا 
یم خواهــم قبــل از اینکــه بــه عملکــرد خــوب جــری بپــردازم، پیش زمینــه ی 

کوتاهــی بــه شــما بدهــم. 

جــری مالــک دو شــرکت ســاخت و ســاز و یــک اســتاد کار واقعــی بــود کــه هیــچ 
تخطــی ای از آنچــه بــه کارمندانــش یم گفــت را تحمــل نیم کــرد. اگــر یم خواســت 
کاری انجــام شــود، انتظــار داشــت دقیقــًا همــان طــور کــه یم گفــت انجــام شــود. 
ــه  ــودش ب ــه خ ــت ک ــزی اس ــن چی ــل ای ــرد. حداق ــول نیم ک ــه ای را قب ــچ بهان هی
ــون دالر  ــا میلی ــه ده ه ــص او ب ــی خال ــه دارای ــی ک ــن از آنجای ــت. همچنی ــن گف م
ــتر  ــا بیش ــردن300 دالر ی ــرج ک ــه خ ــه ب ــود ک ــی ب ــته آدم های ــید، از آن دس یم رس
ــی از  ــردن یک ــن ک ــی روش ــا حت ــام، ی ــگام ش ــراب در هن ــری ش ــن بط ــرای چندی ب
ســیگارهای کوبایــی خــود بــا یــک اســکناس صــد دالری اهمیتــی نــیم داد. شــاید 
فکــر کنیــد کــه اغــراق یم کنــم، اما شــوخی ای در کار نیســت. من و پائــوال چندین 
بــار شــاهد ایــن موضــوع بودیــم؛ زمانــی کــه مــا را بــرای صــرف شــام در اســتیک 
هــاوس مورتــون، یکــی از رســتوران های مــورد عالقــه اش، دعــوت کــرد. از اینهــا 

گذشــته، چنیــن رفتــاری در جامعــه معامالتــی خیلــی هــم متعــارف اســت.

بــه نظــر شــما توانســته برنامــه را اجــرا کنــد؟ خیــر. در اولیــن فرصتــی کــه بــرای 
ورود بــه یــک معاملــه داشــت، بــازار بــه نقطــه ی حمایتــش رســید. بــا ایــن حــال، 
زمانــی کــه قیمــت بــه هــدف رســید، جــری متقاعــد شــده بــود کــه قیمــت بــه 
ــر  ــتباه فک ــد. اش ــه نش ــن وارد معامل ــد داد، بنابرای ــه خواه ــود ادام ــش خ کاه
یم کــرد؛ قیمــت در هدفــی کــه تعییــن کــرده بــود، متوقــف شــد و چنــد تیــک 
بــاال رفــت، بنابرایــن پــا پیــش گذاشــت و یــک قــرارداد ســه تیــک باالتــر از قیمــت 
هــدف6 خــود خریــد. بــه خاطــر داشــته باشــید، فقــط 98.25 دالر )3 تیــک( بایــد 
هزینــه یم کــرد تــا متوجــه شــود آیــا قیمــت در قیمــت هــدف ورودش توقــف 

یم کنــد و معکــوس یم شــود یــا خیــر. 

برنامــه معامالتــی چنیــن مقــرر یم کــرد کــه در معاملــه بمانــد و منتظــر 
ــا قیمــت ورودی هــدف  تغییــر رونــد بــه ســطح مقاومــت باشــد کــه 10 تیــک ب

6   اصطــالح »هــدف قیمــت« یــا گاهــی اوقــات »قیمــت هــدف« بــه انگلیســی )Price Target( در واقــع قیمتــی اســت کــه 

توســط یــک تحلیلگــر، مشــاور ســرمایه گــذاری یــا معامله گــر بــرای آینــده پیش بینــی شــده اســت.
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او فاصلــه داشــت. ســه تیــک باالتــر از قیمــت مقــرر شــده وارد معاملــه شــد، 
بنابرایــن اکنــون هــدف او تنهــا هفــت تیــک فاصلــه داشــت. بــا ایــن حــال، فرقــی 
ــب  ــود کس ــک س ــک تی ــه ی ــض اینک ــه مح ــرا ب ــود زی ــدر دور ب ــه چق ــرد ک نیم ک
ــت  ــطح مقاوم ــا س ــت ت ــه قیم ــت ک ــی نگذش ــد. مدت ــارج ش ــه خ ــرد، از معامل ک
پیــش بینــی شــده افزایــش پیــدا کــرد، جایــی کــه او قــرار بــود ســود خــود را در 
ــا اخــذ پوزیشــن فــروش، موقعیــت  معاملــه اولیــه بــه دســت آورد و ســپس ب

ــد. ــوس کن ــود را معک خ

امــا وقتــی قیمــت بــه هدفــش نزدیــک شــد، دوبــاره متقاعــد شــد کــه قیمــت 
متوقــف نخواهــد شــد، بنابرایــن معاملــه ای اجــرا نکــرد. و دوباره، درســت مانند 
معاملــه اّول، در مــورد اقــدام بعــدی بــازار اشــتباه فکــر کــرد. قیمــت در قیمــت 
ــک  ــن او ی ــت، بنابرای ــش یاف ــک کاه ــد تی ــپس چن ــد و س ــف ش ــدف او متوق ه
قــرارداد را فروخــت. حــاال کــه در پوزیشــن فــروش یــک قــرارداد بــود، یم بایســت 
منتظــر یــک تغییــر رونــد بــه ســطح حمایــت باشــد، امــا بــه محــض اینکــه یــک 
تیــک ســود بــه دســت آورد، از معاملــه خــارج شــد. اواخــر همــان روز وقتــی بــه 
دفتــر مــن آمــد تــا در مــورد آنچــه اتفــاق افتــاده صحبــت کنــد، بــه وضوح آشــفته 
بــود. پــس از مدت هــا ایــن اولیــن روزی بــود کــه در آن معاملــه ای برنــده کــرده 
بــود، امــا دو چیــز واقعــًا اذیتــش یم کــرد. نیم توانســت از قوانیــن خــود پیــروی 
کنــد و بــه نســبت ســودی کــه در نهایــت بــه دســت آورد، ســود زیــادی را از دســت 
داده بــود. گفــت کــه نیم توانســت منتظــر تغییــر رونــد بمانــد زیــرا قبــاًل بارهــا 
متحمــل ضــرر شــده بــود. بــا توجــه توانایــی تصمیم گیــری اش بــه دلیــل پــس 
زمینــه ای کــه در حرفــه ی ســاخت و ســاز داشــت، ایــن دودلــی در تصمیم گیــری 
چیــزی نبــود کــه از نظــر احساســی یــا روان شــناختی بــه آن عــادت داشــته باشــد.

طــی ســه چهــار روز بعــد، ســطوح حمایــت و مقاومتــش بــه خوبــی عمــل 
کردنــد. چندیــن معاملــه ی برنــده را تجربــه کــرد و بــا وجــود اینکــه در زمینــه ی 
ــا  ــرد ام ــل یم ک ــر عم ــده اش بهت ــرر ش ــت مق ــا قیم ــه ب ــه معامل ــدن ب وارد ش
ــد.  ــه بمان ــود در معامل ــک س ــا دو تی ــک ی ــتر از ی ــت بیش ــان نیم توانس همچن
ــار  ــد ب ــه چن ــود ک ــن ب ــرد، ای ــر یم ک ــرای او آزاردهنده ت ــت را ب ــه وضعی ــزی ک چی
در ســطح مقاومتــی ای فروخــت کــه قیمــت بــاالی روز از آب درآمــد و در ســطح 
حمایتــی ای خریــد کــرد کــه معلــوم شــد قیمــت پاییــن روز بــوده اســت. و 
البتــه در آن زمــان نیم دانســت کــه بــا قیمت هــای پاییــن روز یم خــرد یــا بــا 
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ــرد  ــل ک ــور عم ــه اینط ــت ک ــن واقعی ــا ای ــد، ام ــاالی روز یم فروش ــای ب قیمت ه
و تنهــا یــک تیــک ســود بــه دســت آورده بــود، حســابی برایــش آزاردهنــده بــود. 
بعــد از گذشــت چهــار روز، دیگــر تمــاس نگرفــت تا پیشــرفتش را گــزارش دهد. 
حــدس  زدم دلیلــش ایــن اســت کــه گــوش دادن بــه بهانه هــای خــودش در مورد 
اینکــه چــرا نیم توانســت کاری کــه بایــد را انجــام دهــد، برایــش بســیار دشــوار 
بــود؛ به ویــژه بــه ایــن خاطــر کــه وقتــی در حرفــه ی ســاخت و ســاز خــودش بــود، 

بهانه گیــری از طــرف هیچ کــس را قبــول نیم کــرد.

چنــد هفتــه بعــد جویــای احوالــش شــدم. ســطوح حمایــت و مقاومتــش 
ــه  ــرار گرفت ــادی ق ــده زی ــالت برن ــن در معام ــتند، بنابرای ــی ای داش ــرد عال عملک
ــد و  ــده بودن ــده ش ــود برن ــک س ــک تی ــا ی ــش ب ــه معامالت ــرًا هم ــا اکث ــود. ام ب
چندتایــی هــم بــا دو تیــک ســود بودنــد، امــا نــه بیشــتر. حــاال مطمئن شــده بود 
کــه توانایــی تشــخیص درصــد باالیــی از معامــالت برنــده را دارد، امــا مانــدن در 
ایــن معامــالت و صبــر کــردن بــرای یــک تغییــر رونــد کامــل برایــش امکان پذیــر 
نبــود. بــه همیــن جهــت از ســودی کــه بازار در دســترس قــرار یم داد چیــز زیادی 
عایــدش نیم شــد. بــا مــن تمــاس نگرفــت تــا از مــن راهنمایــی بخواهــد، بلکــه 
فقــط یم خواســت بــه مــن بگویــد اوضــاع از چــه قــرار اســت و تصمیــم گرفتــه 
حجــم معامــالت خــود را از یــک قــرارداد بــه 20 قــرارداد افزایــش دهــد. مشــخص 
بــود کــه یم خواســت از انــدازه پوزیشــن هایش بــرای جبــران ناتوانــی اش در 
زمینــه ی مانــدن در معامــالت برنــده و کســب ســود اســتفاده کنــد. اگرچــه 
خــودش تمایــل نداشــت، یعنــی از مــن نصیحتــی نخواســته بــود، امــا مــن بــه 
وی توضیــح دادم کــه فکــر نیم کنــم چنیــن افزایــش چشــمگیری در انــدازه 
مهارت هــای  او  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  باشــد؛  محتاطانــه  قــدیم  معامالتــش 
روان شــناختی یــا کاربــردی بــرای مدیریــت معامــالت بــا آن انــدازه را در خــودش 

ایجــاد نکــرده بــود. وی غــر زد و گوشــی تلفــن را گذاشــت.

روز بعــد پــس از بســته شــدن بــازار، بــا مــن تمــاس گرفــت و کامــاًل مشــخص 
بــود کــه در حالــت ناامیــدی بــه ســر یم بــرد. نوعــی حالــت ذهنــی کــه در آن فــرد 
آنقــدر خشــمگین اســت کــه واقعــًا پذیــرای ایده هــای جدیــد اســت و بــا تمــام 
وجــود مایــل بــه امتحــان کــردن هــر چیــزی اســت کــه ممکــن اســت مؤثــر 
ــود.  ــه ب ــک فاجع ــراردادی ی ــنی 20 ق ــا پوزیش ــورانه اش ب ــه ی جس ــد. معامل باش
ــب  ــش کس ــه پیش ــالت دو هفت ــه از معام ــی را ک ــام پول ــه تم ــت ک ــن گف ــه م ب
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کــرده بــود، از دســت داده اســت. بــا ایــن حــال، طبــق حــال آشــفته ای کــه داشــت، 
حــدس زدم کــه خیلــی بیشــتر از اینهــا ضــرر کــرده اســت. تبدیــل شــدن از یــک 
معامله گــر یــک ســهیم بــه معامله گــری 20 ســهیم، بــرای هیــچ معاملــه 
گــری، بــه صــورت خــودکار اتفــاق نیم افتــد؛ بــه خصــوص زمانــی کــه در محــل 
معامالتــی قراردادهــای آتــی معاملــه یم کنیــد. راه حــل مشــکلش واقعــًا بســیار 

ســاده بــود، امــا اجرایــش لزومــًا راحــت نبــود.

او نیــاز نداشــت کــه یــاد بگیــرد چطــور از یــک معامله گــر یــک ســهیم بــه 
ــه  ــاًل از معامل ــه ی اّول اص ــون در وهل ــود چ ــل ش ــهیم تبدی ــری 20 س معامله گ
در محــل معامالتــی تــاالر بــورس خوشــش نیم آمــد. اواخــر 40 ســالگی اش بــود 
و رقابــت بــا مردانــی کــه بیــش از حــد روحیــه ی رقابتــی داشــتند و بیشترشــان 
ــت روی  ــری یم بایس ــود. ج ــده ب ــته کنن ــش خس ــد برای ــر از او بودن ــم جوان ت ه

ــرد. ــده کار یم ک ــه ی برن ــک معامل ــدن در ی ــه ی مان ــی اش در زمین ناتوان

هماننــد مثــال ســگ هایی کــه پیش تــر ذکــر شــد، جــری دچــار تناقــض فعالــی 
بــود کــه بــر اســاس آن فعالیــت یم کــرد.
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انــرژی بودنــد و بــاوری کــه  او دو بــاور متناقــض داشــت کــه هــر دو دارای 
موجــب ایجــاد تــرس یم شــد در ذهنــش غالــب بــود. تجربیاتــش در زمینــه ی 
شناســایی نقــاط حمایــت و مقاومــت ابتــدا یــک بــاور را ایجــاد کردنــد و ســپس 
ــی  ــد باالی ــت درص ــن اس ــه، ممک ــد: »بل ــه یم گوی ــاوری ک ــد. ب ــرژی دادن ــه آن ان ب
از معامــالت برنــده را انتخــاب کــرد کــه پتانســیل ســود بیشــتری دارنــد؛ ســود 
بیشــتر نســبت بــه هزینــه ای کــه بایــد ریســک یم کــرد تــا بفهمــد آیــا معاملــه 
کارآمــد اســت یــا خیــر.« امــا درک او از آنچــه ممکــن بــود صــورت بگیــرد، تغییــر 
کافــی ایجــاد نکــرد تــا تمــام انــرژی منفــی بــاور قبلــی اش را کمرنــگ کنــد. بــاور 
قبلــی اش ایــن بــود کــه: »بــه محــض اینکــه وارد معاملــه ای برنــده شــود، بــازار 
ــری را از  ــاور ج ــن ب ــق ای ــف دقی ــت.« توصی ــد گرف ــودهایش را خواه ــه ی س هم
روی حــدس و گمــان انجــام دادم چــون مــن و جــری هرگــز در مــورد تجربیــات 
معامالتــی قبلــی او گفت وگــوی عمیقــی نداشــتیم. امــا بــرای فروپاشــی درســت 
و حســابی یــک بــاور، الزم نیســت چینــش دقیــق واژگانــش را بدانیــم یــا بتوانیــم 

ــم. آن را ادا کنی

از نظــر  او دادم.  بــه  یــک تمریــن بســیار ســاده  بــرای حــل مشــکل جــری 
مفهــویم، ایــن تمریــن مشــابه همــان تمرینــی اســت کــه یم خواهــم بــه شــما 
بدهــم تــا مطمئــن شــویم کــه یــک ذهنیــت واضــح و روشــن و بــه دور از تناقض 
از باورهــای مبتنــی بــر احتمــاالت در ذهن تــان شــکل یم گیــرد کــه بــرای انجــام 
معامــالت بــدون تــرس و خطــا بــه آن نیــاز داریــد. بــرای جــری توضیــح دادم کــه 
اگــر مایــل باشــد یــک تمریــن روان شــناختی انجــام دهــد )ایــن تمریــن باورهایــی 
کــه موجــب تــرس وی و خــروج زودهنگامــش از معامــالت یم شــدند را از بیــن 
یم بــرد(، یم توانــد خــودش را از ایــن احســاس تــرس دربــاره ی اینکــه بــازار قــرار 
اســت معامــالت برنــده اش را بــه معامــالت بازنــده تبدیــل کنــد، خــالص کنــد. 
ــام  ــد انج ــر کاری الزم باش ــه ه ــخ داد ک ــتیاق پاس ــا اش ــرد و ب ــد نک ــه ای تردی لحظ

خواهــد داد.

مطلبــی کــه در ادامــه آورده شــده همــان کاری اســت کــه بــه جــری گفتــم بایــد 
انجــام دهــد تــا بتوانــد بــر تــرس هایــش غلبــه کنــد.

نخســت؛ در حــال حاضــر شــما یم توانیــد خودتــان را معامله گــری بدانیــد کــه 
فقــط قــادر اســت در معاملــه ای بمانــد کــه ممکــن اســت بــرای یــک تیــک بــه 
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نفعــش باشــد. شــما یم خواهیــد بــا تغییــر دادن خودتــان و تبدیــل شــدن بــه 
کســی کــه یم توانــد در معامــالت برنــده بمانــد و اجــازه دهــد ســودهایش ادامه 
یابــد، ورق را بــه نفــع خــود برگردانیــد. شــما یم خواهیــد بــه ایــن توانایــی دســت 
ــا زمــان یــک تغییــر رونــد کامــل بــه ســود هدف تــان، در معامــالت  یابیــد کــه ت

ــد.  ــان بمانی برنده ت

تغییر و تحول، به وضوح هدف تان و میزان مصمم بودن تان بستگی دارد.

ــخه  ــه نس ــدن ب ــل ش ــد و تبدی ــان در رش ــزان موفقیت م ــر، می ــارت دیگ ــه عب ب
جدیــدی از خودمــان، تابعــی از میــزان شــفافیت مــا در مــورد نوع تغییری اســت 
کــه یم خواهیــم ایجــاد کنیــم و میــزان انــرژی ای کــه حاضریــم بــرای ایــن تغییــر 
صــرف کنیــم. اگــر شــفافیت داشــته باشــیم و انــرژی پشــت ایــن شــفافیت تزلــزل 
ناپذیــر و قطعــی باشــد، ایــن تغییــر یم توانــد بــه یکبــاره، یــا طــی مــدت زمانــی 

صــورت گیــرد. 

مثــاًل اشــاره کــردم کــه احتمــااًل همــه تجربــه ی تغییــر اساســی در یــک نظــر، بــاور 
یــا عقیــده در لحظــه را داشــته اند؛ در صورتــی کــه دلیلــی درســت و حســابی بــرای 
ایــن تغییــر داشــتند. دلیــل و توجیــه درســت و حســابی بــرای هــر فــرد معنــای 
ــان در  ــه و عالقه م ــی ، توج ــه آگاه ــت ک ــن اس ــر ای ــه ی مهم ت ــی دارد. نکت متفاوت
مــورد یــک موضــوع، لزومــًا بــه باورهــای ذهنی مــان کــه درســت تلقی شــان 
ــیم  ــته مان و تصمی ــه در خواس ــرژی نهفت ــوند. ان ــیم ش ــدود ن ــم مح یم کردی
کــه بــا عــزم راســخ یم گیریــم، توانایــی تأثیرگــذاری بــر شــکل های دیگــر انــرژی 
همچــون باورهــا را در یــک لحظــه دارنــد؛ در صورتــی کــه در مــورد چیســتی کاری 

کــه انجــام یم دهیــم و چرایــی انجــام آن، کامــاًل واضــح و شــفاف باشــیم. 

ــاور متناقــض در طــی زمــان اتفــاق نیم افتــد.  تغییــر نســبت انــرژی بیــن دو ب
تغییــر، بــه وضــوح و شــفافیت هدف مــان و انــرژی نهفتــه در خواســته مان 
بــرای انجــام آن بســتگی دارد. وقتــی در مــورد مســئله ای بــا عــزم راســخ تصمیــم 
یم گیریــم، تعارض هــا بالفاصلــه ناپدیــد یم شــوند. بــه هــر میــزان که شــفافیت 
و انــرژی قاطعانــه بــرای ایجــاد یــک تغییــر ناگهانــی را نداشــته باشــیم، مجبــور 
یم شــویم بــا اســتفاده از انــواع اســتراتژی ها در طــی زمــان ایــن مســئله را 

جبــران کنیــم.
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یم شــود گفــت کــه جرقــه ای در ذهــن جــری زده شــد )بــه ایــن معنــی کــه فــرد 
ــخص  ــک ش ــز، ی ــک چی ــه ی ــبت ب ــا درک نس ــی ی ــک آگاه ــه ی ــان ب ــور ناگه ــه ط ب
یــا یــک واقعــه برســد کــه قبــاًل برایــش ناشــناخته یــا درک نشــده بــوده اســت( 
یــا بــه یــک درک ناگهانــی رســید؛ بــه حــدی کــه انــرژی کافــی در ذهــن و فراینــد 
تفکــرش ایجــاد کــرد کــه کامــاًل پذیــرای هــر نظــری بــودی کــه او را از وضعیــت 
کنونــی اش خــارج یم کــرد. در غیــر ایــن صــورت، اگــر یم خواســت خــودش را از 
احســاس ترســی کــه داشــت خــالص کنــد، بایــد بــرای مــدت زمــان نامشــخصی 
از یــک اســتراتژی اســتفاده یم کــرد. مــدت زمانــی کــه طــول یم کشــد تــا از 
وضعیــت کنونــی اش خــارج شــود بــه میــزان انــرژی مثبتــی کــه بــرای انجــام 

ــت.  ــد داش ــتگی خواه ــد بس ــاص یم ده ــن اختص تمری

کاری که باید انجام یم داد این بود که:

نقاط حمایت و مقاومتش را دقیقًا مثل دو هفته ی پیش شناسایی کند 	

زمانی  که قیمت به یکی از نقاط ورود رسید، معامله ای یک قراردادی اجرا کند 	

اگــر قیمــت بــه نفــع وی معکــوس نشــد، در ســه تیــک بیشــتر از قیمــت هــدف  	
ورودش از معاملــه خــارج شــود

بالفاصلــه بعــد از مطمئــن شــدن از اینکــه در معاملــه قــرار گرفتــه اســت بایــد 
بــه خــودش یــادآوری کنــد کــه تنهــا هــدف وی بــرای ورود بــه معاملــه، یادگیــری 
ــک  ــک تی ــتر از ی ــود بیش ــث یم ش ــه باع ــت ک ــش اس ــاس ترس ــر احس ــه ب غلب

ســود در معامــالت برنــده نمانــد. 

ســپس تصمیمــش را بگیــرد و بــا پایبنــدی قاطعانــه، دقیقــًا بــه مــدت 10 دقیقه 
هیــچ کاری انجــام ندهــد، مگــر اینکــه مجبــور شــود از معاملــه خارج شــود

بــرای نشــان دادن پایبنــدی قاطعانه اش به انجــام ندادن هیچ کاری، یم بایســت 
ــادایم  ــد؛ م ــره یم ش ــاعت خی ــه س ــت و ب ــش یم گذاش ــت هایش را در جیب دس
کــه منتظــر بــود ایــن 10 دقیقــه ســپری شــود یــا قیمــت به ســود هدفش برســد، 

هــر کــدام کــه زودتــر اتفــاق یم افتــاد. 

ــت  ــن اس ــاعت ممک ــه س ــدن ب ــره ش ــش و خی ــت ها در جیب های ــتن دس گذاش
کار ســاده ای بــه نظــر برســد، امــا جــری کامــاًل یم دانســت انجــام دادن همین کار 
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یم توانــد تــا چــه انــدازه دشــوار باشــد. او یم دانســت لحظــه ای کــه در موقعیتــی 
قــرار بگیــرد کــه بــازار بــه نفــع وی معکــوس شــود، ذهنــش پــر از افــکاری 
یم شــود کــه وادارش یم کننــد همــان لحظــه از معاملــه خــارج شــود و منتظــر 
تغییــر رونــد کامــل بــه ســمت ســود هــدف خــودش نمانــد. بــرای از بیــن بــردن 
ــودش را  ــد خ ــد، بای ــمه یم گیرن ــکاری از آن سرچش ــن اف ــه چنی ــاوری ک ــرژِی ب ان
بــه عمــد در موقعیت هایــی قــرار یم داد کــه بــاورش را نقــض کننــد. بــه عبــارت 
ــی از  ــرای رهای ــی ب ــه تکنیک ــه مثاب ــی اش ب ــای معامالت ــد از فعالیت ه ــر، بای دیگ
ترس هایــش اســتفاده یم کــرد. ایــن تمریــن درســت شــبیه همــان مثــال قبلــی 
در مــورد ســگ ها و نزدیــک شــدن بــه آنهــا اســت. فــرد بــرای نزدیــک شــدن بــه 
ســگ ها، بــه طــور هدفمنــد موقعیت هایــی را ایجــاد یم کنــد کــه بــاورش مبنــی 

بــر اینکــه »همــه ی ســگ ها خطرنــاک هســتند« نقــض شــود. 

ــی کــه بــه ســاعت خیــره شــده  مــن همچنیــن بــه جــری توصیــه کــردم در حال
ــا  ــد ب ــه یم توان ــی ک ــا جای ــد و ت ــه کن ــذرد توج ــش یم گ ــه در ذهن ــه آنچ ــت ب اس
ــرار  ــود. تک ــرس بش ــر ت ــی ب ــکار مبتن ــان اف ــع جری ــویقی، مان ــت تش ــکار مثب اف
مــداوم جمــالت تاکیــدی ســاده مثــل »مــن یم توانــم ایــن کار را انجــام دهــم« یــا 
»یم خواهــم بــه طــور قطــع در ایــن معاملــه بمانــم« انــرژی را از بــاور متناقــض 
وی ســلب یم کنــد؛ بــه خصــوص وقتــی کــه هنــگام تکــرار ایــن جمــالت بــا 

ــد. ــع وی باش ــه نف ــک ب ــک تی ــر از ی ــازار بیش ت ــودش، ب خ

اولیــن بــاری کــه جــری در تمریــن شــرکت کــرد، فکــر نیم کــرد عملکــرد خوبــی 
داشــته باشــد، امــا بــا توجــه بــه شــدت انــرژی  نهفتــه در احســاس ترســش، بــه 
نظــر مــن عالــی عمــل کــرده بــود. در هــر دو تمریــن، نتوانســت 10 دقیقــه کامل 
در معاملــه بمانــد. امــا موفــق شــد بیــش از یــک یــا دو تیــک ســود بــه دســت 
ــش  ــه برای ــر ثانی ــد ه ــث یم ش ــاعت باع ــه س ــدن ب ــره ش ــه خی ــت ک آورد. او گف
انــدازه ی یــک دقیقــه و هــر دقیقــه انــدازه یــک ســاعت طــول بکشــد. بنابرایــن، 
تــا آنجــا کــه مــن یم دانســتم، اگــر او توانســته بــود ســه دقیقــه در یــک معاملــه 
ــت. او  ــده اس ــه مان ــاعت در معامل ــه س ــه س ــود ک ــن ب ــل ای ــش مث ــد، برای بمان
گفــت کــه جمــالت تشــویقی ای کــه بــا خــودش تکــرار یم کــرد واقعــًا کمک کننــده 
بودنــد و متوجــه شــده بــود هــر چــه مــدت زمــان طوالنی تــری بــه ســاعت خیــره 
شــود و احســاس ناراحتــی اش را تحمــل کنــد، دفعــه بعــد مانــدن در معاملــه 
ــری  ــا ج ــید ت ــول کش ــه ط ــی ک ــق روزهای ــداد دقی ــود. تع ــان تر یم ش ــش آس برای
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بــر احســاس ترســش غلبــه کنــد در خاطــرم نیســت، امــا خیلــی طــول نکشــید. 
مــدت کوتاهــی پــس از اینکــه باالخــره توانســت در معامــالت برنــده اش بمانــد، 
معاملــه کــردن در محــل معامالتــی تــاالر بــورس را کنــار گذاشــت، کــه بــه هــر 
حال هرگز واقعًا آن را دوســت نداشــت، و در فضای اداری ای در بورس معامالت 
شــیکاگو مشــغول بــه فعالیــت شــد. جــری تبدیــل بــه یــک معامله گــر موفــق 

بلندمــدت اوراق قرضــه شــد کــه از راه دور در تــاالر بــورس معاملــه یم کــرد.

دلیــل اینکــه پیش تــر گفتــم نیم خواهــم اینطــور فــرض کنیــد کــه »از قبــل یــک 
بــاور مبتنــی بــر احتمــاالت کامــاًل کاربــردی داریــد« ایــن بــود کــه ممکــن اســت 
تعــدادی »تناقــض فعــال« داشــته باشــید کــه مانــع انجــام معامالت تــان بــا بــاور 
مبتنــی بــر احتمــاالت بشــوند. فکــر یم کنــم مثــال جــری به وضــوح این مســئله 
را بررســی و بــه آن اشــاره کــرد. ممکــن اســت درک کاملــی از ماهیــت احتمــاالت 
ــما  ــالت ش ــام معام ــه تم ــید ک ــته باش ــاور داش ــن ب ــید، و همچنی ــته باش داش
یــک نتیجــه احتمالــی دارنــد. امــا حتــی اگــر در عرصــه معامــالت نســبتًا تــازه کار 
باشــید، بــدون شــک با نظرهــا و مفاهیــیم در مورد ماهیــت بازارهــا و چگونگی 
ــر  ــا اصــول یــک طــرز فکــر مبتنــی ب عملکــرد معامــالت مواجــه شــده اید کــه ب
احتمــاالت در تضــاد هســتند. بــرای مثــال، فــرض بگیریــم همــه چیزهایــی کــه تا 
ایــن لحظــه خوانده ایــد، دالیــل قانع کننــده ای ارائــه یم دهنــد کــه ریســک های 
مربــوط بــه معاملــه بــا حرکــت قیمــت، بــدون اســتثنا، هرگــز از بیــن نــیم رود. 
ــت:  ــرار اس ــن ق ــه از ای ــم ک ــه کنی ــاوری خالص ــارت را در ب ــن عب ــم ای ــا یم توانی م
»ریســک همــواره و در هــر شــرایطی وجــود دارد«. همچنیــن در نظــر بگیریــد 
ــد  ــب کرده ای ــاوری کس ــد، ب ــر کنی ــری فک ــه معامله گ ــه ب ــل از اینک ــی قب ــه حت ک
کــه یم گویــد: »اگــر مــن زمــان، انــرژی و منابــع مالــی را بــرای تجزیــه و تحلیــل 
ــی ام،  ــد تحلیل ــه فراین ــس در نتیج ــم، پ ــرف کن ــزی ص ــای چی ــات و ویژگی ه صف
هــر نتیجــه یــا پیش بینــی ای کــه یم گیــرم بایــد برایــم مشــخص کننــد کــه چــه 

اتفاقــی خواهــد افتــاد.«

ــال«  ــض فع ــک »تناق ــاد ی ــث ایج ــه باع ــد ک ــاد داری ــاور متض ــت دو ب ــن حال در ای
یم شــوند؛ تــا جایــی کــه هــر دو باورتــان انــرژی خواهنــد داشــتند. بــاوری ماننــد 
ــای  ــه پیش بینی ه ــاند ک ــوم را یم رس ــن مفه ــود دارد« ای ــه وج ــک همیش »ریس
تنهــا  یم کنــد،  تحلیــل  را  انســان  جمعــی  رفتــار  کــه  فراینــدی  از  برآمــده 
ــت در  ــن اس ــی ممک ــه اتفاق ــد چ ــخص یم کنن ــه مش ــتند ک ــی هس حدس های
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آینــده بیفتــد. اگــر بدانیــم کــه در حــال حــدس زدن هســتیم، پــس یم دانیــم کــه 
از اتفاقــی کــه قــرار اســت بیفتــد »چیــزی نیم دانیــم« بلکــه فقــط در مــورد آنچــه 
»ممکــن اســت« اتفــاق بیفتــد آگاهــی داریــم. بــاور بــه اینکــه چیــزی نیم دانیــم، 
ــم  ــزی ه ــورد چی ــن در م ــه یم دارد، بنابرای ــی نگ ــد معمول ــا را در ح ــارات م انتظ
از  کــه  بــاوری ماننــد »پیش بینی هایــی  از ســوی دیگــر،  اشــتباه نیم کنیــم. 
تجزیــه و تحلیــل مــن حاصــل یم شــوند بــه مــن یم گویــد چــه اتفاقــی خواهــد 
افتــاد«، باعــث یم شــود کــه مــا انتظــار یــک نتیجــه خــاص را داشــته باشــیم. و 
بعــد اگــر معامله گــران دیگــر کاری کــه مــا از آنهــا انتظــار داریــم را انجــام ندهنــد، 

ــد. ــم ش ــدی خواهی ــاس ب ــار احس ــم و دچ ــتباه کرده ای ــه اش ــت ک آنجاس

بــا توجــه بــه ماهیــت حرکــت قیمــت، بــاور بــه »ریســک همــواره وجــود دارد«، 
ــاًل  ــما کام ــر ش ــه نظ ــد ب ــم« یم توان ــزی نیم دانی ــم« و »چی ــدس یم زنی ــا ح »م
منطقــی باشــد و در نتیجــه، تصمیــم بگیریــد ایــن مفاهیــم را در ذهن تــان 
ــن  ــد چنی ــم گرفتی ــه تصمی ــد از اینک ــا بع ــد. ام ــاور کنی ــه ب ــل ب ــه و تبدی نهادین
ــد.  ــردن داری ــتباه ک ــرس از اش ــه ت ــد ک ــد ش ــه خواهی ــد، متوج ــام دهی کاری انج
ــش  ــه دنبال ــه ب ــه ای ک ــدون دغدغ ــه و ب ــی بی طرفان ــت ذهن ــوز آن حال ــما هن ش
هســتید را نداریــد. وقتــی در پوزیشــن خریــد باشــید، کاهــش قیمــت همچنان 
ــروش  ــن ف ــه در پوزیش ــگایم ک ــرد و هن ــود یم گی ــه خ ــز ب ــه ا ی تهدیدآمی جنب
ــد و  ــدا یم کنن ــز پی ــه ی تهدیدآمی ــت، جنب ــی در قیم ــای افزایش ــید، تیک ه باش
خــارج شــدن از معاملــه ای ناکارآمــد همچنــان برایتــان اهمیــت خواهد داشــت. 
ــه انــدازه ی  ــه ب احساســات منفــی همچنــان درون شــما وجــود دارنــد؛ شــاید ن
ــا  ــد ام ــه بودی ــی نگرفت ــاور احتماالت ــک ب ــاذ ی ــه اتخ ــم ب ــوز تصمی ــه هن ــی ک وقت

ــت.  ــد داش ــود خواهن ــان وج همچن

ترس هــا و افــکار متضــاد مــا منبعــی دارنــد. منبــع در مثــال بــاال، توقعــی اســت 
ــه از  ــی ک ــا پیش بینی های ــا ی ــه »نتیجه گیری ه ــده ک ــاد ش ــاور ایج ــن ب ــا ای ــه ب ک
تحلیــل خــود بــه دســت یم آورم بــه مــن یم گوینــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد«. 
ــیر  ــه تفس ــن را دارد ک ــیل ای ــت، پتانس ــرژی اس ــاور دارای ان ــک ب ــه ی ــی ک ــا زمان ت
خــودش از واقعیــت را در مــورد نحــوه تفســیر اطالعات مــان، آنچــه انجــام 

ــد. ــل کن ــج دخی ــه نتای ــبت ب ــاس مان نس ــم و احس یم دهی
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در حالــت خودآگاهــی، بــر اســاس باورهایــی جدیــدی کــه اتخــاذ کرده ایــد، عمــل 
یم کنیــد. امــا در همیــن حــال، بــه طــور ناخــودآگاه بــر اســاس باورهایــی عمــل 
یم کنیــد کــه ممکــن اســت بــه یــاد نداشــته باشــید کــی آنهــا را کســب کرده ایــد 

یــا حتــی از وجــود آنهــا آگاهــی نداشــته باشــید.

باورهــا بــه عملکــرد خودشــان ادامــه خواهنــد داد؛ صــرف نظــر از اینکــه آیــا مــا 
ــا خیــر. نســبت بــه وجودشــان در ذهن مــان آگاه هســتیم ی

همچنیــن بــه خاطــر داشــته باشــید کــه باورهــا توانایــی کمرنــگ کــردن انــرژی 
خودشــان را ندارنــد. مطمئنــًا احتمــال دارد کــه مواجهــه شــما بــا نظــرات و 
مفاهیــم ارائه شــده در ایــن کتــاب کافــی باشــد تــا شــما را کامــاًل متقاعــد کنــد 
ــورد  ــا در م ــول م ــر معم ــه نظ ــرد( ک ــرژی بگی ــان ان ــاورددر ذهن ت ــن ب ــی ای )یعن
چگونگــی کارکــرد یــک فراینــد تحلیلــی، وقتــی کــه از آن بــرای پیش بینــی رفتــار 
ــر  ــال، اگ ــن ح ــا ای ــود. ب ــد ب ــردی نخواه ــم، کارب ــتفاده یم کنی ــراد اس ــی اف جمع
آنچــه خوانده ایــد بــرای متقاعــد کــردن کامــل شــما کافــی نبــوده اســت، پــس 
بــاوری ماننــد »نتیجه گیری هــا یــا پیش بینی هایــی کــه از تجزیــه و تحلیلــم بــه 
دســت یم آورم، بــه مــن یم گوینــد کــه قــرار اســت چــه اتفاقــی بیفتــد« تنهــا یــک 
ــد  ــه یم توان ــت ک ــوه اس ــال« بالق ــای فع ــمار »تناقض ه ــداد بی ش ــه از تع نمون

ــود. ــرس بش ــاری از ت ــه و ع ــِی بی طرفان ــت ذهن ــه حال ــتیابی تان ب ــع دس مان

بـر  بـرای کسـب ذهنیـت مبتنـی  اینکـه غـرق در فکـر شـوید،  از  اکنـون قبـل 
احتمـاالت، بایـد یکـی یکـی، تمـایم باورهایـی کـه پتانسـیل ایجـاد یـک »تناقـض 
فعـال« بـا باورهـای جدیـد احتماالتی تـان دارنـد را پیـدا کـرده و از بین ببریـد. اما 
مسـئله چیـز دیگـری  اسـت. اگـر باورهـای متضاد داشـته باشـید، ایـن باورها به 
شـکل تـرس، مقاومـت، تردیـد، شـک و تردیـد، درگیری هـای درونی یا احسـاس 
اجبـار بـرای انجـام تحلیل هـای بیشـتر خودشـان را نشـان خواهنـد داد؛ مادایم 
کـه شـما تـالش یم کنیـد از قوانیـن تمرینی کـه بهتـان خواهم داد پیـروی کنید. 
بـرای اینکـه از تمرین تـان نتیجـه بگیریـد نیـازی نیسـت که ایـن باورهـا را دقیقًا 
شناسـایی کنیـد یـا بتوانیـد ساختارشـان را توضیـح دهیـد. بـرای نتیجه بخـش 
بـودن تمرینـات بایـد در مـورد اینکـه چـرا یم خواهیـد انجام شـان دهیـد واضـح 
و شـفاف باشـید و قاطعانـه بـه ایـن تمرینـات پایبنـد بمانیـد تـا زمانی کـه تمام 

انرژی هـای متناقـض، بـه طـور کامـل ریشـه کن شـوند.
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بــرای شــروع تمریــن، از قبــل بایــد یــک لبــه معامالتــی آزمایش شــده بــا قوانین 
ــرای مشــخص کــردن نقطــه ی ورود  ــه داشــته باشــید کــه ب دقیــق و واقع بینان
بــه یــک معاملــه، شــرایط تعریف شــده ای داشــته باشــد. و همچنیــن قوانیــن 
دقیــق واقع بینانــه کــه دقیقــًا تعییــن  کننــد بــازار تــا چــه انــدازه بایــد در مقابــل 
ــه  ــی ک ــن دقیق ــد. و قوانی ــف کنی ــه را متوق ــا معامل ــرود ت ــش ب ــما پی ورود ش
ــاده  ــن س ــد. تمری ــب کنی ــودتان را کس ــه س ــا چگون ــا ی ــد در کج ــن یم کنن تعیی
اســت. بــر اســاس قوانیــن ورود و خروجــی کــه تعریف کننــده لبــه ی معامالتــی 
شــما هســتند، بایــد 25 معاملــه را پشــت ســر هــم انجــام دهیــد. بــه عبــارت 
دیگــر، به جــای اینکــه بــه خودتــان بگوییــد معاملــه بعــدی را انجــام یم دهــم، 
خودتــان را متعهــد یم کنیــد کــه تحــت هــر شــرایطی 25 معاملــه بعــدی را 
انجــام دهیــد. بخــش »تحــت هــر شــرایطی« کــه در تعهدتــان یم آیــد، بــه ایــن 
معناســت کــه شــما تمــام تــالش خــود را یم کنیــد تــا از قوانیــن تعریف شــده ی 
ــق  ــام دقی ــا انج ــزا، ب ــه ی مج ــر معامل ــد. در ه ــروی کنی ــان پی ــه ی معامالتی ت لب
همــان کاری کــه بایــد انجــام دهیــد، و دقیقــًا در زمانــی کــه بایــد آن را انجــام 

دهیــد از قوانیــن پیــروی خواهیــد کــرد. 

فرضــًا تصــور کنیــد کــه لبــه شــما در معاملــه ی یــک ســهام بــه خصــوص، دارای 
نســبت بــرد بــه باخــت 55 درصــدی اســت. بنابرایــن بــر اســاس رفتــار جمعــی 
قبلــی معامله گــران در بازارهــا، 25 معاملــه بعــدی لبــه ی شــما بایــد منجــر بــه 
14 معاملــه برنــده و 9 معاملــه ناکارآمــد شــود. همچنیــن بــر اســاس فرآینــد 
آزمایشــی کــه انجــام دادیــد، فــرض بگیریــم کــه متوجــه شــدید وقتــی بــازار 1.50 
ــودن  ــد ب ــال کارآم ــرد، احتم ــت ک ــما حرک ــه ورود ش ــف نقط ــت مخال دالر در جه
معاملــه بــه قــدری کــم اســت کــه ارزش هزینــه  کــردن بیشــتر بــرای فهمیــدن 
نتیجــه اش را نــدارد. از آنجایــی کــه ایــن تمریــن مســتلزم داشــتن حداقــل انــدازه 
یــک پوزیشــن اســت )یــک ســهم، اگــر در حــال معاملــه ی ســهام هســتید(، 
حالــت  بدتریــن  در  کنیــد،  هزینــه  اســت  ممکــن  کــه  مقــداری  بیشــترین 
بــه اضافــه ی هزینــه ی  بــودن همــه ی 25 معاملــه(، 37.50 دالر  )ناکارآمــد 
کمیســیون خواهــد بــود. ناکارآمــدی همــه 25 معاملــه امــکان پذیــر اما بســیار 
ــان را  ــه لبه ت ــی   ای ک ــازه زمان ــم در ب ــرض بگیری ــر، ف ــی دیگ ــت. از طرف ــد اس بعی
ــما،  ــع ش ــه نف ــل 2 دالر ب ــازار حداق ــه ب ــوید ک ــه ش ــد، متوج ــرا یم کنی در آن اج
بــا میانگیــن 55 درصــد مواقــع، حرکــت خواهــد کــرد؛ قبــل از اینکــه بــه نقطــه 
ورودتــان یــا بیشــتر از آن برگشــت داشــته باشــد. بنابرایــن اگــر بــازار بــه گونــه ای 
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ــته  ــت داش ــان مطابق ــده  در آزمایش ت ــای تعیین ش ــا درصده ــه ب ــد ک ــار  کن رفت
باشــد، در نهایــت، بــا اجــرای کامــل 25 معاملــه، بایــد ســود خالــص 28.50 دالر، 
منهــای کمیســیون ها، را کســب کــرده باشــید. همچنیــن ممکــن اســت همــه 
25 معاملــه، معامــالت برنــده از آب در بیاینــد، امــا احتمــااًل چنیــن موقعیتــی 

بــه انــدازه ی ناکارآمــد بــودن هــر 25 معاملــه بعیــد خواهــد بــود. 

بــا ایــن حــال، هــدف ایــن تمریــن، پاســخ دادن بــه ایــن ســؤال نیســت کــه لبــه 
معامالتــی چقــدر خــوب عمــل یم کنــد، بلکــه مســئله ایــن اســت کــه پایبنــدی 
بــه تعهدتــان بــه منظــور اجــرای بــی عیــب و نقــص ســیگنال های خریــد و 
ــر  ــت. اگ ــوار اس ــا دش ــان ی ــدر آس ــان چق ــه، برای ت ــر معامل ــان در ه ــروج لبه ت خ
ــد  ــاًل کارآم ــه کام ــی( ک ــین پول ــدگاه ماش ــال )دی ــر احتم ــی ب ــدگاه مبتن ــق دی طب
اســت )فاقــد باورهــای متضــاد( عمــل کنیــد، اجــرای هــر ســیگنال آســان و 
ــت  ــا واقعی ــما ب ــارات ش ــون انتظ ــود چ ــد ب ــان خواه ــود. آس ــد ب ــص خواه بی نق
موقعیت تــان هماهنــگ خواهــد بــود. اگــر لبه تــان مشــخص یم کنــد کــه وارد 
پوزیشــن خریــد شــوید، مطمئنــًا دوســت داریــد قیمــت بــاال بــرود، امــا از آنجایی 
کــه معتقدیــد »هــر چیــزی ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد«، یم دانیــد کــه »شــاید« 
قیمــت بــه نفــع شــما حرکــت کنــد  و »شــاید« هــم بــه نفــع شــما حرکــت نکنــد. 
بنابرایــن انتظــار داریــد »اتفاقــی بیفتــد« )نیم توانیــد در ایــن مــورد اشــتباه 
ــد«  ــزی نیم دانی ــاد »چی ــد افت ــه خواه ــی ک ــی اتفاق ــت و چرای ــد(، و از ماهی کنی
)اینجــا هــم نیم توانیــد خطایــی مرتکــب شــوید(. و اگــر مایلیــد هزینــه ی مالــِی 
شــرکت در یــک معاملــه و فهمیــدن اینکــه آیــا کارآمــد اســت یــا خیــر را بپذیریــد، 
ــواری ای  ــان دش ــروج لبه ت ــیگنال ورود و خ ــر س ــص ه ــرای بی نق ــرای اج ــس ب پ

نخواهیــد داشــت. 

کــه  رایــج معامالتــی  اشــتباهات  تناقــض،  بــدون  احتمالــی  یــک دیــدگاه  بــا 
نتایــج لبــه شــما را مخــدوش کــرده و آن را تبدیــل بــه یــک سیســتم معامالتــی 
معمولــی یم کننــد، انجــام نخواهیــد داد. مثــاًل تردیــد در اجــرای یــک ســیگنال، 
یــک خطــای معمــول معامالتــی اســت. تردیــد یم کنیــم زیــرا افــکار ثانویــه ای در 
ذهــن مــا رخنــه یم کننــد و مالحظاتــی را در مــورد اینکــه چــرا منتظــر بمانیــم 
یــا اصــاًل معاملــه ای اجــرا نکنیــم را پیــش یم کشــند. اگــر مــا بــر اســاس بــاوری 
ــه  ــس از ورود ب ــم پ ــد: »نیم دانی ــه یم گوی ــم ک ــل یم کنی ــض عم ــاری از تناق ع
معاملــه چــه اتفاقــی یم افتــد و چــرا اتفــاق یم افتــد«، پــس چــه چیــزی باعــث 
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ــه  ــه ب ــی ک ــا اطالعات ــر ی ــه فک ــر گون ــه ه ــر دادن ب ــال و پ ــود؟ ب ــا یم ش ــد م تردی
عــدم اجــرای معامله مــان دامــن بزنــد، بــا ایــن بــاور کــه »نیم دانیــم« در تضــاد 
خواهــد بــود. باورهــا بــه دلیــل ویژگــی ذاتی شــان، نیم تواننــد تناقــض داشــته 
باشــند. بــاور بــدون تناقــض مثــل بــاور بــه اینکــه »چیــزی نیم دانیــم«، بــه  طــور 
ــاًل  ــا اص ــم ی ــر بمانی ــد منتظ ــه یم گوین ــی ک ــا نظرات ــات ی ــه اطالع ــودکار هرگون خ
کاری انجــام ندهیــم را رد یم کنــد. اگــر متوجــه شــدیم کــه در حــال تردیــد یــا بــال 
و پــر دادن بــه نظراتــی مبنــی بــر عــدم اجــرای معاملــه هســتیم، یعنــی تناقــض 

فعالــی داریــم کــه بایــد آن را از بیــن ببریــم.

یــا برداشــتن حــد ضــرر هــم همیــن فراینــد صــورت  هنــگام حرکــت دادن 
ــوعیز  ــک ت ــه »ی ــیم ک ــته باش ــض را داش ــدون تناق ــاور ب ــن ب ــا ای ــر م ــرد. اگ یم گی
تصادفــی بیــن توالــی بردهــا و باخت هــا طــی یــک ســری معاملــه وجــود دارد« و » 
هزینه هایــی کــه صــرف معامــالت ناکارآمــد یم کنیــم، هزینه هایــی هســتند کــه 
یم پردازیــم تــا در معامــالت برنــده قــرار بگیریــم«، پــس هیــچ چیــزی مــا را وادار 
ــه  ــا آن را ب ــم ی ــر کنی ــود دورت ــه ورودی خ ــرر را از نقط ــد ض ــک ح ــه ی ــد ک نیم کن
طــور کلــی برداریــم. درســت ماننــد صاحــب یــک کازینــو بــودن، اجــازه یم دهیــم 
شــانس هایی کــه در لبه مــان وجــود دارنــد، خودشــان را نشــان دهنــد. اگــر 
برنــده شــویم، طبیعتــًا احســاس خوبــی خواهیــم داشــت. اگــر از معاملــه خــارج 
شــویم، بــدون اینکــه احســاس کنیــم بازنــده هســتیم، ســراغ معاملــه بعــدی 
ــتن  ــا برداش ــت دادن ی ــرای حرک ــاری ب ــر اجب ــورت، ه ــن ص ــر ای ــم. در غی یم روی
کــه  یم گیــرد  نشــأت  متناقضــی  باورهــای  مجموعــه  یــا  بــاور  از  ضــرر  حــد 
نشــان دهنده ی عــدم پذیــرش معامــالت ناکارآمــد توســط مــا اســت. بــه عبــارت 
دیگــر، مــا از شــر هیــچ بــاور متناقضــی کــه بگویــد »ضــرر کــردن خــوب نیســت« 

خــالص نشــده ایم.

بـا یـک دیـدگاه احتمالـی بـدون تناقـض، پـس از تجربـه چندیـن لبـه ناکارآمـد 
پشـت سـر هـم، هیـچ مشـکلی بـرای انجـام معاملـه بعـدی نخواهیـد داشـت. 
پـرورش  را  تناقـض  بـدون  احتمالـی  ذهنیـت  کـه  معامله گرانـی  کـه  حالـی  در 
نداده انـد، معمـواًل اگر سـه معاملـه ی بازنده ی متوالـی را تجربه کننـد، لبه های 
خـود را کنـار یم گذارنـد و به دنبال یـک لبه ی جدید یم گردند. سـه ضرر متوالی 
احسـاس  آن،  از  بعـد  معامله گـران  اکثـر  کـه  اسـت  مشـترکی  تحمـل  آسـتانه 
یم کننـد از لبـه ی معامالتی شـان نـارو خورده انـد. ایـن حـس نـارو خـوردن، بـه 
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خاطـر انتظارات شـان از لبـه ی معامالتی شـان اسـت کـه در واقـع شـامل احتمال 
باخـت سـه بـار متوالـی نیم شـود. بنابرایـن وقتـی بعـد از سـه باخـت متوالـی، 
سـیگنال بعـدی را دریافـت یم کننـد، معمـواًل بـا احسـاس تـرس و افـکاری کـه 
فریـاد یم زننـد »معاملـه را قبـول نکـن، مطمئنـًا بازنده اسـت« فلج یم شـوند. 
حقیقـت ایـن اسـت کـه آنهـا نیم داننـد نتیجـه معاملـه بعـدی چـه خواهـد بود. 
فقـط بـه نظـر یم رسـد کـه معاملـه قطعـًا بازنـده اسـت زیرا ذهـن آنها سـیگنال 
بعـدی را بـا سـه معامله آخـر مرتبط یم کنـد. در غیر این صـورت و در واقعیت، 
هیـچ رابطـه ای بیـن معاملـه بعـدی و معامـالت بازنـده قبلی شـان وجـود ندارد. 
نتیجـه معاملـه بعـدی یک رویـداد منحصر به فرد اسـت که مطلقـًا هیچ ربطی 
بـه نتیجـه معاملـه قبلـی اش نـدارد. حتی اگر سـیگنال هـای ورود بـه معامله با 

همـان الگـوی مشـابه قبلـی ایجاد شـده باشـند.
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معامله گرانــی کــه دیدگاهــی احتمالــی در ذهن شــان ایجــاد کــرده و پــرورش 
نــارو خورده انــد زیــرا باورهایشــان، ســیگنال  داده انــد، احســاس نیم کننــد 
بعــدی بــرای ورود بــه یــک معاملــه را بــا نتیجــه ی معاملــه ی قبلــی مرتبــط 
ــور  ــرد خط ــر یم گی ــاالت را نظ ــه احتم ــی ک ــن کس ــه ذه ــه، ب ــد. در نتیج نیم کن
نیم کنــد کــه معاملــه ی بعــدی را انجــام ندهــد. درســت مثــل کســی کــه بــا 
ــا  ــه آنه ــته ب ــار گذش ــد ب ــی پن ــین ط ــی ماش ــد و وقت ــازی یم کن ــی ب ــین پول ماش
جایــزه ای نــداده اســت، بــه ذهن شــان خطــور نیم کنــد کــه دیگــر دکمــه ی 
شــروع بــازی را فشــار ندهنــد. دوبــاره دکمــه ی بــازی را فشــار خواهنــد داد 
ــه ی  ــچ رابط ــه هی ــی ک ــن معن ــتند، بدی ــی هس ــج تصادف ــه نتای ــد ک ــرا یم دانن زی

ــدارد. ــود ن ــدی وج ــه ی بع ــه و نتیج ــک نتیج ــن ی ــهودی بی مش

بــه هــر میــزان کــه باورهــای مبتنــی بــر احتمــاالت نداشــته باشــید، بعــد از 
دو یــا ســه بــار ضــرر کــردن پشــت ســر هــم، بــرای ورود بــه معاملــه ی بعــدی 
بــه مشــکل خواهیــد خــورد و ورود بــه معاملــه برایتــان دشــوار خواهــد بــود. 
تعهــد شــما بــه اجــرای همــه ی ســیگنال ورود و خــروج لبه تــان، باعــث یم شــود 
بیــن قصد تــان و هــر عقیــده یــا نظــری کــه در تضــاد بــا قصــد شــما اســت، 
درگیــری ای صــورت بگیــرد. ایــن تمریــن بــه طــور خــاص طراحــی شــده اســت تــا 

ــید: ــته باش ــت داش ــما فرص ــا ش ــد ت ــکار کن ــا را آش ــن درگیری ه ای

انرژی را از باورهای متناقض سلب کنید

به باورهای احتماالتی که در حال کسب شان هستید، انرژی دهید

شــما وارد فرآینــد تغییــری خواهیــد شــد کــه بــا آنچــه جــری بــرای انجــام 
معاملــه ای کــه بــه نفــع او بــود، یــا فــردی کــه یم خواســت بــازی بــا یــک ســگ را 

ــدارد.  ــی ن ــد، تفاوت ــه کن تجرب

بــرای اینکــه جــری و آن شــخص میل شــان بــه ابــراز خــود را بــه گونــه ای جدیــد 
ــاد  ــی را ایج ــه تجربیات ــد ک ــاب یم کردن ــه انتخ ــت آگاهان ــد، یم بایس ــرف کنن برط
کننــد کــه نســخه جدیــد خودشــان را تأییــد یم کــرد؛ آنهــا بایــد ایــن کار را بــا 
»نشــان دادن تمایــل بــه رویارویــی بــا هــر چیــزی کــه باعــث یم شــد احســاس 

ــد. ــام یم دادن ــد« انج ــاد کنن ــض ایج ــای متناق ــند و باوره ــته باش ــرس داش ت
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فــردی کــه تصمیــم گرفــت هرچــه بیشــتر بــه ســگی کــه رفتــار دوســتانه و 
بازیگــوش نشــان یم دهــد نزدیــک شــود، تجربیــات مثبتــی ایجــاد کــرد کــه بــه 
او ثابــت کــرد همــه ســگ ها خطرنــاک نیســتند. هــر ثانیــه ای کــه جــری موفــق 
یم شــد بــه ســاعت خیــره شــود و جریــان منفــی افــکارش را بــا جمــالت تاکیدی و 
ســخنان مثبــت جایگزیــن کنــد، یــک تجربــه )لحظــه( مثبــت ایجــاد یم کــرد کــه با 
انــرژی ای کــه باعــث یم شــد تــا قبــل از رســیدن قیمــت بــه هدفــش از معاملــه 
خــارج شــود، در تضــاد بــود. او بــه خــود ثابــت یم کــرد کــه صــرف نظــر از اینکــه 
چــه احساســی داشــت یــا چطــور بــه نظــر یم رســید، نیم دانســت چــه اتفاقــی 
ــرار  ــی ق ــه اتفاق ــد چ ــت بدان ــدن، الزم نیس ــق ش ــرای موف ــد. ب ــت بیفت ــرار اس ق
اســت بیفتــد و تــا زمانــی کــه بــا هزینــه ی مالــی ریســک کــردن بــرای فهمیــدن 
کارآمــد بــودن یــک معاملــه مشــکلی نداشــته باشــد، مهــم نیســت چــه اتفاقــی 
یم افتــد. بــا انجــام ایــن تمریــن، جــری توانســت یــک ذهنیــت مبتنــی بــر 
ــازار  ــار ب ــا رفت ــاخت ت ــادر یم س ــه وی را ق ــد ک ــاد کن ــودش ایج ــال درون خ احتم
ــا  ــی( و ب ــات آت ــرس از اتفاق ــاس ت ــدون احس ــرد )ب ــر بگی ــر نظ ــه زی را واقع بینان

ــد. ــرا کن ــص اج ــی اش را بی نق ــه ی معامالت ــی، لب ــری هیجان انعطاف پذی

ایــن تمرینــات بــرای شــما هــم نتایــج مشــابهی رقــم خواهنــد زد؛ در صورتــی کــه 
چنــد نکتــه ی بســیار مهــم را در ذهن تــان بســپارید.

نکتــه ی اّول: اگــر نیم توانیــد کاری کــه ســیگنال های لبــه معامالتــی از شــما 
ــالش  ــک ت ــتلزم ی ــیگنال ها مس ــرای س ــر اج ــا اگ ــد، ی ــام دهی ــد را انج یم خواهن
آگاهانــه در قالــب بــه کارگیــری اراده تــان اســت، یعنــی یــک ذهنیــت مبتنــی بــر 
ــان  ــن »قصدت ــری بی ــر درگی ــه، ه ــد. در نتیج ــض نداری ــدون تناق ــاالت و ب احتم
بــرای اجــرای یــک ســیگنال« بــا »هــر فکــر یــا احساســی کــه وادارتــان یم کنــد کار 
متفاوتــی انجــام دهیــد«، بــه شــما ایــن فرصــت را یم دهــد کــه منبــع افــکار یــا 

ــد. ــن ببری ــاد را از بی ــات متض احساس
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پربارتریــن لحظه تــان، کــه مــن آن را »لحظــه ی رویارویــی« یم نامــم، زمانــی 
ــه: ــد ک ــاق یم افت اتف

بــه هــر دلیلــی »متقاعــد شــده اید« ســیگنالی کــه از لبــه معامالتی تــان دریافــت  	
یم کنیــد درســت نیســت، کار نخواهــد کــرد و بعــد همــان ســیگنال برنــده از آب 

در یم آیــد.

بــه هــر دلیلــی »متقاعــد شــده اید« کــه معاملــه را تــرک خواهیــد کــرد امــا ایــن  	
کار را نی کنیــد.

بــه هــر دلیلــی »متقاعــد شــده اید« بــازار بــه ســود هــدف شــما نخواهــد رســید؛  	
امــا یم رســد.

بــه هــر دلیلــی »متقاعــده شــده اید« کــه ســیگنال ارســالی لبه تــان درســت اســت  	
و بعــد معاملــه بــه خوبــی پیــش نــی رود.

ــد  	 ــما خواه ــدف ش ــود ه ــه س ــازار ب ــه ب ــده اید« ک ــد ش ــی »متقاع ــر دلیل ــه ه ب
رســید؛ امــا نی رســد.

ــه خواهیــد کــرد  ــدازه کافــی از ایــن »لحظه هــای رویایــی« تجرب ــه ان در نهایــت ب
تــا کامــال متقاعــد شــوید )باورتــان انــرژی بگیــرد( کــه نتیجه گیــری تحلیلــی 
»قطعــی« در مــورد آنچــه معامله گــران دیگــر قصــد انجــام یــا انجــام نــدادن آن 
ــر  ــورد تأثی ــه در م ــی ک ــت. در دنیای ــاک اس ــم خطرن ــک توه ــع ی ــد، در واق را دارن
رفتــار دیگــر معامله گــران بــر حرکــت قیمــت گمانه زنــی یم کنیــم، »هیــچ چیــز 
ــا ابــزار الکترونیکــی  قطعــی ای وجــود نــدارد«. مــا معامله گرانــی هســتیم کــه ب
معاملــه یم کنیــم و در دنیایــی از »شــاید« و عــدم قطعیــت فعالیــت یم کنیــم 
ــن  ــند. از ای ــان باش ــدس و گم ــًا ح ــان صرف ــود پیش بینی هایم ــث یم ش ــه باع ک
ــد  ــورد متقاع ــن م ــاًل در ای ــه کام ــوید ک ــن ش ــا مطمئ ــد ت ــتفاده کنی ــن اس تمری
بــازار و واکنش تــان  بــه  شــده اید و تغییــر چشــمگیری در نحــوه نگاه تــان 

نســبت بــه آن ایجــاد کنیــد.

نکتـه دوم: الزم نیسـت منبـع تناقض ها را به طور خاص شناسـایی یا بیان کنید 
تـا تمریـن برایتـان نتیجه بخـش باشـد. فقـط بایـد بدانید کـه منبع وجـود دارد، 
و حـاال کـه بـه ذهنتـان خطـور یم کنـد کاری غیـر از آنچـه کـه لبـه شـما یم گویـد 

انجـام دهیـد، پـس یعنی ]باورهـای متناقض[ هسـتند و انـرژی دارند.
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ــرای  ــی ب ــل واقع ــک تمای ــه ی ــض، ب ــای متناق ــرژی باوره ــردن ان ــن ب ــرای از بی ب
تغییــر نــوع تفکرتــان در مــورد بــازار نیــاز داریــد. بــه ایــن معنــی کــه شــما 
بایــد در مــورد اینکــه واقعــًا یم خواهیــد تغییــر کنیــد، صــد در صــد بــا خودتــان 
صــادق باشــید. ایــن تمایــل، بایــد بــه یــک اشــتیاق بــرای از بیــن بــردن باورهــا 
ــدی ای  ــالت تاکی ــرات و جم ــا نظ ــا را ب ــود و آنه ــر ش ــاد منج ــات متض ــا احساس ی
ــی  ــی را تداع ــت احتمال ــک ذهنی ــاس ی ــر اس ــردن ب ــل ک ــه عم ــد ک ــن کن جایگزی
یم کننــد. بنابرایــن بــه محــض اینکــه متوجــه شــدید احســاس خطــر یم کنیــد، 
یــا بــه انجــام یــا انجــام نــدادن کاری کــه لبه تــان خواســته اســت فکــر یم کنیــد، 
ــم  ــه تصمی ــد و آگاهان ــع کنی ــر را قط ــد تفک ــا فراین ــد ت ــان را بکنی ــام تالش ت تم
ــد؛  ــز کنی ــت( متمرک ــی )مثب ــول احتمال ــر روی اص ــود را ب ــکار خ ــه اف ــد ک بگیری

ــد. ــب کرده ای ــان کس ــت جدیدت ــرای ذهنی ــه ب ــی ک اصول

ــر  ــه خاط ــت را ب ــده اس ــه آورده ش ــه در ادام ــی ای ک ــول احتماالت ــا و اص عبارت ه
ــته  ــی داش ــا دسترس ــانی آنه ــه آس ــه ب ــد ک ــت تان کنی ــی یادداش ــا جای ــپارید ی بس
باشــید. زمانــی کــه در یــک لحظــه رویایــی قــرار یم گیریــد، آنهــا را ماننــد جمــالت 

ــان تکــرار کنیــد. ــا خودت ــا خودگویی هــای انگیزشــی مثبــت ب تاکیــدی ی

ــی ام  	 ــه ی معامات ــه لب ــاز ک ــه  ی موردنی ــزان هزین ــه می ــه ام ک ــًا پذیرفت ــن کام م
تعییــن یم کنــد را صــرف کنــم تــا متوجــه شــوم معاملــه ی بعــدی برنــده از آب 

در یم آیــد یــا خیــر.

ــم  	 ــام یم ده ــه انج ــی ک ــه معامات ــی در مجموع ــه ی معامات ــر لب ــه ی ه نتیج
یــک رویــداد منحصــر بــه فــرد اســت و هیــچ رابطــه ی مشــهودی بــا نتیجــه ی 

ــا آتــی نــدارد. معامــات قبلــی ی

یــا  	 تنــوع نیــت دیگــر معامله گرانــی کــه یم خواهنــد ســفارش های خریــد 
فروش شــان را در جریــان بــازار ثبــت کننــد باعــث یم شــود وقــوع هــر اتفاقــی 
امکان  پذیــر باشــد. از آنجایــی کــه مــن از اتفاقــی کــه قــرار اســت بیفتــد آگاهــی 
نــدارم، ســیگنالی کــه لبــه ی معاماتــی ام تعییــن یم کنــد را اجرا یم کنــم و خودم 
ــردن  ــت ک ــاده ی پرداخ ــا آم ــودهایم ی ــع آوری س ــدن و جم ــده ش ــاده ی برن را آم

ضررهایــم یم کنــم کــه در هــر صــورت »مشــکلی بــا ایــن کار نــدارم«.
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هیچ چیز قطعی در معامله با حرکت قیمت وجود ندارد. 	

ریسک ناکارآمدی یک لبه ی معاماتی همواره وجود دارد. 	

هر پیش بینی برآمده از تحلیلم یک حدس است. 	

در  	 یم دهد  ارائه  معاماتی ام  لبه  که  مطلوبی  شانس های  آوردن  دست  به 
مجموعه معاماتی که انجام یم دهم، منافاتی با اشتباه یا ضرر کردن ندارد.

اگــر مــوارد دیگــر هــم وجــود دارد کــه خودتــان متوجــه آنهــا شــدید و فکــر 
ایــن لیســت اضافه شــان کنیــد. بــه  یم کنیــد مناســب هســتند، 

ــه  ــامل 25 معامل ــل ش ــه کام ــک نمون ــد ی ــه بتوانی ــگایم ک ــارم: هن ــه ی چه نکت
را بــدون هیــچ خطایــی اجــرا کنیــد و در ایــن فرآینــد، حتــی بــه ذهن تــان خطــور 
نکنــد کــه کاری غیــر از آنچــه لبه تــان یم گویــد انجــام دهیــد، متوجــه خواهیــد 
شــد کــه ذهنیــت مبتنــی بــر احتمــال را واضــح و بــدون تعــارض کســب کرده ایــد. 
بــه عبــارت دیگــر، تغییــر انــرژی بیــن باورهــای غیــر احتماالتــی و ذهنیــت 
جدیدتــان بــه قــدری کامــل اســت کــه نیــازی بــه مقابلــه بــا افــکار یــا احساســات 
ــاهده ی  ــارت مش ــه مه ــی ک ــه ای، معامله گران ــن مرحل ــد. در چنی ــاد نداری متض
بی طرفانــه، و اجــرای بی نقــص و بــدون تــرس لبــه را تقویــت نکرده انــد، احتمــااًل 
شــما را معامله گــری بســیار منضبــط یم داننــد. امــا ایــن ارزیابــی نادرســتی 
اســت. بــرای اینکــه رفتارمــان مطابــق خــود واقعی مــان باشــد، نیــازی بــه نظــم 

و انضبــاط نداریــم.

نیــاز بــه انضبــاط ایــن مفهــوم را یم رســاند کــه مــا یــک »تناقــض فعــال« داریــم و 
الزم اســت کــه آگاهانــه، نیرویــی اضافــی را بــرای درســت کــردن عدم تعــادل انــرژی 

بیــن قصدمــان و باورهایــی کــه بــا آن در تضــاد هســتند، اعمــال کنیــم.

در غیــر ایــن صــورت رفتارمــان بــه صــورت خــودکار بــا باورهایمــان همســو 
خواهنــد بــود. بــرای اینکــه خودمــان باشــیم ]و طبــق باورهایمــان عمــل کنیــم[، 

ــت. ــاط الزم نیس ــم و انضب ــب نظ ــی در قال ــالش مضاعف ــچ ت هی

نکتــه ی پنجــم: بــدون شــک اکثــر شــما در ایــن فکــر هســتید کــه چقــدر طــول 
یم کشــد یــا چنــد بــار بایــد یــک نمونــه ی 25 معاملــه ای را اجــرا کنید تــا ذهنیتی 

شــفاف و بــدون تناقــض کســب کنیــد.
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مــن، هــر کــس دیگــری، هــر معامله گــر، مربــی معامالتــی یــا راهنمایــی، ناظــر 
چــت روم، یــا اصــاًل هــر مفســر رســانه ای نیم توانــد بــه ایــن ســوال پاســخ دهــد! 
همانطــور کــه پیش تــر در مثــال جــری اشــاره کــردم، تغییــر وابســته بــه زمــان 
ــه(  ــاد قاطعان ــرژِی )اعتق ــدار ان ــان« و مق ــفافیت قصدت ــه »ش ــه ب ــت. بلک نیس
نهفتــه در خواســته تان بــرای تبدیــل شــدن بــه فــردی متفــاوت، بســتگی دارد. 
ــی  ــی مبتن ــه دیدگاه ــت ک ــردی اس ــه ف ــدن ب ــل ش ــود، تبدی ــا مقص ــه در اینج ک
ــرای ایجــاد تحــول و تغییــر، از یــک شــکل انــرژی )میــل و  ــر احتمــاالت دارد. ب ب
خواســته تان( بــرای جابجایــی شــکل دیگــری از انــرژی )باورهایــی کــه دیگــر 
بــه عبــارت دیگــر،  بــه هدف تــان نیم رســانند( اســتفاده یم کنیــد.  شــما را 
شــما از انــرژِی میــل آگاهانه تــان بــرای جابجایــی انــرژی هــر چیــزی کــه قبــاًل یــاد 
ــان در تضــاد  ــا خواســته و میــل ت ــد و فکــر یم کنیــد حقیقــت دارد )و ب گرفته ای

ــد. ــتفاده یم کنی ــت( اس اس

گفتــم کــه تغییــر و تحــول تابــع زمــان نیســت زیــرا انــرژی آنقــدر ســع حرکــت 
یم کنــد کــه زمــان حرکتــش از یــک نقطــه بــه نقطــه دیگــر را نیم تــوان بــا حواس 
مــا درک کــرد. مثــاًل وقتــی چراغــی را روشــن یم کنیــم، اتــاق فورًا روشــن یم شــود. 
ــد؟  ــاق برس ــای ات ــه دیواره ــپ ب ــده از الم ــرژی آزاد ش ــا ان ــید ت ــول کش ــدر ط چق
آنقــدر ســع اتفــاق افتــاد کــه مــدت زمــان طــول کشــیدنش را نیم توانیــم بــا 
حواس مــان اندازه گیــری کنیــم. همانطــور کــه قبل تــر اشــاره کــردم، ممکــن 
ــرژی  ــه ان ــم« ک ــم بگیری ــت »تصمی ــخ و قطعی ــاد راس ــا اعتق ــدری ب ــه ق ــت ب اس
باالفاصلــه از باورهــای متنقاض مــان برگرفتــه شــود؛ همان قــدری کــه طــول 

یم کشــد تــا انــرژی از یــک نقطــه بــه نقطــه ای دیگــر برســد.

ــت،  ــر اس ــًا امکان پذی ــی مطمئن ــول آن ــر و تح ــک تغیی ــه ی ــتیابی ب ــن دس بنابرای
امــا اگــر ایــن اتفــاق نیفتــاد تعجــب نکنیــد. بــه خصــوص بــرای آن عــده از شــما 
ــر  ــای غی ــی از باوره ــتید. برخ ــردن هس ــه ک ــغول معامل ــت مش ــی  اس ــه مدت ک
ــه  ــای گرفت ــان ج ــًا در ذهن ت ــد و عمیق ــدر قدرتمن ــد آنق ــان یم توانن احتمالی ت
باشــند کــه بــرای فروپاشــی آنــی آنهــا، بــه میــزان بســیار زیــادی شــفافیت و 
مقــدار قابــل توجــه ای انــرژی )میــل قاطــع( نیــاز اســت. ممکــن اســت شــفافیت 
داشــته باشــید، امــا میــزان اعتقــاد مــورد نیــاز در خواســته تان وجــود نداشــته 
باشــد؛ یــا میــزان اعتقــاد الزم را داشــته باشــید، امــا شــفافیتی در کار نباشــد. در 
هــر صــورت، ندانســتن میــزان انــرژی نهفتــه در باورهــای غیــر احتمالی تــان و 
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فقــدان شــفافیتی کــه بــرای انجــام کارتــان بــدان نیــاز داریــد، تغییــر و تحــول آنــی 
را بــه احتمالــی غیرممکــن تبدیــل یم کننــد. بــه جــای یــک تغییــر آنــی، انجــام 
ــه ای ایجــاد یم کنــد کــه شــفافیت  ایــن تمریــن یــک روش ســاده اســت و تجرب
مــورد نیازتــان بــرای شــروع را در اختیارتــان قــرار یم دهــد. وقتــی شــفافیت را بــه 
دســت آوریــد، بــه طــور همزمــان میــزان اعتقــاد راســخ مــورد نیــاز بــرای تغییــر 
کامــل انــرژی از بــاور غیراحتماالتی تــان و ســوق دادنــش بــه دیــدگاه مبتنــی بــر 

احتمــال را ایجــاد خواهــد کــرد.

اینکــه چنــد بــار ممکــن اســت مجبــور شــوید چرخــه ی تمریــن را تکــرار کنیــد، 
ــد و  ــان بکنی ــه خودت ــی ب ــک لطف ــن ی ــت. بنابرای ــن اس ــل تعیی ــری غیرقاب متغی
توقــع نداشــته باشــید کســب کامــل ایــن ذهنیــت یــک شــبه اتفــاق بیفتــد. زیــرا 
حتــی اگــر بتوانیــد یــک نمونــه کامــل شــامل 25 معاملــه را بــدون هیچ گونــه 
ــت.  ــده اس ــام نش ــان تم ــوز کارت ــد، هن ــام دهی ــارض انج ــض و متع ــر متناق فک
اگــر بــه یــاد داشــته باشــید، قــرار اســت تمریــن معامالتی تــان را بــا حداقــل 
انــدازه یــک پوزیشــن کامــل شــروع کنیــد. پــس از کســب موفقیت آمیــز دیــدگاه 
احتماالتی تــان بــا حداقــل انــدازه یــک پوزیشــن، گام بعــدی ایــن اســت کــه تعــداد 
ســهام یــا قراردادهــا را تــا حــد معقولــی افزایــش دهیــد و ببینیــد آیــا همچنــان 
یم توانیــد بــدون هیــچ گونــه فکــر متناقــض یــا متعارضــی، معامله تــان را 
بی عیــب و نقــص اجــرا کنیــد یــا خیــر. اگــر بتوانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد، 
بــه افزایــش انــدازه پوزیشــن تان )افزایــش معقوالنــه و کــم کــم( ادامــه دهیــد 
تــا زمانــی کــه از افزایــش بیشــتر راضــی نباشــید یــا زمانــی کــه افزایــش انــدازه 

ــد.  ــان نباش ــه صالح ت ــی، ب ــت مال ــر مدیری ــن تان، از منظ پوزیش

حــال ممکــن اســت برخــی از شــما فکــر کنید، چــه کار وحشــتناک و زیــادی بنظر 
ــا ایــن حــال، فــرض بگیریــد  یم رســد، و حــق بــا شماســت، همینطــور اســت! ب
ــارت  ــازی مه ــن ب ــا در ای ــوید ی ــه ای ش ــاز حرف ــف ب ــک گل ــه ی ــد ک ــم گرفتی تصمی
کســب کنیــد، و یــک بازیکــن حرفــه ای گلــف شــما را بــه زمیــن گلــف یم بــرد و راه 
صحیــح حرکــت دادن چــوب گلــف را یادتــان یم دهــد و یم گویــد ممکــن اســت 
بعــد دو یــا ســه هــزار تمریــن، ترکیــب صحیــح حــرکات در حافظــه ی حرکتی تــان 
ترکیــب بمانــد. آیــا چنیــن چیــزی بــه نظرتــان وحشــتاک و زیــاد یم آمــد؟ احتمــااًل 
ــر  ــه ه ــد ک ــر یم کنی ــن فک ــه ای ــد، ب ــدید باش ــًا ش ــان واقع ــر تمایل ت ــرا اگ ــه، زی ن
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تمریــن موردنیــازی را بــرای کســب مهــارت در بــازی گلــف انجــام خواهیــد داد؛ 
ــان همیــن اســت. چــون هدف ت

وقتــی یم گویــم ایــن تمریــن کار زیــادی یم بــرد، منظــورم ایــن نیســت کــه 
ــی  ــن کار، فروپاش ــش برانگیزتری ــت. چال ــخت اس ــود س ــودی خ ــه خ ــه ب معامل
ــدن در  ــق مان ــدن و موف ــق ش ــورد موف ــتباه در م ــورات اش ــرات و تص ــام نظ تم
معاملــه اســت کــه معمــواًل در معــرض آنهــا قــرار یم گیریــم. تقریبــًا همــه مــا 
ــیار  ــی بس ــه باورهای ــت ب ــه در نهای ــم ک ــروع یم کنی ــی ش ــا باورهای ــه را ب معامل
قدرتمنــد و عمیــق تبدیــل یم شــوند کــه موفقیــت مــا را تســهیل نیم کننــد، 
بلکــه بیشــتر ناامیــدی زیــاد بــه بــار یم آورنــد. آیــا بــاور بــه اینکــه تحلیــل خــوب، 
رمــز موفقیــت ماســت اشــتباه اســت؟ پاســخ هــم بلــه و هــم خیــر اســت؛ 
بســتگی بــه نحــوه اســتفاده تان دارد. اگــر بــه مــا آمــوزش داده شــود کــه از یــک 
دیــدگاه احتمالــی از آن اســتفاده کنیــم، پــس پاســخ بلــه اســت. تجزیــه و تحلیــل 
ــی  ــا توانای ــه م ــرض اینک ــا ف ــود. ب ــد ب ــا خواه ــت م ــی موفقی ــل اصل ــوب عام خ
ــود- ــای خ ــانه و باوره ــای سرخوش ــه حالت ه ــبت ب ــیت مان نس ــرل حساس کنت

مخــرب  را داریــم.

از ســوی دیگــر، اگــر از تجزیــه و تحلیــل اســتفاده یم کنیــم تــا مطمئــن شــویم 
هــر معاملــه ای کــه واردش یم شــویم کارآمــد خواهــد بــود، پاســخ منفــی اســت. 
ــد  ــا نخواه ــت م ــه موفقی ــده ب ــی کمک کنن ــل اصل ــوب عام ــل خ ــه و تحلی تجزی
ــان  ــت بلندمدت م ــی را در موفقی ــش اصل ــی نق ــا زمان ــوب تنه ــل خ ــود. تحلی ب
ایفــا یم کنــد کــه ابتــدا یــاد بگیریــم چگونــه بــا دیدگاهــی احتماالتــی بیندیشــیم. 
متأســفانه عــده اندکــی از مــا قبــل از اینکــه یــاد بگیریــم بــا دیــدگاه احتماالتــی 
فکــر کنیــم، بــه ایــن بــاور یم رســیم کــه تحلیــل کلیــد دســتیابی بــه موفقیت مان 
اســت. بنابرایــن بــدون درک ماهیــت احتماالتــی حرکــت قیمــت، در تحلیــل 
بــازار غــرق یم شــویم و در ایــن فرآینــد، مقــدار زیــادی انــرژی متناقــض کســب 
یم کنیــم کــه در نهایــت بایــد از بیــن برونــد. البتــه اگــر واقعــًا بخواهیــم در ایــن 

حرفــه موفــق شــویم.
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مقدمه

از منظــر تحلیلــی، ســه نوع تحلیل اساســی وجــود دارد که یم توانیــم از آنها برای 
ــادی  ــل بنی ــکال، تحلی ــل تکنی ــم. تحلی ــتفاده کنی ــت اس ــت قیم ــی جه پیش بین
)فاندامنتــال(، و رویدادهــای جــاری )اخبــار و/یــا رســانه(. از منظــر روان شــناختی، 
ســه مــدل تفکــر متفــاوت وجــود دارد کــه یم توانیــم از آنهــا اســتفاده کنیــم. ایــن 
ســه مــدل تفکــر، میــزان اطالعــات تحلیلــی ای کــه در معــرض آن قــرار یم گیریــم 
را مدیریــت یم کننــد و زمینــه ی توســعه  تصمیم گیری هــای معامالتی مــان را 

ــخص یم کنند. مش

اولیــن مــدل تفکــر توســعه یافته، روش مکانیکــی معامله اســت. شــاخصه های 
ــا  ــت. م ــودن آن اس ــاف ب ــل انعط ــت و غیرقاب ــی، محدودی ــی روش مکانیک اصل
ــرار  ــا ق ــرض آنه ــه در مع ــی  ای ک ــای تحلیل ــدار متغیره ــد مق ــور هدفمن ــه ط ب
ــور  ــه ط ــی ب ــا لبه های ــا ی ــه الگوه ــم چ ــا بفهمی ــم ت ــدود یم کنی ــم را مح گرفته ای
پایــدار و عالــی عمــل یم کننــد. روش مکانیکــی غیــر قابــل انعطــاف اســت؛ بــه 
ایــن معنــا کــه تمــام تصمیمــات ورود و خــروج مــا از قبــل گرفتــه شــده اســت 
و مــا نیم توانیــم از برنامــه معامالتــی خــود تخطــی کنیــم. هنــگایم کــه مــا 
طبــق روش مکانیکــی معاملــه یم کنیــم، هرگونــه احســاس اجبــار بــه تخطــی 
از برنامــه معامالتی مــان نشــانه ی ایــن اســت کــه مــا مهارت هــای روانشــناختی 
الزم بــرای انجــام معاملــه ای موفقیــت آمیــز بــا روش مکانیکــی یــا بــا روش 

توســعه یافته بعــدی را کســب نکرده ایــم.

معاملــه  اختیــاری  یــا  شــخصی  روش  بعــدی  توســعه یافته  تفکــر  مــدل 
اســت. برخــالف روش مکانیکــی، روش شــخصی کامــاًل انعطاف پذیــر اســت. 
ــم و  ــود را بگیری ــی خ ــات معامالت ــه، تصمیم ــا در لحظ ــل ی ــم از قب ــا یم توانی م
براســاس درک مــان از اتفاقاتــی کــه در آن لحظــه در بــازار یم افتنــد، نظرمان را در 
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مــورد اینکــه چــه کاری انجــام دهیــم یــا انجــام ندهیــم، تغییــر دهیــم. تعــدادی از 
مهارت هــای تحلیلــی و روان شــناختی )به ویــژه روان شــناختی( وجــود دارنــد کــه 
ــه  ــود نهادین ــا را در خ ــد آنه ــخصی، بای ــا روش ش ــدار ب ــج پای ــاد نتای ــل از ایج قب
ــز  ــه ای موفقیت آمی ــام معامل ــرای انج ــاز ب ــورد نی ــای م ــیم. مهارت ه ــرده باش ک

ــوند. ــه یم ش ــی آموخت ــخصی، در روش مکانیک ــا روش ش ب

ســومین مــدل تفکــر توســعه یافته، حالــت شــهودی معاملــه اســت. مــن 
شــهود را بدیــن شــکل تعریــف یم کنــم: »راهنمایــی ای« بــه شــکل یــک »گمــان« 
یــا »احســاس دانســتن« در مــورد اینکــه چــه کاری انجــام دهیــم یــا چــه کاری را 
انجــام ندهیــم؛ و ایــن گمــان یــا احســاس دانســتن از منبعــی خــارج از فراینــد 
ــا تحلیلــی مــا نشــأت یم گیــرد. هنــگایم کــه درگیــر  فکــری عقالنــی، منطقــی ی
یــک فرآینــد فکــرِی عقالنــی، منطقــی یــا تحلیلــی بــرای تعییــن اقدام مــان 
یم شــویم، نتیجه گیری هــای مــا برگرفتــه از منبــع دانشــی خواهنــد بــود کــه از 
قبــل وجــود دارد. از ســوی دیگــر، شــهود ماهیتــی خالقانــه دارد. خالقیــت بدیــن 
شــکل تعریــف شــده اســت: چیــزی را بــه وجــود یم آورد کــه قبــاًل وجــود نداشــته 
ــهودی در  ــش ش ــاس دان ــا احس ــان ی ــزه، گم ــک انگی ــا ی ــب م ــن ترتی ــت. بدی اس
ــد انجــام  ــا چــه کاری بای ــازار قــرار اســت چــه کاری انجــام دهــد، ی مــورد اینکــه ب
دهیــم بــه دســت یم آوریــم. امــا ایــن راهنمایــی برآمــده از فراینــد تفکــر عقالنــی 
یــا منبــع دانشــی کــه داریــم، نیســت؛ در نتیجــه، نیم تــوان ایــن راهنمایــی را بــا 

ــرد. ــنجی ک ــان اعتبارس ــش قبلی م دان

روش مکانیکــی »انعطاف ناپذیــر«، روش شــخصی »انعطاف پذیــر« و روش 
شــهودی »خالقانــه یــا غیر-عقالنــی« اســت.
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روش مکانیکی: هدف اساسی معامله در روش مکانیکی به شرح زیر است:

تحلیل مــان را محــدود بــه مجموعــه ای از متغیرهــای ثابــت بکنیــم تــا . 1
بتوانیــم مشــخص کنیــم کــدام متغیــر منســجم عمــل یم کنــد.

در ذهن مــان چهارچوبــی ادراکــی شــکل دهیــم تــا یــاد بگیریــم چگونــه . 2
بازارهــا را بخوانیــم )تفســیر کنیــم(

مهارت های روان شناختی مورد نیاز برای ایجاد نتایج پایدار را کسب کنیم. 3

مورد اّول: یادگیری کارآمد بودن یک الگو یا لبه 

ــه  ــا لب ــو ی ــد، الگ ــوب کار یم کن ــدر خ ــه چق ــا لب ــو ی ــک الگ ــه ی ــن اینک ــرای تعیی ب
بایــد بــا مجموعــه ثابتــی از متغیرهــای تحلیلــِی دقیــق محــدود شــده باشــد و 
بــرای حجــْم نمونــه نســبتًا بزرگــی از رخدادهــا قابــل اســتفاده باشــد. در روش 
مکانیکــی دقیقــًا یم دانیــم کــه در بــازار بایــد چــه شــرایطی وجــود داشــته باشــد 
تــا یــک معاملــه انجــام شــود. همچنیــن قبــل از شــروع، بایــد نمونــه ای از 
نســبت بــرد بــه باخــت و نســبت ریســک بــه ســود احتمالــی، بــرای کل نمونــه 
معامالتــی کــه قصــد انجــام آن را داریــم، داشــته باشــیم. روش مکانیکــی زمینه ی 
توســعه یافته ای اســت کــه در آن بــه قانــون احتمــاالت اجــازه یم دهیــم کار را 
انجــام دهــد. در نتیجــه، هیــچ چیــزی بــرای تجزیــه و تحلیــل، قضــاوت، ســنجش 
یــا حتــی فکــر کــردن دربــاره ی هــر معاملــه مجــزا در نمونــه وجــود نــدارد. مــا 
تجزیــه و تحلیــل خــود را انجــام یم دهیــم و بعــد از تکمیــل نمونــه معامــالت، 

ــم.  ــق یم کنی ــان تحقی ــود نتایج م ــی بهب ــورد چگونگ در م

حــال از آنجایــی کــه همــه متغیرهــای تحلیلــی مــا در کِل نمونــه ثابــت هســتند، 
تعییــن اینکــه چــه چیــزی، چگونــه و در چه شــرایطی کارآمد اســت نســبتًا آســان 
خواهــد بــود و ســپس، در صــورت لــزوم، انجــام هرگونــه تنظیماتــی کــه یم تواند 
نتایــج را بهبــود بخشــد، تقریبــًا آســان خواهــد بــود. در غیــر ایــن صــورت، اگــر 
ــه  ــر معامل ــداوم در ه ــور م ــه ط ــی را ب ــه و تصادف ــی متفرق ــای تحلیل متغیره
بــه کار ببندیــم، نیم توانیــم آنچــه کــه دقیقــًا بــه تغییــر نیــاز دارد را مشــخص 
ــیم،  ــی باش ــم راض ــت آورده ای ــه دس ــه ب ــی ک ــر از نتایج ــر، اگ ــوی دیگ ــم. از س کنی

صرفــًا نمونــه معامــالت دیگــری را آغــاز کــرده و فرآینــد را تکــرار یم کنیــم.
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یک روش پایدار و اصولی، نتایج پایدار و قابل اتکا به ارمغان یم آورد.

یــک روش بی قاعــده و غیراصولــی، نتایــج ناپایــدار و غیرقابــل اتــکا بــه بــار 
آورد. خواهــد 

مورد دوم: یاد گرفتن چگونگی بررسی بازار

ــت  ــروش ثب ــد و ف ــفارش های خری ــداد س ــن تع ــگی بی ــر همیش ــان نابراب جری
شــده در بــازار بــورس باعــث یم شــود قیمت دائــم در حرکت باشــد. البتــه گاهی 
اوقــات ثابــت یم شــود، امــا در بیشــتر موارد همــواره در حــال تغییر اســت. برای 
یــک معامله گــر بی تجربــه، ایــن حرکــت یم توانــد کامــاًل بی نظــم و تصادفــی بــه 
نظــر برســد. یادگیــری نحــوه خوانــدن یــا تفســیر آنچــه کــه تغییــرات قیمــت بــه 
مــا در مــورد توانایــی حرکــت بــازار در یــک جهــت خــاص یم گویــد، یــک مهــارت 
معامالتــی پیچیــده اســت کــه یادگیــری آن معمــواًل ممکــن اســت ســال ها طــول 
بکشــد. بــا ایــن حــال، اگــر بخواهیــد بازارهــا را طــوری بخوانیــد و تفســیر کنیــد 

کــه در ظاهــر خیلــی منطقــی بــه نظــر نرســد، زمــان زیــادی نخواهــد بــرد. 

اگــر در حــال یادگیــری نحــوه خوانــدن بازارهــا هســتیم تــا بــر اســاس الگوهــای 
ــم  ــی کنی ــران، پیش  بین ــی معامله گ ــت قبل ــط فعالی ــده توس ــاد ش ــی ایج قیمت
آنهــا قصــد انجــام چــه کاری را دارنــد، منطقــی اســت کــه فــرض بگیریــم هرچــه 
اطالعــات تحلیلــی بیشــتری را ارزیابــی کنیــم، احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه 
پیش بینــی دقیقــی انجــام دهیــم. منظــورم ایــن نیســت کــه ایــن اســتدالل، 
هیــچ ارزشــی نــدارد. بــا ایــن حــال، اگــر حجــم عظیــیم از اطالعــات و صدهــا 
ابــزار تحلیلــی در دســترس و تعــداد تقریبــًا بی شــمار روش هــای موجــود 
بــرای اعمــال ابزارهــا را در نظــر بگیریــد، )کــه اغلــب پیش بینی هــای متناقضــی 
بــرای همــان داده قیمــت مشــابه بــه مــا یم دهنــد( بنابرایــن، دیگــر درک ایــن 
مســئله ســخت نیســت کــه چــرا ســالها طــول یم کشــد تــا یــاد بگیریــد چگونــه 
الگوهــا یــا نــوع حرکــت قیمتــی کــه یــک حرکــت یــا تغییــر قابل توجــه در جهــت 

قیمــت نشــان یم دهــد را بــه خوبــی بخوانیــد )تفســیر کنیــد(.
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وقتــی پــای یادگیــری نحــوه خوانــدن بازارهــا به میــان یم آیــد، ]اطالعــات تحلیلی[ 
بیشــتر ]لزومــا[ً نتیجــه بهتــری نیم دهنــد. )هرچــه کمتــر بهتر(

اطالعــات تحلیلــی متناقــض، احتمــاالت متضــاد ایجــاد یم کنند. هرچــه خودمان 
ــردرگیم و  ــال س ــم، احتم ــرار دهی ــتری ق ــاد بیش ــاالت متض ــرض احتم را در مع
گیــج شــدن مان بیشــتر یم شــود. بــرای جلوگیــری از ســردرگیم ای کــه ممکــن 
اســت ســال ها طــول بکشــد، پیشــنهاد یم کنــم کــه بــا مشــاهده حرکــت قیمــت 
از طریــق یــک نقطــه مرجــع ثابــت، مقــدار اطالعــات تحلیلــی ای کــه در معــرض 

آن قــرار یم گیریــد را محــدود کنیــد. پــاوال در ایــن زمینــه مثــال خوبــی یم زنــد:

ــود  ــی چرخــه ی »رونــق و رکــود«، معامله گــری ب در گــروه معامله گــران معمول
ــرا  ــت چ ــودش، نیم دانس ــه ی خ ــه گفت ــا ب ــودم و بن ــده ب ــی اش ش ــن مرب ــه م ک
یم توانــد ســود کســب کنــد امــا بعــد ســودش را از دســت یم دهــد. بعــد از 
مدتــی مکالمــه، معامله گــر بــه مــن گفــت کــه هــر برنامــه خبــری در تلویزیــون 
خبرگزاری هــای  خبرهــای  همچنیــن  و  سی ان بی ســی  ام اس ان بی ســی،  مثــل 
اینترنتــی کــه یم توانســت در ســاعت معاملــه بیابــد را مشــاهده یم کنــد. 
حداقــل در 4 5 تــا چــت روم معامالتــی عضــو بــود کــه ناظران شــان »برداشــت« 

ــازار ارائــه یم دادنــد. خــود را از آخریــن اخبــار ب

معامله گــر همچنیــن هفــت مانیتــور و ســه کامپیوتــر بــرای تجزیــه و تحلیــل 
و تقســیم کــردن داده هــای مســتمر بــازار از پنــج ارائه دهنــده ی سیســتم 
مختلــف داشــت تــا بتوانــد »در صــدر« بازارهــا بمانــد. او همچنیــن در  11 بــازار 
ــت  ــت داش ــی فعالی ــای بین الملل ــی از بازاره ــرد. در برخ ــه یم ک ــف معامل مختل
کــه بــه منظــور فعالیــت در آنهــا یم بایســت بــرای بیــدار شــدن در نیمه شــب 
ــا یادداشــت شــخصی بــرای پیگیــری  آالرم تنظیــم یم کــرد، امــا هیــچ دفترچــه ی
بردهــا یــا باخت هایــش در طــول معامــالت روزانــه یــا هــر بــازه زمانــی دیگــری 
نگــه نداشــته بــود. بــه عبــارت دیگــر، در همــه جــا حضــور داشــت و هیــچ جهــت، 
ــن  ــچ قوانی ــت. هی ــد نداش ــروی کن ــا پی ــه از آنه ــی ای ک ــن معامالت ــا قوانی ــو ی الگ
ــه  ــی در چ ــاظ مال ــش از لح ــد معامالت ــل بفهم ــا حداق ــت ت ــی ای نداش معامالت
وضعیتــی هســتند و عمــاًل در چــه بازارهایــی معاملــه کنــد تــا احتمــال کســب 

معامــالت برنــده ی بیشــتری داشــته باشــد.
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در طــول جلســات آموزشــی مان، بعــد از اینکــه از وضعیتــش مطلــع شــدم، بــه 
او پیشــنهاد دادم کــه تعــداد بازارهایــی کــه در آنهــا معاملــه یم کنــد را تنهــا بــه 
چنــد بــازار انــدک محــدود کنــد و پیوســتن بــه ناظــران چت روم هــای معامالتــی 
را متوقــف کنــد و دو تــا از مانیتورهــای خــود را بــه لحــاظ محتــوای خبری شــان 
خامــوش کنــد. برایــش توضیــح دادم »هر چــه کمتر، بهتــر«؛ حداقــل در ابتدای 
کارش تــا زمانــی کــه »ذهنیــت معامله گــر موفــق« را بــه دســت بیــاورد. کســب 
»ذهنیــت معامله گــر موفــق« بــا محتواهــای خبــری دائــیم، نظــرات نامحــدود 
ــب  ــه ی ش ــد نیم ــا بای ــه در آنه ــرای معامل ــرای اج ــه ب ــازار ک ــه در 11 ب ــا معامل و ب
از خــواب بیــدار یم شــد، میســر نیم شــود. همچنیــن بــه او آمــوزش دادم کــه 
درک کنــد مجبــور نیســت بــه ایــن طــرز فکــر ادامــه دهــد کــه بایــد 24 ســاعته 
در بــازار باشــد تــا پــول دربیــاورد. متأســفانه، معامله گــر نیم توانســت بفهمــد 
چــرا »هرچــه کمتــر، بهتــر« اســت و برخــالف توصیــه مــن، بــه دریافــت همــه ی 
اطالعــات و محتواهــای خبــری ادامــه داد، در چندیــن بــازار معاملــه کــرد و چنــد 

هفتــه بعــد حســاب معامالتــی اش را بــا خــاک یکســان کــرد.

چنین مسئله ای در جلسات آموزشی مان با معامله گران، عادی است.

ــر  ــد ه ــت یم توان ــع ثاب ــه مرج ــک نقط ــان. ی ــث خودم ــه بح ــم ب ــر برگردی در آخ
نــوع ابــزار فنــی یــا تحقیــق باشــد، تــا زمانــی کــه متغیرهایــی کــه آن را تعریــف 
یم کننــد دقیــق و پایــدار باشــند. بــرای مثــال، یم توانیــد بــا میانگیــن متحــرک 
ــه ای  ــج دقیق ــه ای پن ــودار میل ــه روی نم ــد ک ــروع کنی ــار دوره ای ش ــا چه ــه ی س
اعمــال یم شــود. وقتــی در حــال تنظیــم هســتید، پلتفــرم معامالتی تــان از 
ــبه  ــی محاس ــد دوره زمان ــرای چن ــن ب ــد میانگی ــه یم خواهی ــد ک ــما یم پرس ش
شــود. همچنیــن یم پرســد کــه میانگیــن ســاده یــا نمایــی یم خواهیــد، نقــاط 
داده ای کــه یم خواهیــد شــامل محاســبه شــود چیســتند )بــرای مثــال )قیمــت 
باال+کم+بســته(/3(، و آیــا یم خواهیــد خــط ترســیم شــده روی نمــودار ذخیــره 
ــا  ــا خیــر. یعنــی یم توانیــد خــط را در نــوار فعلــی، قبــل از نــوار فعلــی ی شــود ی

پشــت نــوار فعلــی ترســیم کنیــد.

هنــگایم کــه معیارهــای خــود را تنظیــم کردیــد، یــک خــط نشــان دهنــده ی 
ــه  ــک نقط ــما ی ــه ش ــه ب ــود ک ــم یم ش ــودار رس ــر روی نم ــرک ب ــن متح میانگی
ــط  ــا خ ــه ب ــازار در رابط ــار ب ــی رفت ــپس ارزیاب ــاهده و س ــرای مش ــت ب ــع ثاب مرج
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ارائــه یم دهــد. شــما بــه دنبــال الگویــی تکرارشــونده در رابطــه بــا خــط هســتید، 
کــه بــه طــور مــداوم یــک حرکــت قابــل توجــه در همــان جهتــی کــه قیمــت در 
ــه  ــتید ک ــی هس ــال الگوی ــه دنب ــا ب ــد، ی ــان  ده ــت را نش ــوده اس ــت ب ــال حرک ح
ــه داده  ــن نقط ــد. چندی ــر یم کن ــااًل تغیی ــت احتم ــت قیم ــد جه ــما بگوی ــه ش ب
وجــود دارنــد کــه یم توانیــد بــا خــط مقایســه کنیــد تــا ببینیــد آیــا رابطــه علــت و 

ــر. ــا خی ــود دارد ی ــی ای وج معلول

1. محــدوده نــوار )بــاال بــه پاییــن( و محــل قرارگیــری خــط در محــدوده. آیــا خــط 
در وســط محــدوده، در بــاال یــا پاییــن محــدوده قــرار گرفتــه اســت؟

2. آیــا محــدوده نــوار کامــاًل بــاالی خــط اســت، و بیــن پاییــن نــوار و خــط فاصلــه 
وجــود دارد؟ اگــر بلــه، ایــن فاصلــه چقــدر اســت؟ آیــا بیــن عــرض ایــن فاصلــه و 

جهــت نــوار یــا دو نــوار بعــدی رابطــه ای وجــود دارد؟

ــوار و خــط فاصلــه  ــاالی ن ــوار کامــاًل زیــر خــط اســت، و بیــن ب ــا محــدوده ن 3. آی
وجــود دارد؟ اگــر بلــه، ایــن فاصلــه چقــدر اســت؟ آیــا بیــن عــرض ایــن فاصلــه و 

جهــت نــوار یــا دو نــوار بعــدی رابطــه ای وجــود دارد؟

4. وضعیت شیب خط نسبت به نوارها چطور است؟

5. یم توانیــد حجــم تیــک بــاال و پاییــن هــر نــوار را نســبت بــه محــدوده نــوار، 
جایــی کــه نــوار بــر حســب محــدوده بســته شــده، و موقعیــت نــوار نســبت بــه 

خــط را مقایســه کنیــد.

ــا الگوهــای نــواری قابل توجهــی وجــود دارنــد کــه وقتــی قیمــت بــه نقطــه  6. آی
مرجــع مهــیم ماننــد حمایــت و مقاومــت بــاال یــا پاییــن قبلــی نزدیــک یم شــود، 

تکــرار شــوند؟

ســواالت بیشــتری وجــود دارنــد کــه یم توانیــد از خودتــان بپرســید و وقتــی از 
ــاط داده  ــد، نق ــتفاده یم کنی ــط اس ــر و خ ــه یکدیگ ــبت ب ــدد نس ــای متع نواره
زیــادی  وجــود دارنــد کــه یم توانیــد آنهــا را بــا خــط مقایســه کنیــد. از حــس 
ــف  ــیم را کش ــه ی مه ــاید رابط ــا ش ــد ت ــتفاده کنی ــان اس ــکاوی  و خالقیت ت کنج

ــت. ــیده اس ــی نرس ــر کس ــه فک ــا ب ــد ی ــزی از آن نیم دان ــی چی ــه کس ــد ک کنی
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هــدف اولیــه ی ایجــاد یــک نقطــه مرجــع ثابــت، از بیــن بــردن احتمال ســردرگیم 
اســت کــه بــا یادگیــری نحــوه خوانــدن بازارهــا بــه صــورت اصولــی، غیــر تصادفــی 
و گام بــه گام، حاصــل یم شــود. در غیــر ایــن صــورت، اگــر حرکــت قیمــت را در 
ــداد  ــر تع ــداوم ه ــتن م ــا کاس ــردن ی ــه ک ــا اضاف ــات ب ــر و بی ثب ــرایطی متغی ش
متغیــر تصادفــی مشــاهده کنیــم، نیم توانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه خیلــی 
ســع و بــه طــور کارآمــد یــاد بگیریــم چــه چیــزی مهــم اســت و چــه چیــزی مهــم 

نیســت. 

اگــر خــود را در یادگیــری یــک الگــو یــا زمینــه خــاص غــرق کنیــد و آن را بــه یــک 
ــازار  ــازه زمانــی محــدود کنیــد، در نهایــت در مــورد نحــوه رفتــار ب ــازار و یــک ب ب
ــد.  ــد ش ــص خواهی ــد، متخص ــاب کنی ــه انتخ ــی ک ــع ثابت ــر مرج ــه ه ــبت ب نس
متوجــه یم شــوید چــه چیــزی مهــم اســت و برعکــس؛ چیــزی کــه ممکــن اســت 
ــه  ــه در حرف ــه ک ــع همانگون ــا در واق ــد، ام ــر برس ــه نظ ــه ب ــر قابل توج در ظاه
معامالتــی یم گوینــد، »صــدای پــس زمینــه« اســت. مــن »صــدای پس زمینــه« را 
حرکــت قیمتــی تعریــف یم کنــم کــه در واقــع اطالعــات زیــادی دربــاره پتانســیل 
ــت،  ــرکات قیم ــام ح ــد. تم ــا نیم ده ــه م ــت ب ــر جه ــا تغیی ــت ی ــرای حرک ــازار ب ب
برابــر ایجــاد نیم شــوند. وقتــی در یــک نقطــه مرجــع و در یــک بــازار متخصــص 
شــوید، چیزهایــی را خواهیــد دیــد کــه بــرای ســایر معاملــه گــران نامرئــی اســت 
و چیزهایــی را حــس یم کنیــد کــه معامله گــران دیگــر از آنهــا آگاه نیســتند. 
هنــگایم کــه یــک منبــع دانــش اســتوار ایجــاد کردیــد، یم توانیــد بــه راحتــی ایــن 
ــی  ــای زمان ــا در بازه ه ــایر اندیکاتوره ــا و س ــایر بازاره ــدن س ــا گنجان ــع را ب منب

متعــدد در آن گســترش دهیــد.
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مورد سوم: یادگیری مهارت های روان شناختی الزم برای پایدار بودن

صــرف نظــر از اینکــه تحلیــل مــا چقــدر خــوب اســت، بــرای دســتیابی بــه نتایــج 
پایــدار، بایــد بتوانیــم بــدون تــرس معاملــه کنیــم. بــرای انجــام معاملــه ای 
بــدون تــرس بایــد بــه خودمــان اعتمــاد داشــته باشــیم. بــرای اعتمــاد بــه خــود، 
ــم  ــل خواهی ــود عم ــع خ ــه نف ــه ب ــه همیش ــم ک ــک بدانی ــدون ذره ای ش ــد ب بای
کــرد؛ بــدون اینکــه مجبــور باشــیم ابتــدا ناراحتــی یــا رنجــی را تجربــه کنیــم. 
بــرای معاملــه  کــردن بــدون احتمــال تجربــه درد، بایــد بتوانیــم اطالعــات بــازار را 
تجزیــه و تحلیــل کنیــم و حرکــت قیمــت را واقع بینانــه مشــاهده کنیــم. بــرای 
مشــاهده حرکــت قیمــت و تحلیــل واقــع بینانــه اطالعــات بــازار، انتظــارات مــا 
ــه  ــرای اینک ــت. ب ــی اس ــازار احتمال ــت ب ــد. واقعی ــت باش ــاس واقعی ــر اس ــد ب بای
انتظــارات خــود را بــا واقعیــت بــازار منطبــق کنیــم، بایــد کامــاًل و واقعــًا ریســک 
ــازی،  ــرای منطقی س ــه ب ــوری ک ــه ط ــم؛ ب ــردن را بپذیری ــرر ک ــردن و ض ــتباه ک اش
توجیــه، ســاختن شــواهد یــا ایجــاد توهــم بــا اطالعاتــی کــه از خودمــان در 
آورده ایــم، در مــورد آنچــه اتفــاق یم افتــد یــا قــرار اســت رخ دهــد، هیــچ دلیلــی 
نداشــته باشــیم. بــرای پذیــرش واقعــی ریســک های مرتبــط بــا معاملــه، بایــد 
ذهــن خــود را آمــوزش دهیــم تــا بــا اتخــاذ باورهایــی مبتنــی بــر احتمــاالت، 
احتمــاالت را هــم در نظــر بگیــرد و همچنیــن مطمئــن شــویم کــه ایــن باورهــا 

ــتند. ــارض هس ــدون تع ب

ســریعترین و موثرتریــن روشــی کــه بــرای آمــوزش ذهنمــان بــه منظــور ایجــاد 
تفکــر مبتنــی بــر احتمــاالت ســراغ دارم، معاملــه مکانیکــی بــا متغیرهــای 
صــورت  بــه  معاملــه  اســت.  محــدود  نمونه هــای  حجــم  در  ثابــت  تحلیلــی 
مکانیکــی بــه طــور خــودکار انتظــارات مــا را مدیریــت یم کنــد. زیــرا مــا را مجبــور 
یم کنــد رویکــرد »انجــام مجموعــه ای از معامــالت« را در پیــش بگیریــم کــه 
در آن، بــر نتیجــه ی هــر معاملــه مجــزاِی معیــن در ایــن مجموعــه تمرکــز 
نیم کنیــم. در رویکــرد »انجــام مجموعــه ای از معامــالت«، مــا معامــالت مجــزا 
را بــر اســاس آنچــه فکــر یم کنیــم، یم خواهیــم یــا انتظــار داریــم کار کنــد یــا کار 
نکنــد، انتخــاب یــا حــذف نیم کنیــم. بــه عبــارت دیگــر، مــا بــر اســاس ایــن بــاور 
اقــدام یم کنیــم کــه »نیم دانیــم نتیجــه هــر معاملــه مجــزا در ایــن مجموعــه 
چــه خواهــد بــود«. در نتیجــه، بــازار نیم توانــد در مــورد احتمــال حرکتــش 
کــه ممکــن اســت بــرای مــا تهدیدآمیــز باشــد، هیــچ اطالعاتــی بدهــد. اگــر 
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تهدیــدی برایمــان ایجــاد نشــود، پــس بــرای اجتنــاب یــا پنهــان شــدن از دســت 
»نابینایــی ادراکــی« دلیلــی وجــود نــدارد. اگــر دلیلــی بــرای اجتنــاب یــا تأثیرپذیــری 
از »نابینایــی ادراکــی« نداشــته باشــیم، بــه تمــام مشــخصه هایی کــه در مــورد 
رفتــار بــازار آموخته ایــم و احتمــال حرکــت بــازار را مشــخص یم کننــد، دسترســی 
خواهیــم داشــت. در غیــر ایــن صــورت، هــر میــزان از تهدیــد، توانایــی مــا را بــرای 
واقع بیــن بــودن را کاهــش یم دهــد یــا در بدتریــن حالــت، باعــث یم شــود مــا 

»نابینایــی ادراکــی« را تجربــه کنیــم.

»نابینایــی ادراکــی« شــکل افراطــی انــکار اســت. یــک پدیــده روان شــناختی اســت 
و در آن، مشــخصه های مربــوط بــه رفتــار بــازار، کــه بــا آنچــه مــا یم خواهیــم یــا 
انتظــار داریــم مطابقــت ندارنــد )کــه گاهــا قابــل درک هســتند(، در خودآگاه مــان 
ــک  ــن ی ــوند. م ــی یم ش ــه نامرئ ــی کلم ــای واقع ــه معن ــوند و ب ــدود یم ش مس
ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــه ق ــم ک ــان ده ــا نش ــم ت ــان یم زن ــی برایت ــال فرض مث
تأثیــرات مخــرب بالقــوه »نابینایــی ادراکــی« بــرای معامله گــران تــا چــه حــد 

آســان اســت.

فــرض کنیــد یــک معامله گــر معمولــی داریــم کــه بــا تــرس از باخــت و اشــتباه 
کــردن اقــدام یم کنــد، زیــرا فرآینــد آمــوزش ذهنــش بــرای ایجــاد تفکــر مبتنــی 
بــر احتمــاالت را طــی نکــرده اســت. او بــازار را زیــر نظــر دارد و میله هــای قیمــت 
بــه طــور مــداوم اوج قیمتــی پایینتــر از اوج هــای قبلــی1 و کــف قیمتــی پایین تــر 
ــت  ــازار اس ــار ب ــخصه در رفت ــک مش ــن ی ــد. ای ــاد یم کنن ــی2 ایج ــای قبل از کف ه
کــه معامله گــر یــاد گرفتــه اســت آن را یــک رونــد نزولــی تشــخیص دهــد و 
تعریــف کنــد. در حــال حاضــر، قیمــت بیــن یــک نوســان بــاالی قبلــی و نوســان 
پاییــن اســت. نمــودار نشــان یم دهــد دو بــار آخــری کــه قیمــت بــه ســمت 
پاییــن نوســان حرکــت کــرد، جهــت خــود را معکــوس کــرد و در نهایــت تــا ســطح 
نوســان بــاالی قبلــی بــاال رفــت. معامله گــر مــا دو نوســان پاییــن قبلــی را نقــاط 
مرجــع مهــم تعییــن کــرده اســت کــه نشــان یم دهنــد معامله گــران دیگــر بــه 
هــر دلیلــی، مایــل بودنــد بــا ثبــت ســفارش های خریــد کافــی بــرای ایجــاد یــک 
ــع  ــه نف ــفارش ب ــان س ــروش جری ــبت خرید/ف ــه در نس ــل توج ــادل قاب عدم تع
خریــداران، از آن ســطح قیمــت حمایــت کننــد. بــا در نظــر گرفتــن حمایــت 

Lower highs   1

Lower lows   2
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تکنیــکال بــه عنــوان یــک لبــه معامالتــی، معامله گــر تصمیــم یم گیــرد کــه اگــر 
ــن  ــود. ای ــد ب ــدار خواه ــد، خری ــن( برس ــان پایی ــت )نوس ــه حمای ــاره ب ــازار دوب ب
ــطح  ــه س ــت ب ــت در نهای ــد، قیم ــاق یم افت ــه اتف ــت ک ــزی اس ــان چی ــًا هم دقیق
حمایــت یم رســد، معامله گــر یــک ســفارش خریــد در بــازار اجــرا یم کنــد و 

سفارشــش پــر یم شــود.

حاال باید از خود بپرسـیم، از آنجایی که او با ترس از باخت و اشـتباه کردن اقدام 
یم کنـد، چقـدر احتمـال دارد کـه چنیـن فراینـد فکـری ای را طـی کنـد: مشـخص 
کنـد کـه بـازار بایـد چقـدر پایین نقطـه خریدش حرکـت کند تا وی متوجه شـود 
کـه سـایر خریـداران احتمـااًل بـا حجم کافـی وارد بـازار نیم شـوند تـا معامله اش 
را برنـده کننـد؟ اگـر یـک معامله گـر معمولـی باشـد، بـه هیـچ وجه ایـن فرآیند 
بـه چنیـن چیـزی فکـر یم کنـد، یعنـی زمانـی کـه  یـا حداقـل  را طـی نیم کنـد، 
واقعـًا ریسـک را پذیرفتـه اسـت، امـا عملـی اش نیم کنـد و از ایـن مرحلـه فراتـر 
نـیم رود. ایـن معامله گـر در ذهنـش فکـر یم کنـد فایـده ایـن کار چیسـت؟ بـا 
توجـه بـه اینکـه وقتـی کامـاًل متقاعـد شـده بـود کـه تحلیلـش درسـت اسـت و 

معاملـه کارآمـد خواهـد بـود، وارد معاملـه شـده بود. 

از آنجایــی کــه وارد معاملــه شــده و متقاعــد شــده اســت معاملــه کارآمــد 
خواهــد بــود و بــدون اینکــه بدانــد اگــر قیمــت بــه نفعــش حرکــت نکنــد، 
ــاهده  ــرای مش ــت او ب ــد ظرفی ــر یم کنی ــود؛ فک ــارج ش ــه خ ــد از معامل ــا بای کج
ــد او  ــزان تعه ــم! می ــی ک ــود؟ خیل ــد ب ــدر خواه ــت چق ــت قیم ــه حرک واقع بینان
بــه ایــن معاملــه یــا میــزان انتظــارش از کارآمــد بــودن معاملــه، برابــر اســت بــا 
میزانــی کــه توانایــی خــود را بــرای درک حرکــت قیمــت از منظــری واقع بینانــه از 
دســت خواهــد داد. یــا در بدتریــن حالــت، »نابینایــی ادراکــی« را تجربــه خواهــد 
کــرد؛ وقتــی هــر مشــخصه ای کــه یــاد گرفتــه اســت در رفتــار بــازار ببینــد و 
متوجــه شــود کــه در یــک معاملــه بازنــده اســت، بــرای او نامرئــی یــا غیرقابــل 

درک یم شــوند.

ــو  ــان مح ــه ذهن م ــش آگاهان ــد از بخ ــی یم توانن ــات حیات ــب اطالع ــن ترتی بدی
گرفته ایــم  قــرار  آن  در  کــه  موقعیتــی  بــا  انتظارات مــان  کــه  زمانــی  شــوند؛ 

نباشــند. هماهنــگ 
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در ابتدایی تریــن ســطح آگاهــی، بــازار دو مــدل اطالعــات متضــاد در اختیــار مــا 
ــت  ــی قیم ــای افزایش ــم: تیک ه ــی کنی ــا را ارزیاب ــم آن ه ــا بتوانی ــد ت ــرار یم ده ق
و تیک هــای کاهشــی قیمــت. از منظــر واقع بینانــه، تیک هــای بــاال و پاییــن 
در قیمــت خنثــی هســتند. بــه ایــن معنــا کــه آنهــا فقــط اطالعاتــی را در مــورد 
عدم تعــادل در نســبت جریــان خرید/فــروش انتقــال یم دهنــد. خنثــی بــودن 
یعنــی، تیک هــای بــاال و پاییــن بــه شــکل اطالعاتــی بــا بــار مثبــت )مطلــوب( یــا 
اطالعاتــی بــا بــار منفــی )تهدیدآمیز/دردنــاک( بیــان نیم شــوند. از ســوی دیگــر، 
از منظــر غیرواقع گرایانــه، دیدگاهــی کــه ریشــه در احتمــاالت یــا بــاور بــه اینکــه 
»هــر چیــزی ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد« نداشــته باشــد، بــاال و پاییــن شــدن 
قیمــت را اطالعاتــی خنثــی و دارای بــار غیرهیجانــی تلقــی نخواهــد کــرد. بــاال و 
پاییــن رفتــن قیمــت اطالعاتــی را نشــان خواهنــد داد کــه بســته بــه پوزیشــن 
ــا  ــنودی ی ــار خش ــا را دچ ــه م ــد ک ــن را دارن ــیل ای ــان، پتانس ــا فروش م ــد ی خری

ناراحتــی یم کننــد.

ــای  ــش تیک ه ــن افزای ــت، بنابرای ــد اس ــن خری ــا در پوزیش ــال م ــر مث معامله گ
قیمــت نشــان دهنده برنــده شــدن اســت و در نتیجــه، دچــار حالــت ذهنــی ای 
ــد  ــادی او از ح ــه ش ــر اینک ــدارد، مگ ــرادی ن ــود. ای ــادی یم ش ــت و ش ــار مثب ــا ب ب
معمولــی بگــذرد و بــه حالــت سرخوشــی برســد. بــرای معامله گــران، سرخوشــی 
حالــت ذهنــی بســیار خطرناکــی اســت، زیــرا احســاس قــدرت مطلقــی را ایجــاد 
ــر  ــرود. اگ ــش ب ــتباه پی ــزی اش ــدارد چی ــکان ن ــم ام ــه در آن معتقدی ــد ک یم کن
امــکان نداشــته باشــد معاملــه اشــتباه پیــش بــرود، هیــچ ریســکی در معاملــه 
وجــود نــدارد. اگــر اینطــور بنظــر برســد کــه هیــچ ریســکی وجــود نــدارد، بررســی 
ــود  ــب س ــان کس ــد زم ــان یم دهن ــه نش ــات، ک ــر اطالع ــی ه ــه ی معن واقع بینان
ــد دور  ــان یم دهن ــه نش ــی ک ــود؛ اطالعات ــن یم ش ــت، غیرممک ــیده اس ــرا رس ف
برنــده شــدن تمــام شــده یــا تقریبــًا بــه اتمــام رســیده اســت. از ســوی دیگــر، 
تیک هــای کاهشــی، بــه طــور کل مســئله ی دیگــری ایجــاد یم کننــد. از آنجایــی 
ــا تــرس از اشــتباه و باخــت اقــدام یم کنــد، اگــر مجبــور شــود  کــه معامله گــر ب
بپذیــرد کــه اشــتباه و ضــرر کــرده اســت، تیک هــای کاهشــی برایــش تهدیدآمیــز 

و بالقــوه دردنــاک تلقــی یم شــوند. 

ــت  ــه، قیم ــه معامل ــس از ورودش ب ــه پ ــه بالفاصل ــم ک ــرض بگیری ــن ف بنابرای
بالفاصلــه بــه نفــع وی شــروع بــه حرکــت یم کند. بــازار بــه او تیک های افزایشــی 
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بیشــتری نســبت بــه تیک هــای کاهــی یم دهــد، پــس احســاس خیلــی خوبــی 
دارد. بــا ایــن حــال، قیمــت بــه انــدازه کافــی بــه نفــع او، تــا جایــی کــه او واقعــًا در 
فکــر گرفتــن ســود اســت، حرکــت نکــرده اســت. اکنــون، حرکــت صعــودی قیمــت 
کاهــش یم یابــد، مقــدار کــیم نــزول یم کنــد، ســپس قیمــت بــه نوســان بــاالی 
قبلــی بازگشــته و دوبــاره کاهــش یم یابــد. امــا ایــن بــار بــه حرکــت نزولــی خــود 

ادامــه یم دهــد.

از قیمــت ورودی وی صــورت  بــا قیمتــی کمتــر  معامــالت در حــال حاضــر 
یم گیرنــد و بــا ســرعتی ســع کاهــش یم یابنــد. مــادایم کــه تیک هــای بــاال و 
پاییــن ایجــاد یم شــوند، بــه یــک رونــد نزولــی بســیار متقــارن و منظــم تبدیــل 
ــن  ــا ای ــا ب ــی دارد، ام ــای اندک ــت افزایش ه ــیر قیم ــن مس ــی ای ــوند. در ط یم ش
وجــود، ایــن ریتریســمنت های3 افزایشــی، تقــارن خــط رونــد کــه خــالف جهــت 
وی حرکــت یم کنــد را از بیــن نیم برنــد. مطمئنــًا معامله گــر توانایــی تشــخیص 
یــک بــازار پرطرفــدار را دارد، و پیامدهــای منفــی قــرار گرفتــِن بــازار در خــط 
رونــدی کــه خــالف پوزیشــِن در حــال ضــرر وی اســت را متوجــه یم شــود؛ امــا اگــر 
بــا تــرس شــدید از اشــتباه و ضــرر کــردن اقــدام کنــد، درک او از یــک خــط رونــد 
و قــدرت ادراکــش باعــث نیم شــود بتوانــد اقــدایم انجــام دهــد. ترس هــای او 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــر یم گذارن ــن تأثی ــاال و پایی ــای ب ــش از تیک ه ــر روی ادراک ب
باعــث یم شــود نتیجــه ای درســت برعکــس آنچــه یم خواهــد و انتظــار دارد 

ایجــاد شــود.

از دیــدگاه غیرواقع بینانــه ی معامله گــر، بــازار دو نــوع اطالعــات متضــاد بــه او 
ــای  ــا تیک ه ــد و ب ــنودی یم کن ــاس خش ــی احس ــای افزایش ــا تیک ه ــد؛ ب یم ده
ــی  ــاری روان ــه بیم ــچ گون ــه هی ــرض اینک ــا ف ــاک دارد. ب ــی دردن ــی احساس کاهش
غیرطبیعــی ای نــدارد، اگــر قــدرت انتخاب داشــته باشــد، تجربه ی لــذت و اجتناب 
از تجربــه ی درد را انتخــاب خواهــد کــرد. بــرای ایــن کار یم بایســت بــه ســادگی، 
اهمیــت یــا اعتبــار زیــادی بــرای تیک هــای صعــودی بــه نســبت تیک هــای نزولــی 
قائــل شــود. بــه عبــارت دیگــر، تیک هــای صعــودی دقیقــًا همــان چیــزی را کــه 
یم خواهــد بــه او یم دهنــد، و همچنیــن هــر بــار کــه مجبــور بــه مواجهــه بــا یک 
ســری از تیک هــای نزولــِی بــه ضــررش یم شــود، ایــن تیــک هــای افزایشــی او را 

ــا مفهــوم  ــا شــاخص اســت و ب 3   ریتریســمنت یــک عقــب ماندگــی بســیار کوچــک در رونــد اصلــی قیمــت ســهام ی

ــاوت دارد. ــالح تف اص
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از احســاس دردناکــش خــالص یم کننــد. بــه همیــن جهــت تیک هــای افزایشــی 
ــودی،  ــای صع ــرای تیک ه ــه ب ــی ک ــد. ارزش ــدا یم کنن ــادی پی ــت و ارزش زی اهمی
بــه نســبت تیک هــای کاهشــی، قائــل یم شــود بــه میــزان زیــادی قابــل توجــه 
اســت. آنقــدر کــه باعــث یم شــوند اهمیــت ایــن واقعیــت کــه »تعــداد تیک هــای 
نزولــی بیشــتر از تیک هــای صعــودی اســت؛ بــه طــور متوســط ســه یــا چهــار بــه 
یــک« را نادیــده بگیــرد، انــکار کنــد یــا بــی اهمیــت پنــدارد. در نتیجــه یم توانــد 
بــه نمــوداری نــگاه کنــد کــه بــه وضــوح نشــان یم دهــد رونــد بــازار بــه ضــرر وی 

اســت و بــاز هــم متوجــه نشــود.

ــه او را از  ــد ک ــی ای باش ــی موقت ــت نابینای ــت در حال ــن اس ــا ممک ــر م معامله گ
دیــدن رونــد قیمــت بــر خــالف پوزیشــنش بــاز یم دارد، امــا ایــن واقعیــت 
کــه دارد ضــرر یم کنــد، بــرای همیشــه مخفــی نیم مانــد. بــا افزایــش ضــرر 
احتمالــی اش، در برخــی مواقــع احتمــال از دســت دادن یــک دالر بیشــتر بــرای 
ــه  ــه او از معامل ــود ک ــل یم ش ــل تحم ــا غیرقاب ــول ی ــل قب ــدی غیرقاب ــه ح او ب
خــارج یم شــود. و در همــان لحظــه ای کــه از معاملــه خــارج یم شــود، بــه نظــر 
یم رســد کــه نابینایــی موقتــی اش بــر طــرف شــده و باعــث یم شــود چیزهایــی 
کــه تــا یــک لحظــه قبــل نامرئــی بودنــد را درک کنــد. اهمیــت عدم تعــادل بیــن 
تیک هــای بــاال و پاییــن فــورًا آشــکار یم شــود و باعــث یم شــود کــه بــه خــودش 

تلنگــر بزنــد کــه »چــرا صرفــًا اقــدام بــه فــروش نکــردم؟«

»نابینایــی ادراکــی« فقــط زمانــی کــه بازارهــا بــه ضــرر مــا حرکــت کننــد، رخ 
ــم آن  ــم یم توانی ــد ه ــت یم کن ــا حرک ــع م ــه نف ــت ب ــه قیم ــی ک ــد. زمان نیم ده
ــد  ــرد و رون ــد ک ــت خری ــطح حمای ــا در س ــال م ــر مث ــم. معامله گ ــه کنی را تجرب
ــرر  ــرس از ض ــا ت ــه او ب ــی ک ــرد. از آنجای ــت ک ــه حرک ــروع ب ــرر وی ش ــه ض ــازار ب ب
ــه وی  ــد ک ــا یم کردن ــور الق ــاال اینط ــای ب ــرد، تیک ه ــدام یم ک ــردن اق ــتباه ک و اش
ــد  ــی از دردی را یم دادن ــاس رهای ــه او احس ــن ب ــرده  و همچنی ــل ک ــت عم درس
ــرد. در  ــه یم ک ــازار تجرب ــی در ب ــای نزول ــری تیک ه ــک س ــاد ی ــان ایج ــه در زم ک
نتیجــه، بــرای تیک هــای صعــودی اهمیــت بیشــتری نســبت بــه تیک هــای 
ــت  ــد قیم ــت رون ــه حرک ــد متوج ــث ش ــی باع ــن اتفاق ــد؛ و چنی ــل ش ــی قائ نزول

خــالف پوزیشــنش نشــود.  
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حــاال بیاییــد ســناریو را معکــوس کنیــم، معامله گــر مثــل قبــل در ســطح 
حمایــت خریــد یم کنــد، امــا بــه جــای اینکــه قیمــت برخــالف پوزیشــن وی 
حرکــت کنــد، تیک هــای صعــودی و نزولــی بــه یــک رونــد منظــم و متقــارِن 
ــت  ــه یم خواس ــه آنچ ــًا ب ــرایط او دقیق ــن ش ــوند. در ای ــل یم ش ــع او تبدی ــه نف ب
و انتظــار داشــت یم رســد. بنابرایــن همه چیــز عالــی اســت، نــه؟ نــه کامــاًل! 
متأســفانه، اگــر او یــک معامله گــر معمولــی باشــد، نــه تنهــا بــا تــرس از دســت 
دادن و اشــتباه کــردن اقــدام یم کنــد، بلکــه ضــرر کــردن و از دســت دادن پــول 
نیــز او را یم ترســاند. وقتــی بــا حرکــت قیمــت معاملــه یم کنیــم ناگزیــر در 
موقعیت هایــی قــرار یم گیریــم کــه وارد چندیــن معاملــه یم شــویم کــه در آنهــا، 
قیمــت بــه نفــع مــا حرکــت یم کنــد، جهتــش را معکــوس یم کنــد و در نهایــت 
چیــزی عایدمــان نیم شــود یــا حتــی بدتــر از آن، متحمــل ضــرر یم شــویم؛ 
ــیدن  ــه، نترس ــرد. در نتیج ــم ک ــه خواهی ــی را تجرب ــن موقعیت های ــر چنی ناگزی
از »ضــرر کــردن« یــا تــرِس »از دســت دادِن« موقعیتــی کــه ممکــن بــود در آن، 
ســودهایمان را جمــع کنیــم؛ قبــل از اینکــه بــازار پول هایمــان را بگیــرد دشــوار 

خواهــد بــود.

مــا بــه طــور غریــزی از درد اجتنــاب یم کنیــم و طــی ایــن فراینــد، گرفتــار تجربــه 
کــردن همــان موقعیت هایــی یم شــویم کــه قصــد اجتنــاب از آنهــا را داشــته ایم.

ممکــن اســت بــازار دقیقــًا همــان چیــزی کــه معامله گــر یم خواهــد را بــه وی 
بدهــد امــا هــر تیــک نزولــی نشــان دهنده ی ایــن احتمال اســت کــه بــازار ممکن 
اســت ســودهای معامله گــر را از او بگیــرد. معامله گــر نیم خواهــد آنچــه را کــه 
ــن  ــد چنی ــه یم ترس ــی ک ــد و از آنجای ــت بده ــت از دس ــه او داده اس ــاًل ب ــازار قب ب
اتفاقــی بیفتــد، اهمیــت یــا اعتبــار زیــادی بــه تیک  هــای نزولــی در مقایســه بــا 
تیک هــای صعــودی یم دهــد. مهــم نیســت کــه رونــد بــازار در جهــت او حرکــت 
ــداده کــه  ــازار نشــان ن ــه غیــر از برخــی ریتریســمنت های جزئــی، ب یم کنــد و ب
رونــد رو بــه پایــان اســت. تــرس معامله گــر از ضــرر کــردن و از دســت دادن 
ــود  ــل ش ــی قائ ــای نزول ــرای تیک ه ــادی ب ــت زی ــه اهمی ــود ک ــث یم ش ــول باع پ
بــه طــوری کــه رونــد صعــودی بــه نفــع او در نظــرش نامرئــی یم شــود و در 
نهایــت مدت هــا قبــل از تکمیــل رونــد، از معاملــه خــارج یم شــود. بــه عبــارت 
دیگــر، ترس هــای او باعــث شــدند تــا همــان تجربــه ای را ایجــاد کنــد کــه ســعی 
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داشــت از آن اجتنــاب کنــد. او از ضــرر کــردن و از دســت دادن پــول یم ترســید و 
ــد. ــم زدن ــش رق ــه ای را برای ــن تجرب ــًا چنی ــش دقیق ترس های

ــت  ــردن و از دس ــرر ک ــش از ض ــد، ترس ــت کن ــت وی حرک ــف جه ــازار مخال ــر ب اگ
ــوند. ــه دار ش ــش ادام ــه ضررهای ــود ک ــث یم ش ــول باع دادن پ

اگــر بــازار بــه نفــع وی حرکــت کنــد، ترســش از ضــرر کــردن و از دســت دادن پــول 
باعــث یم شــود کــه قبــل از موعــد، ســودهایش را خــارج کنــد.   

بــرای واقع بیــن بــودن، بایــد پتانســیل خــود بــرای تهدیدآمیــز در نظــر گرفتــن 
اطالعــات بــازار را از بیــن ببریــم، بــه طــوری کــه دیگــر مســتعد توهــم، تحریــف، 
ــازار،  ــدی ب ــدام بع ــتن اق ــئول دانس ــا مس ــیم. م ــی نباش ــی ادراک ــا نابینای ــکار ی ان
پــس از انجــام یــک پیش بینــی و وارد شــدن بــه معاملــه، نیســتیم. چطــور 
یم توانیــم »بدانیــم« چــه اتفاقــی یم افتــد اگــر بــه اطالعاتــی کــه در ادامــه ذکــر 
ثبــت  قصــد  دیگــر  معامله گــر  چنــد  باشــیم:  نداشــته  دسترســی  شــده اند 
ســفارش در بــورس را دارنــد؟ انــدازه آن ســفارش ها چقــدر اســت؟ و اینکــه آیــا 
قصــد خریــد دارنــد یــا فروشــنده هســتند. بــا ایــن حــال، مــا نســبت بــه مــوارد 

زیــر مســئول هســتیم:

بین اطالعات بازار که به آنها دسترسی داریم، تمایز قائل شویم.  	

ویژگی و کیفیت این تمایزها 	

میزان واقع بینی مان نسبت به درک این تمایزها 	

ــا بــه طــور کلــی  بــه بیانــی دیگــر، وقتــی تیک هــای صعــودی و نزولــی قیمــت ی
وقتــی اطالعــات بــازار حالتــی تهدیدآمیــز بــه خــود یم گیرنــد، منبــع ایــن تهدیــد، 

توقعــات خودمــان اســت.

معامله گـری کـه دیدگاهی واقع بینانه دارد یم تواند بدون هیچ گونه وابسـتگی 
بـه نتیجه احتمالـی، در مورد جهت قیمـت پیش بینی هایی انجام دهد.

مــا بــاور داریــم کــه انتظارات مــان درســت هســتند و در زمانــی در آینــده محقــق 
خواهنــد شــد. اگــر تــا زمانــی کــه واقعــًا یــاد بگیریــم بــه احتمــاالت فکــر کنیــم، بــا 
روش مکانیکــی توســعه  پیــش برویــم، یم توانیــم احتمالــی بودن هــر نتیجه ای 
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را بپذیریــم. زیــرا بــا انتظــارات خنثــی و بــدون هیــچ نظــری وارد هــر معاملــه ای 
یم شــویم. از منظــر احتمالــی، مــا بــر اســاس ایــن بــاور عمــل خواهیــم کــرد کــه 
یم گویــد »هــر چیــزی ممکــن اســت و مــا نیم دانیــم کــه آن چیــز چــه خواهــد 
ــم  ــد و نیم دانی ــاق بیفت ــت اتف ــن اس ــزی ممک ــر چی ــه »ه ــه اینک ــاور ب ــود.« ب ب
ــت  ــر حرک ــای ه ــرش پیامده ــدن و پذی ــرای دی ــا را ب ــن م ــت«، ذه ــه چیس نتیج
بــه خصــوص بــازار، آگاه و آمــاده نگــه یم دارد. وقتــی آمــاده ی دیــدن هــر چیــزی 
ــا  ــم ت ــطح درد نداری ــش س ــا افزای ــکار ی ــف، ان ــم، تحری ــه توه ــازی ب ــتیم، نی هس
ــک  ــت در ی ــیل حرک ــازار پتانس ــه ب ــویم ک ــئله ش ــن مس ــق ای ــه تصدی ــور ب مجب

جهــت خــاص را دارد.

دیــدگاه مبتنــی بــر احتمــاالت، یــک نظــر بحــث برانگیــز در مــورد جهــت قیمــت 
را تبدیــل بــه یــک لبــه معامالتــی یم کنــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه لبــه 
ــر اســاس یــک فرآینــد  معامالتــی صرفــًا یــک حــدس اســت. حتــی لبــه ای کــه ب
ــد  ــد. هرچن ــاب یم آی ــه حس ــدس ب ــک ح ــًا ی ــم صرف ــت ه ــده اس ــی پیچی تحلیل
وقتــی یــک نظــر را در ذهن مــان پایه ریــزی یم کنیــم، معمــواًل مبنــای آن نظــری 
اســت کــه بــرای مــا واقعیتــی قابــل شــناخت بــه حســاب یم آیــد. اگــر غیــر از ایــن 
ــت  ــه از پش ــتیم ک ــی هس ــا معامله گران ــد. م ــز نیم ش ــث برانگی ــر بح ــود دیگ ب
کامپیوتــر معاملــه یم کنیــم و بــه هیــچ واقعیتــی در مــورد ســفارش هایی کــه 
معامله گــران دیگــر قصــد دارنــد در بــازار بــورس بــه ثبــت برســانند، دسترســی 
نداریــم. یعنــی هــر نظــر بحــث برانگیــزی کــه بــه ذهن مــان یم رســد مبتنــی بــر 
واقعیــت نیســت؛ بلکــه بــر اســاس فرضیــات یــا توهمــات غیرقابــل تأیید اســت، 

چیــزی کــه ســاخته و پرداختــه خودمــان اســت.
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ضرر حاصل از لبه ی معامالتی ناکارآمد، اجتناب ناپذیر است.

امــا قطــع بــه یقیــن یم توانیــم از ضررهــا و فرصت هــای از دســت رفتــه اجتنــاب 
بورزیــم تــا ســودهای بیشــتری بــه دســت  بیاوریــم و کســب ســودهای بیشــتر، 

نتیجــه ی درک مــان از اطالعــات بــازار بــا دیدگاهــی واقع گرایانــه هســتند.

ــرای  ــب ب ــاًل مناس ــک روش کام ــی ی ــا روش مکانیک ــه ب ــه معامل ــود اینک ــا وج ب
ــا روش مکانیکــی  موفقیــت در ایــن حرفــه اســت، امــا هــدف اصلــی معاملــه ب

ایــن اســت کــه:

تعــداد متغیرهــای تحلیلــی  در دســترس تان را محــدود کنیــد تــا یــاد بگیریــد . 1
بــه طــرز قابــل کنتــرل، ســازمان یافته و اصولــی  در رفتــار بازارهــا تمایزهایــی 

ــاد کنید. ایج

ــاور محــور شــکل دهیــد. بدیــن طریــق . 2 ذهنیتــی مبتنــی بــر مهارت هــای ب
احســاس اطمینــان خاطــر پیــدا خواهیــد کــرد کــه یم توانیــد تمایزهایــی کــه 

ــد. ــه درک کنی ــی واقع بینان ــا دیدگاه ــد را ب آموخته ای

توجـه داشـته باشـید، ضررهایـی کـه در نتیجـه ی لبـه ی معامالتـی ناکارآمـد . 3
ایجـاد یم شـوند هزینه هـای کاری معمـول هسـتند و گریـزی از آنهـا نیسـت.

ــود، . 4 ــب س ــرای کس ــه ب ــت رفت ــای از دس ــا و فرصت ه ــه ضرره ــید ک آگاه باش
کــه نتیجــه ی عدم تطابــق انتظارت تــان بــا نحــوه عملکــرد بــازار اســت، قابــل 
اجتنــاب هســتند؛ البتــه در صورتــی کــه تمایــل داشــته باشــید فراینــد 

ــد. ــی کنی ــان را ط ــیوه ی تفکرت ــر ش تغیی

یاد بگیرید که چگونه معامالت تان را بی عیب و نقص اجرا کنید.. 5

انعطــاف  و  محدودیت هــا  قوانیــن،  برابــر  در  خودمــان  عمــدی  دادن  قــرار 
ــلط  ــرف مس ــه ص ــی ک ــت. تالش ــانی نیس ــد آس ــی فرآین ــرِی روش مکانیک ناپذی
ــه  ــه را ب ــه معامل ــت ک ــزی اس ــان چی ــم، هم ــی یم کنی ــه روش مکانیک ــدن ب ش
ــاد آورده ای کــه بــه دســت خواهیــم آورد« تبدیــل یم کنــد.  »ســخت ترین پــول ب
بــه دســت آوردن پــول تنهــا زمانــی آســان یم شــود کــه مهارت هــای مناســب را یاد 
بگیریــم. بســته بــه باورهایــی کــه قبــل از تصمیم مــان بــرای معامله گــر شــدن 
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کســب کرده ایــم و اســتعداد ژنتیکــی مــا و همچنیــن تحمــل ریســک، یادگیــری 
فرآیندهــای  چالش برانگیزتریــن  از  یکــی  یم توانــد  مناســب  مهارت هــای 

ــته ایم.  ــر گذاش ــت س ــون پش ــه تاکن ــد ک ــی ای باش آموزش

ــر  ــرف نظ ــی ص ــد از روش مکانیک ــردم یم خواهن ــر م ــه اکث ــت ک ــل درک اس قاب
کننــد و مســتقیمًا وارد روش شــخصی بشــوند کــه در آن، آزادی کامــل داریــم تــا 
هــر کاری کــه یم خواهیــم،   در هــر زمانــی و بــه هــر دلیلــی انجــام دهیــم. اگــر بین 
آزادی و محدودیــت انتخابــی داشــته باشــیم، طبیعتــًا آزادی را انتخــاب خواهیــم 
کــرد. امــا در دنیــای معاملــه، ایــن آزادی بــا قیمــت بســیار باالیــی همــراه خواهــد 
ــه خودمــان نداشــته باشــیم. نداشــتن  ــود؛ در صورتــی کــه اطمینــان قاطــع ب ب
اطمینــان قاطــع بــه خــود باعــث یم شــود درک مــان از اطالعــات بــازار با احســاس 
ــی  ــت واقع ــدن حرک ــرای دی ــاس درد ب ــه احس ــه ب ــد و در نتیج ــر کن ــرس تغیی ت
بــازار نیــاز داریــم تــا بتوانیــم بــه بهتریــن شــکل بــه نفــع خودمــان عمــل کنیــم.

از کجــا بفهمیــم کــه آمادگــی تغییــر از روش مکانیکــی بــه روش شــخصی 
معامالتــی را داریــم؟ ســه ســوال زیــر را از خــود بپرســید:

آیــا یــاد گرفته ایــد کــه در رفتــار بازارهــا تمایــز ایجــاد کنیــد تــا بدیــن طریــق . 1
بتوانیــد لبه هــای معامالتــی بــا احتمــال ]موفقیــت[ بــاال و بــه صــورت پایــدار 

را تشــخیص دهیــد؟

ــدی . 2 ــدام بع ــورد اق ــی در م ــع خاص ــا توق ــر ی ــاد نظ ــدون ایج ــد ب ــا یم توانی آی
بــازار، تحلیل تــان را انجــام دهیــد و پیش بینــی ای بکنیــد؟

ــی . 3 ــی هیجان ــا ناراحت ــی ای ی ــاس منف ــن احس ــدون کوچکتری ــد ب ــا یم توانی آی
ــوید؟ ــارج ش ــا خ ــا از آنه ــالت ی وارد معام

اگـر نیم توانیـد بـه هـر سـه سـوال پاسـخ مثبـت دهیـد، جـدًا توصیـه یم کنم تا 
زمانـی کـه  پاسـخ تان مثبـت شـود بـه معاملـه بـا روش مکانیکی ادامـه دهید.
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انجــام  را  معامالتــی  یم توانیــم  فقــط  مکانیکــی  روش  در  شــخصی:  روش 
ــروج  ــن ورود و خ ــی از قوانی ــه ثابت ــا مجموع ــازار ب ــار ب ــا، رفت ــه در آنه ــم ک دهی
ــارج  ــر کاری خ ــام ه ــد. انج ــته باش ــت داش ــده مطابق ــزی ش ــش برنامه ری از پی
از آنچــه برنامه مــان تعییــن کــرده اســت، یــک خطــای معامالتــی محســوب 
یم شــود. حتــی فکــر کــردن بــه عــدم پیــروی از برنامــه یــک خطــای معامالتــی 
ــه  ــان را ب ــم روش م ــم بگیری ــه تصمی ــی ک ــا زمان ــر و ی ــر، اگ ــوی دیگ ــت. از س اس
ــال  ــر اعم ــا دیگ ــن محدودیت ه ــم، ای ــر دهی ــاری تغیی ــا اختی ــخصی ی روش ش
نیم شــوند. برخــالف انعطــاف ناپذیــری روش مکانیکــی کــه در آن تجزیــه و 
تحلیــل، ارزیابــی و تصمیم گیری هــای »در لحظــه« مجــاز نیســت، در حالــت 
شــخصی مــا آزاد هســتیم هــر آنچــه تحلیــل  »آنی مــان« از موقعیــت ارائــه 
ــورد  ــه ای در خ ــال دارد« نتیج ــه »احتم ــد ک ــخص یم کن ــی آن، مش ــد و ط یم ده

هدف مــان ایجــاد شــود را انجــام دهیــم. 

ــا روش مکانیکــی یــک راه کامــاًل مناســب بــرای موفقیــت در  اگرچــه معاملــه ب
ــه  ــت ک ــن اس ــخصی ای ــه روش ش ــر روش ب ــت تغیی ــا مزی ــت، ام ــه اس ــن حرف ای
یم توانیــم از مجمــوع همــه چیزهایــی کــه آموخته ایــم )در مــورد پتانســیل 
بــازار بــرای تغییــر جهــت یــا ادامــه آن( بــرای تولیــد یــک ســیگنال ورود یــا خــروج 
اســتفاده کنیــم. و ســپس ایــن اطالعات مــان را بــر اســاس ارزیابــی ای »آنــی« کــه 
از موقعیــت انجــام یم دهیــم، اعمــال کنیــم. بــه عبــارت دیگــر، در معاملــه بــه 
روش شــخصی، الزم نیســت منتظــر بمانیــم تــا بــازار بــا مجموعــه ای دقیــق از 
متغیرهــای تحلیلــی کــه یــک لبــه ی معامالتــی را تعریــف یم کنــد، مطابقــت پیدا 
کنــد. یعنــی یم توانیــم معامــالت خــود را از قبــل برنامه ریــزی کنیــم و ســپس بر 
اســاس تحلیــل »آنــی« خــود از رفتــار بــازار، نظــر خــود را تغییــر دهیــم و تصمیــم 
ــم.  ــام دهی ــاوت انج ــاًل متف ــا کاری کام ــم ی ــرا نکنی ــان را اج ــه برنامه م ــم ک بگیری
یم توانیــم وارد یــک معاملــه شــویم، یــک حــد ضــرر و هــدف ســود در بــازار قــرار 
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دهیــم، و ســپس بــر اســاس ارزیابــی »آنــی« خــود از وضعیــت موجــود، تصمیــم 
بگیریــم مــکان حــد ضــرر، هــدف ســود یــا هــر دو را تغییــر دهیــم.

بــه عنــوان مثــال، فــرض کنیــد بــازار فقــط یــک الگــو تولیــد کــرده اســت کــه مــن 
آن را یــک لبــه بــه حســاب یم آورم و تصمیــم دارم معاملــه را انجــام دهــم. بــرای 
تعییــن ریســک، بــه ســادگی از خــودم یم پرســم: »بــازار بایــد در چــه موقعیتــی 
قــرار بگیــرد تــا مــن متوجــه شــوم ایــن لبــه کارآمــد نیســت یــا در چــه نقطــه ای 
نســبت ریســک بــه پــاداش آنقــدر کاهــش یم یابــد کــه ارزش هزینــه ی بیشــتر 
بــرای اطــالع از کارآمــد بــودن یــا نبــودن معاملــه را نــدارد؟« مــن بــر اســاس درک 
خــود از »ســاختار بــازار فعلــی« بــه ایــن ســواالت پاســخ یم دهــم و در بــازار حــد 
ضــرر تعییــن یم کنــم. پــس از مدتــی کــه در معاملــه بــودم، بــازار هــم بــه نفــع 
و هــم بــه ضــرر پوزیشــن مــن حرکــت یم کنــد، امــا آنقــدر هــم در جهــت مــن 
حرکــت نکــرده کــه بتوانــم بــه هــدف ســود برســم یــا بــه انــدازه ی کافــی بــه ضــرر 
مــن پیــش نرفتــه تــا از معاملــه خــارج شــوم. در ایــن بیــن، بــازار رفتــار خاصــی 
داشــته اســت کــه بــه مــن یم گویــد حــد ضــررم احتمــااًل خیلــی نزدیــک بــه ورودی 
مــن اســت و بایــد کــیم دورتــر قــرار بگیــرد. بــه عبــارت دیگــر، رفتــار »آنــی« بــازار 
نشــان یم دهــد کــه مــن بایــد بــه معاملــه ام بیشــتر میــدان دهــم )نســبت بــه 
آنچــه کــه در ابتــدا موقــع ورود تعییــن کــرده ام( تــا ببینــم آیــا معاملــه ام موفــق 
یم شــود یــا نــه. آیــا بــا تصمیــم بــه جابجایــی حــد ضــرر دورتــر از ورودی ام، 
مرتکــب خطــای معامالتــی یم شــوم؟ خیــر. اگــر مــن بــر اســاس یــک بــاور کامــاًل 
کارآمــد احتماالتــی اقــدام کنــم، مرتکــب خطــای معامالتــی نشــده ام. در چنیــن 
موقعیتــی، بــه خاطــر ترســم از اتفاقــی کــه ممکــن اســت بیفتــد یــا نیفتــد 
حــد ضــررر را جابه جــا نیم کنــم؛ بلکــه بــر اســاس ارزیابــی واقع بینانــه ام از 
ــه ی  ــای لب ــت مولفه ه ــه، یم بایس ــم و در نتیج ــا یم کن ــت، آن را جابه ج موقعی

معامالتــی ام را بازتعریــف کنــم.

هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه جابجایــی حــد ضــررم نتیجــه بهتــری نســبت 
بــه رهــا کردنــش در محــل اولیــه   خــود، بــه همــراه داشــته باشــد. بــا ایــن حــال، 
ــاد  ــت، ی ــرده اس ــب ک ــاالت را کس ــر احتم ــی ب ــاور مبتن ــت ب ــا موفقی ــه ب ــی ک کس
ــن  ــد و بی ــخیص ده ــا( را تش ــا )لبه ه ــی از الگوه ــل توجه ــداد قاب ــه تع ــه ک گرفت
رفتارهــای مهــم و غیــر مهــم بــازار تمایــز قائــل شــود. ارزیابی هــا و تصمیمــات 
»آنــی« »یم تواننــد« نتایــج کلــی بســیار بهتــری ایجــاد کننــد؛ تــا اینکــه منتظــر 
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از  بمانیــم رفتــار بــازار بــا مجموعــه ای خــاص از معیارهــای ورود و خــروج 
پیــش برنامه ریزی شــده تطابــق پیــدا کنــد. روی کلمــه »یم تواننــد« تاکیــد 
یم کنــم، زیــرا اگرچــه ارزیابی هــای »آنــی« پتانســیل ایجــاد نتایــج بهتــر را دارنــد، 
امــا تحقــق بخشــیدن بــه ایــن نتایــج بــه طــور پایــدار، نیازمنــد یادگیــری برخــی 
مهارت هــای بســیار پیچیــده خــود نظارتــی اســت کــه بــرای موفقیــت در روش 

ــتند.  ــروری نیس ــی ض مکانیک

منظور از مهارت های خود نظارتی چیست؟

قبــل از اینکــه منظــورم از مهارت هــای خــود نظارتــی را توضیــح دهــم، یم خواهــم 
ــی  ــم وقت ــرض کنی ــر ف ــت اگ ــی اس ــاًل طبیع ــه کام ــم ک ــاره کن ــه اش ــن نکت ــه ای ب
توانایــی ایجــاد نتایــج پایــدار در روش مکانیکــی را کســب کردیــم، دســتیابی 
ــا بــدون دردســر  بــه نتایــج پایــدار در روش ذهنــی نســبتًا یــک تغییــر آســان ی
خواهــد بــود. لطفــًا چنیــن فرضــی نداشــته باشــید، چــون اینطــور نیســت. 
ــم و  ــی یم کنی ــازار را ارزیاب ــات ب ــی اطالع ــه وقت ــم داد ک ــح خواه ــه توضی در ادام
تصمیمــات معامالتــِی »آنــی« یم گیریــم، دســتیابی بــه نتایــج پایــدار کار آســانی 
نیســت. وقتــی از روش »انجــام معامــالت از پیــش برنامه ریــزی شــده کــه 
در آن تحلیل هــا و تصمیم هــای معامالتــی خــود را از قبــل میگیریــم« عبــور 
ــی  ــای معامالت ــن تصمیم  ه ــازار و گرفت ــرایط ب ــی ش ــم و وارد روش »ارزیاب یم کن
بــر اســاس مشــاهدات »آنــی« خــود« یم شــویم، ســاز و کار روان شــناختی مهــم 
بــرای ایجــاد نتایــج پایدارمــان بــه شــدت تغییــر یم کننــد و بــه طــور فزاینــده ای 

ــوند.  ــوار یم ش دش

ــت،  ــق اس ــح و دقی ــد واض ــک فرآین ــدار ی ــج پای ــاد نتای ــی، ایج در روش مکانیک
زیــرا مــا بــا متغیرهــای مشــخصی ســروکار داریــم کــه بــه راحتــی یم تــوان آنهــا 
را شــناخت. اگــر لبــه ای داشــته باشــیم کــه نســبت بــرد بــه باخــت و ریســک بــه 
پــاداش خوبــی در یــک ســری معامــالت از پیــش تعیین شــده داشــته باشــد و 
ــه  ــور ک ــًا همانط ــه را دقیق ــازد آن لب ــادر یم س ــا را ق ــه م ــم ک ــاد کنی ــی ایج ذهنیت
ــرای  ــه ب ــداری ای ک ــزان پای ــه می ــم، ب ــرا کنی ــت اج ــده اس ــش ش ــی و آزمای طراح
ــن  ــه همی ــرد. ب ــم ک ــدا خواهی ــت پی ــم دس ــف کرده ای ــان تعری ــه معامالتی م لب
واقــع  ایــن ســادگی ها نیســت و در  بــه  البتــه در حالــت شــخصی  ســادگی. 

عکســش حقیقــت دارد.
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ــی  ــجیم از آگاه ــه ی منس ــی زمین ــا وقت ــه: ت ــم ک ــروع کنی ــرض ش ــن ف ــا ای ــر ب اگ
تحلیلــی و یــک بــاور کامــاًل کارآمــد احتماالتــی نداشــته باشــیم تــا بتوانیــم بــدون 
تــرس از اشــتباه، ضــرر کــردن و از دســت دادن فرصــت و پــول، از فرصت هایــی 
کــه یم بینیــم اســتفاده کنیــم، بــا روش شــخصی معاملــه نخواهیــم کــرد؛ پــس 
متغیــری کــه مشــخص یم کنــد آیــا نتایــج پایــدار ایجــاد خواهیــم کــرد یــا خیــر، 
حالــت ذهنــی خودمــان خواهــد بــود. مثــل میــزان نســبی انــرژی مثبــت یــا 
ــی  ــای تحلیل ــاد ارزیابی ه ــازار، ایج ــار ب ــاهده رفت ــال مش ــی در ح ــه وقت ــی ک منف
انــدازه  ریســک،  معاملــه،  محــل  قیمــت،  جهــت  مــورد  در  تصمیم گیــری  و 
ــال،  ــرای مث ــد. ب ــان دارن ــا جری ــی م ــتیم، در آگاه ــود هس ــدف س ــن و ه پوزیش
اعتمــاد بــه نفــس و تــرس »حالت هــای ذهنــی« هســتند کــه دارای ویژگی هــای 
متضــاد هســتند. حالــت ذهنــی اعتمــاد بــه نفــس، مشــخصه ی مثبــت بــودن 
را دارد و بــرای تجربــه کــردن، بــه مــا احســاس رفــاه و آزادی یم دهــد. در حالــی 
کــه یــک »حالــت ذهنــی« پــر از تــرس، انــرژی منفــی دارد کــه مشــخصه اش، وادار 

کــردن مــا بــه گــذر، عبــور یــا فــرار از یــک تجربــه اســت.

هنــگایم کــه مــا در حــال معاملــه »آنــی« هســتیم، بایــد یــاد بگیریــم کــه 
»حالت هــای  همــه  زیــرا  کنیــم،  نظــارت  خــود  ذهنــی«  »حالــت  بــر  چگونــه 
ــتند؛  ــده آل نیس ــات ای ــردازش اطالع ــا پ ــه ی ــاهده واقع بینان ــرای مش ــی« ب ذهن
بــه طــوری کــه گرفتــن بهتریــن انتخاب هــا و تصمیمــات ممکــن را بــرای مــا 
آســان نیم کننــد. بهتریــن انتخاب هــای مــا در مــورد اینکــه چــه اطالعاتــی از 
بــازار را در نظــر بگیریــم و چــه اطالعاتــی را کنــار بگذاریــم، بهتریــن ارزیابی هــای 
مــا از آن اطالعــات، یعنــی فرآینــد اســتداللی کــه بــرای ســنجش اهمیــت آن 
ــت  ــک حال ــی از ی ــا، همگ ــات م ــن تصمیم ــم و بهتری ــتفاده کرده ای ــات اس اطالع
ذهنــی مثبــت ایجــاد یم شــوند. ماننــد زمانــی کــه احســاس اعتمــاد بــه نفــس، 
ــوی  ــم. از س ــود داری ــه خ ــاد ب ــری و اعتم ــش، انعطاف پذی ــتیاق، آرام ــادی، اش ش
دیگــر، زمانــی کــه احســاس تــرس، عصبانیــت، آشــفتگی، ســردرگیم، نارضایتــی، 
ــم،  ــدی داری ــا ناامی ــرده ی ــردی، افس ــاه، دلس ــت، گن ــی، خیان ــم، انتقام جوی خش
تمایــل داریــم کــه غیرواقع بینانه تریــن انتخاب هــای خــود را انجــام دهیــم: 
را در نظــر بگیریــم و چگونــه  اینکــه چــه اطالعاتــی  انتخاب هایــی در مــورد 
ارزیابی شــان کنیــم، و چنیــن چیــزی منجــر بــه یــک ارزیابــی مغرضانــه یم شــود 
ــه کار  ــه چ ــورد اینک ــان در م ــم تصمیمات م ــی ک ــث اثربخش ــت باع ــه در نهای ک

ــود.  ــم، یم ش ــا نکنی ــم ی بکنی
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اگــر دوســتی داشــتید کــه چندیــن ســال معاملــه گــر موفقــی بــوده و بــا 
مســائل زندگــی شــخصی بســیار دشــواری روبــه رو بــوده کــه باعــث شــده 
درجــات مختلفــی از آســیب های عاطفــی یــا حمــالت خشــم را تجربــه کنــد، آیــا او 
را تشــویق یم کنیــد کــه بــه طــور معمــول بــه معاملــه ادامــه دهــد، یــا پیشــنهاد 
یم کنیــد کــه فعالیت هــای معامالتــی اش را تــا زمانــی کــه وضعیتــش حــل و 
حالــش بهتــر شــود متوقــف کنــد؟ پاســخ واضــح اســت، شــما بــه او پیشــنهاد 
ــی  ــرای ارزیاب ــی ب ــی« خوب ــت ذهن ــرا او در »حال ــد، زی ــه نکن ــه معامل ــد ک یم کنی
واقع گرایانــه ی اطالعــات بــازار یــا گرفتــن بهتریــن تصمیــم در مــورد اینکــه چــه 
کاری انجــام دهــد یــا ندهــد، نخواهــد بــود. اگــر دوســتتان اصــرار یم کــرد کــه بــه 
هــر حــال علی رغــم توصیه هــای شــما، قصــد معاملــه دارد، آیــا نگــران یم شــوید 
کــه خــودش را در معــرض آســیب های مالــی جــدی قــرار دهــد؟ پاســخ دوبــاره 
ــه او پیشــنهاد نیم کردیــد کــه  ــرا اگــر اینطــور نبــود، از ابتــدا ب مثبــت اســت، زی

معاملــه را متوقــف کنــد.

فصل یازدهم را به یاد بیاورید که در آن مثالی از یک بسکتبالیست دانشگاهی 
زدم کـه ایـن فرصـت را داشـت کـه دو پرتـاب آزاد بزنـد و قهرمـان بشـود. بـا ایـن 
مثـال قصـد داشـتم نشـان دهـم کـه چگونـه افـکار منفی یـا بیش از حـد مثبت 
)سرخوشـانه(، کـه در آگاهـی او جریان دارد یم تواند باعث شـود یکی یا هر دوی 
پرتاب هـا را از دسـت بدهـد. از منظـر جسـیم، او کامـاًل قـادر بـه پرتـاب هـر دو 
تـوپ بـود، زیـرا در تمریـن به طور معمـول 25 بار متوالی دقیقـًا همان ضربه را 
پرتـاب یم کـرد. بنابرایـن شـکی وجود نداشـت کـه او توانایی فیزیکی بـرای بردن 
بـازی را داشـت. امـا پـای قهرمانـی ملی در میـان بـود و در این وضعیـت، توانایی 
بدنـی او تنهـا متغیـری نبـود که تعیین یم کـرد آیا یم تواند از پتانسـیل فیزیکی 
خـود بـرای موفـق شـدن در پرتـاب هـر دو ضربـه بـه طـور کامـل اسـتفاده کنـد 
یـا خیـر. عـالوه بـر مهارت هـای فیزیکـی، او همچنیـن بایـد در یک حالـت ذهنی 

روشـن، مطمئـن و مثبـت یم بود. 

اگــر او احســاس اعتمــاد بــه نفــس بکنــد و از فرصــت حضــور در یــک لحظــه ی 
ــه طــور مثبــت  ــد افــکار خــود را ب ــذت ببــرد و در عیــن حــال، بتوان ــه ل قهرمانان
ــام  ــاب آزاد انج ــرای پرت ــدن ب ــاده ش ــان آم ــواًل در زم ــه معم ــی ک ــر روی گام های ب
یم دهــد متمرکــز نگــه دارد، نظــر مــن ایــن اســت کــه هــر دو ضربــه را بــا 
موفقیــت پرتــاب خواهــد کــرد و برنــده بــازی خواهــد شــد. از طــرف دیگــر، اگــر 
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در مــورد احتمــال عامــل خفگــی یــا تأثیــر منفــی باخــت بــر روی زندگــی اش فکــر 
کنــد، ایــن افــکار او را در یــک »حالــت ذهنــی« منفــی و دلهــره آور قــرار یم دهنــد، 
و او بــه جــای تمرکــز مثبــت بــر روی گام هــای افزایشــی کــه بایــد بــرای برنــده 
ــا »نباختــن« بــازی تمرکــز یم کنــد. در  شــدن بــردارد، روی »از دســت نــدادن« ی
نتیجــه، یم خواهــم بگویــم کــه علی رغــم توانایی هــای بدنــی اش، اگــر نــه هــر دو 

ضربــه، حداقــل یــک ضربــه را از دســت خواهــد داد. 

ــی اش را  ــد، قهرمان ــاب کن ــا را پرت ــًا ضربه ه ــه واقع ــل از اینک ــر قب ــن اگ همچنی
جشــن بگیــرد، یــک یــا هــر دوی ضربه هــا را از دســت خواهــد داد. یم توانــد 
آنقــدر از برنــده شــدنش مطمئــن باشــد، کــه در خیالــش فکــر کنــد چــه 
ــرار  ــه ق ــی ای ک ــین افراط ــن تحس ــور ای ــد تص ــد و در فراین ــد ش ــی خواه قهرمان
اســت از طــرف بقیــه اعضــای تیــم و هــواداران بــه او داده شــود، دچار یــک »حالت 
ذهنــی« سرخوشــانه خواهــد شــد. سرخوشــی یــک »حالــت ذهنــی« اســت کــه 
ــا ایــن حــال،  در آن، درک احتمــاِل خطــِر عدم موفقیــت، غیرممکــن یم شــود. ب
چیــزی کــه ممکــن اســت در ایــن مــورد اشــتباه پیــش بــرود، شــدت انــرژی 
ــت هایش  ــژه در دس ــدن و به وی ــن، ب ــه در ذه ــت ک ــز اس ــی و هیجان انگی اضاف
جریــان یم یابــد کــه یم توانــد تغییــرات کافــی در نحــوه جــدا شــدن تــوپ از نــوک 
ــت دادن  ــه )از دس ــودن ضرب ــن ب ــال غیرممک ــد؛ و احتم ــاد کن ــتان او ایج انگش
ــه را از  ــر دو ضرب ــر ه ــت، اگ ــر جه ــه ه ــد. ب ــت بکن ــه واقعی ــل ب ــه( را تبدی ضرب
دســت بدهــد و ببــازد بــه خاطــر کمبــودی در توانایی هــای جســیم اش نیســت، 
ــتفاده از  ــت اس ــر روی قابلی ــی« وی ب ــی آن ــت ذهن ــر »حال ــر تاثی ــه خاط ــه ب بلک
حداکثــر توانایی هــای جســیم اش خواهــد بــود. بــه بیانــی دیگــر، بــرای برنــده 

ــد. ــودش باش ــی« خ ــت ذهن ــن »حال ــت در بهتری ــدن یم بایس ش

ــرای  ــر اج ــذاری ب ــیل تأثیرگ ــه پتانس ــناختی ک ــای روانش ــان متغیره ــًا هم دقیق
یــک فعالیــت فیزیکــی را دارنــد، پتانســیل تأثیرگــذاری بــر اجــرای یــک فعالیــت 
ذهنــی را نیــز دارنــد. هــر یــک از مــا مقــدار مشــخصی از تخصــص تحلیلــی بــرای 
تشــخیص تمایــزات در رفتــار بــازار را به دســت آورده ایــم که به مــا در پیش بینی 
ــی  ــری معامالت ــود برت ــداف س ــایی اه ــک و شناس ــی ریس ــت، ارزیاب ــت قیم جه
یم دهنــد. تعــداد و کیفیــت تمایزاتــی کــه آموخته ایــم نشــان دهنده ی حداکثــر 
پتانســیل مــا بــرای شناســایی فرصت هــای معامالتــی ســودآور اســت. اگــر 
ــود،  ــدا یم ش ــتانش ج ــوک انگش ــوپ از ن ــه ت ــه ای ک ــکتبال در لحظ ــن بس بازیک
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ــت ذهنــی« خوبــی باشــد، او 100٪ پتانســیل فیزیکــی خــود را اســتفاده  در »حال
خواهــد کــرد و برنــده بــازی خواهــد شــد. اگــر در لحظــه ای کــه در حــال ارزیابــی 
اطالعــات بــازار و تصمیم گیــری در مــورد معامــالت هســتیم، در »حالــت ذهنــی« 
ــه  ــه ک ــر چ ــود را، ه ــری خ ــی و تصمیم گی ــیل تحلیل ــیم، 100٪ پتانس ــی باش خوب

باشــد، بــه کار خواهیــم بســت.

منظــورم ایــن نیســت کــه اقــدام کــردن بــا 100 درصــد پتانســیل تحلیلــی و 
تصمیم گیری مــان تضمینــی بــرای یــک معاملــه برنــده اســت. زیــرا همانطــور 
کــه از قبــل یم دانیــد، همــه معامــالت نتایــج محتمــل دارنــد. آنچــه مــن بــه آن 
اشــاره یم کنــم ایــن اســت کــه بیــن »حالــت ذهنــی« مــا، چگونگــی جمــع آوری 
واقع بینانــه اطالعــات و چگونگــی اســتفاده مؤثــر از فرآینــد اســتدالل مان بــرای 
تصمیم گیــری در مــورد اینکــه چــه کاری بایــد انجــام دهیــم، همبســتگی وجــود 
دارد. هرچــه حالــت ذهنــی مــا مثبت تــر باشــد )داشــتن حداکثــر ســطح اعتمــاد 
ــی  ــال دسترس ــودن(، احتم ــی ب ــتانه ی سرخوش ــر از آس ــا پایین  ت ــس، ام ــه نف ب
آگاهانــه بــه طیــف کاملــی از دانــش و بینشــی کــه در مــورد ماهیــت و ویژگی های 
حرکــت قیمــت کســب کرده ایــم، بیشــتر یم شــود. در چنیــن وضعیتــی احتمــال 
ــود،  ــتر یم ش ــیلش بیش ــر پتانس ــا حداکث ــتدالل مان ب ــد اس ــتفاده از فرآین اس
زیــرا تحــت فشــار احساســات منفــی قــرار نیم گیــرد یــا کاهــش نیم یابــد. 
آنچــه در نهایــت بــه آن یم رســیم بهتریــن تصمیم هــا و انتخاب هایــی اســت کــه 

یم توانیــم بــرای یــک وضعیــت یــا موقعیــت معامالتــی خــاص انجــام دهیــم.

ــود،  ــر ش ــا کمت ــی« م ــت ذهن ــودن »حال ــت ب ــه مثب ــادایم ک ــر، م ــوی دیگ از س
ــش  ــز کاه ــم نی ــه آموخته ای ــب آنچ ــری مناس ــه کارگی ــرای درک و ب ــا ب ــی م توانای
یم یابــد. وقتــی از آســتانه عبــور یم کنیــم و وارد حالــت ذهنــی منفــی یم شــویم، 
ــر  ــودار و انعطاف ناپذی ــیم، ت ــر باش ــرا و انعطاف پذی ــفاف، پذی ــه ش ــای اینک به ج
یم شــویم. ظرفیــت مــا بــرای ارزیابــی واقع بینانــه ی موقعیــت کاهــش یم یابــد 
زیــرا اطالعــات و بینشــی کــه تــا قبــل از ایــن بــه آنهــا دسترســی داشــتیم، از آگاهی 
ــه آن  ــت ب ــه در نهای ــوند. آنچ ــدود یم ش ــا مس ــد ی ــار یم رون ــا کن ــیارانه ی م هش
یم رســیم، تصمیم هــا و انتخاب هایــی هســتند کــه نشــان دهنده چیــزی کمتــر 

از آنچــه قــادر بــه انجامــش بوده ایــم هســتند. 
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ــه  ــی ب ــا نگاه ــرا ب ــم، زی ــل کنی ــر عم ــم بهت ــع، یم توانی ــه در واق ــم ک ــا یم دانی م
گذشــته در یم یابیــم کــه تخصــص تحلیلــی ای کــه بــرای انجــام ایده آل تریــن 
انتخاب هــا در مــورد جهــت قیمــت، محــل حدضررهــا یــا برداشــتن ســودها نیــاز 
داشــته ایم را کســب کرده ایــم. بــه عبــارت دیگــر، اطالعاتــی کــه بــدون شــک در 
گذشــته بــه طــرز دردناکــی بــرای مــا روشــن شــدند، یم توانســتند »در لحظــه« 
ــا بــه دالیلــی بــه ظاهــر غیرقابــل توضیــح،  نیــز برایمــان آشــکار شــوند، امــا بن
ــد،  ــن نبودن ــه« روش ــا »در لحظ ــا و تصمیم ه ــن انتخاب ه ــد. بهتری ــور نش اینط
زیــرا مــا یــک یــا ترکیبــی از آنچــه کــه مــن آن را »نابودکننده هــای اعتــدال« 
ــده  ــل ش ــا تحمی ــی« م ــت ذهن ــر »حال ــه ب ــتیم ک ــم، داش ــناختی یم نام روان ش
بودنــد و باعــث یم شــدند مهارت هــای مشــاهده، ارزیابــی و تصمیم گیــری مــا 

ــا حــدودی خدشــه دار شــوند. ت



368  - فصل هجدهم 

معامله گر کامل

http://t.me/TradingWithAtrin

نابودکننده های اعتدال

»نابودکننده هــای اعتــدال« متغیرهــای روان شــناختی هســتند و این پتانســیل 
را دارنــد کــه بــر عملکــرد مــا تأثیــر منفــی بگذارنــد، و جمع آوری ســود را دشــوار، 
ــدال«  ــای اعت ــد. »نابودکننده ه ــن یم کنن ــًا غیرممک ــراد تقریب ــی اف ــرای برخ و ب

بــه چهــار دســته کلــی تقســیم یم شــوند:

موقعیت های آزاردهنده ی عاطفی زندگی 	

باورهای خود-مخرب 	

معاملــه کــردن بــا دالیلــی کــه توانایی مــان بــرای واقع بیــن بــودن را تخریــب  	
یم کننــد

سرخوشی 	

ــه 1980،  ــر ده ــی: در اواخ ــی زندگ ــده ی عاطف ــای آزاردهن ــت، موقعیت ه نخس
ــرکت  ــک ش ــط ی ــه توس ــته )ک ــزاری برجس ــرکت تهاتر/کارگ ــک ش ــط ی ــن توس م
معامالتــی بزرگ تــر در نیویــورک در اوایــل ســال 2000 خریــداری شــد(، در بــورس 
کاالی شــیکاگو بــه عنــوان مربــی معامالتــی اســتخدام شــدم تــا بــه معامله گــران 
تــاالر بــورس )معامله گــران محلــی( کمــک کنــم بــر مشکالت شــان غلبــه کننــد؛ 
ــوند.  ــی بش ــود افراط ــق و رک ــران رون ــدند معامله گ ــث یم ش ــه باع ــکالتی ک مش
یــک روز پــس از پایــان معامــالت، یــک معامله گــر تــاالر بــورس بــه نــام »جیــم« 
وارد دفتــر شــد و پرســید کــه آیــا یم توانــد بــا مــن صحبــت کنــد یــا خیــر. مــن 
جیــم را خیلــی خــوب نیم شــناختم، زیــرا او یکــی از معامله گــران رونــق و رکــودی 
نبــود کــه معمــواًل بعــد از پایــان روز ســر و کلــه اش پیــدا یم شــد. چیــزی کــه مــن 
ــر  ــک معامله گ ــش ی ــی در نق ــم در آن دوره زمان ــه جی ــود ک ــن ب ــتم ای یم دانس
تــاالر بــورس، بــه طــور منظــم حــدود 250 هــزار دالر در ســال درآمــد داشــت و 

زندگــی خوبــی دســت و پــا کــرده بــود.

پــس از نشســتن، اولیــن چیــزی کــه جیــم گفــت ایــن بــود کــه تــا بــه حــال ایــن 
بدتریــن روز معامالتــی اش بــوده اســت و اینکــه حســاب معامالتــی خــود را 
پــاک کــرده و بایــد بــرای بازپرداخــت هزینه هایــش، بــه حســاب پــس انــدازش 
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رجــوع کنــد. ســپس بــه مــن توضیــح داد کــه معامــالت در S&Ps چطــور پیــش 
رفتــه اســت، چــه کســی خریــد و فــروش عمــده را انجــام یم داده و کجــا تصمیــم 
ــش را  ــح دادن، حرف ــی توضی ــد از مدت ــود. بع ــارج ش ــه و خ ــه وارد معامل گرفت
قطــع کــردم تــا بپرســم آیــا در خانــه اش مشــکلی پیــش آمــده اســت؟ از ســوالی 
کــه پرســیدم کــیم تعجــب کــرد و پاســخ داد منظــورت چیســت؟ مــن بــا کــیم 
توضیــح اضافــه ایــن ســوال را تکــرار کــردم: »آیــا اتفــاق غیرعــادی ای در زندگــی 
شــخصی ات افتــاده اســت؟« بعــد مــدت نــه چنــدان کوتاهــی پاســخ داد: »خــب... 

مــن و همســرم دیشــب جــر و بحــث واقعــًا تلخــی داشــتیم.«

مــن قصــد نــدارم وارد جزئیــات جــر و بحــث آنهــا بشــوم، جــز اینکــه کــه بحــث 
آنهــا حــل نشــده باقــی مانــد. هــر دو بــه شــدت عصبانــی بــه رختخــواب رفتنــد و 
همانقــدر عصبانــی از خــواب بیــدار شــدند. بــه گفتــه ی جیــم در حالــی کــه آمــاده 
یم شــد کــه بــه تــاالر بــورس بــرود، همچنــان بــر ســر یکدیگــر فریــاد یم زدنــد. 
او گفــت کــه زمانــی کــه آمــاده خــروج از خانــه شــده بــود آنقــدر عصبانــی بــود 
ــم، در راه  ــت ه ــرد و در نهای ــش ک ــر بچه های ــر س ــاد ب ــه داد و فری ــروع ب ــه ش ک
ــرا  ــدم چ ــه ش ــه متوج ــود. بالفاصل ــان زده ب ــه سگ ش ــدی ب ــه لگ ــروج از خان خ
احتمــااًل  داشــت.  فوق العــاده اش  معامالتــی   دوران  در  را  روز  بدتریــن  جیــم 
احســاس یم کــرد کــه کامــاًل حــق دارد ســر همســرش فریــاد بزنــد، امــا بــه هیــچ 
وجــه نیم توانســت بــا فریــاد زدن بــر ســر بچــه هــای پنــج5 و هفــت ســاله اش 
و بــه خصــوص لگــد زدن بــه ســگش کــه هیــچ اشــتباهی انجــام نــداده بــود و بــا 
تــکان دادن دمــش از روی عالقــه او را تــا جلــوی در تعقیــب کــرده بــود تــا بــا وی 

خداحافظــی کنــد، کنــار بیایــد.

ــم در راه  ــم. جی ــوالی بپرس ــاب س ــن کت ــدگان ای ــما خوانن ــم از ش ــاال یم خواه ح
حرکــت بــه ســمت تــاالر بــورس بــود و بــدون شــک همــه چیزهایــی را کــه اتفــاق 
افتــاده بــود مــرور یم کــرد. آیــا فکــر یم کنیــد ایــن امــکان وجــود دارد کــه حداقــل 
ــد؟ و  ــده باش ــیمان ش ــًا پش ــت، عمیق ــگش داش ــا و س ــا بچه ه ــه ب ــاری ک از رفت
اگــر او عمیقــًا از رفتــارش نســبت بــه بچه هــا و ســگش پشــیمان بــود، آیــا فکــر 
یم کنیــد احتمــال دارد کــه وقتــی بــه تــاالر بــورس  رســید نســبت بــه رفتــار خــود 
ــای  ــه معن ــودن ب ــر ب ــردم، مقص ــر م ــاور اکث ــد؟ در ب ــرده باش ــاه ک ــاس گن احس
انجــام کاری غیرقابــل قبــول یــا اشــتباه اســت. و بســته بــه شــدت تخلــف، 

معمــواًل نوعــی مجــازات در نظــر گرفتــه یم شــود.
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ــه  ــبت ب ــه نس ــرد ک ــان ک ــم اذع ــد، جی ــر ش ــا عمیق ت ــوی م ــه گفتگ ــد از اینک بع
رفتــاری کــه بــا بچه هــا و ســگش داشــت بــه شــدت احســاس گنــاه یم کــرد. بــه 
او توضیــح دادم کــه احســاس گنــاه بــه همــراه احســاس انصافــی کــه داشــته، 
باعــث شــده فکــر کنــد کــه مســتحق مجــازات اســت؛ و ایــن دقیقــًا همــان کاری 
اســت کــه او بــا خــودش کــرد. هنــگایم کــه او وارد محــل معاملــه شــد، ممکــن 
اســت بــه طــور آگاهانــه مطلــع نبــوده باشــد، امــا دســتور کار تعریــف شــده در 
ذهنــش در آن روز کســب درآمــد نبــود؛ برعکــس، دســتور کار او ایــن بــود کــه از 
معامالتــش بــرای تنبیــه خــودش بــه خاطــر رفتــار »بــدی« کــه داشــت اســتفاده 
کنــد. چگونــه از معامالتــش بــرای تنبیــه خــود اســتفاده یم کنــد؟ بــه ســادگی. 
از آنجایــی کــه یــک اســکالپر بــود، زمــان واکنشــش بــه فرصت هــای معامالتــی، 
مؤلفــه مهــیم بــرای موفقیتــش بــه حســاب یم آمــد. متوجــه شــد مــدت زمانی 
کــه بــرای واکنــش در برابــر تشــخیص لبــه معامالتــی صــرف یم کنــد، خیلــی زیاد 
اســت. بــه طــور مــداوم توســط ســایر اســکالپرها ضربــه یم خــورد و در نتیجــه، 
معامالتــی کــه فکــر یم کــرد »بهتریــن« معامالتــش هســتند را از دســت یم داد.

در زمینــه ی معامــالت، زمان هایــی وجــود دارد کــه معاملــه  نکــردن، معــادل 
ــت.  ــده اس ــه برن ــک معامل ــرای ی اج

پــاوال در کتاب هــا و دوره هــای آموزشــی اش اشــاره یم کنــد کــه اگــر 3 مولفه تــان 
)ذهــن، روح، جســم( در وضعیــت مناســبی نیســتند، معاملــه کــردن در آن روز 

را کنــار بگذاریــد.

ــردن  ــرکت ک ــرای ش ــی ب ــااًل روز خوب ــد احتم ــر کن ــه فک ــای اینک ــه ج ــن ب بنابرای
ــر  ــای دیگ ــه در موقعیت ه ــرد ک ــی ک ــه معامالت ــروع ب ــت، ش ــالت نیس در معام
از آنهــا اجتنــاب یم کــرد؛ مثــل معامــالت کــم کیفیتــی کــه در بهتریــن حالــت 
برایــش کــم ســود بودنــد. امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت؛ او گفــت کــه نیرویــی 
ــدار  ــتر از مق ــردن بیش ــه ک ــرای معامل ــت ب ــل مقاوم ــًا غیرقاب ــاری و تقریب اجب
همیشــگی اش را حــس کــرده اســت. اکنــون منظــورم ایــن نیســت کــه او بــا نیــت 
خودآگاهانــه ی باخــت وارد محــل معاملــه شــده اســت، زیــرا از مکالمــه ابتدایــی 
ــش  ــد قضاوت ــش یم توان ــاس گناه ــت احس ــه نیم دانس ــود ک ــخص ب ــا مش م
ــه ای مختــل کنــد کــه باعــث شــود دائمــًا تصمیمــات معاملــه ای کــم  را بــه گون
ســود و تصمیمــات فاجعــه بــار در زمینــه مدیریــت مالــی بگیــرد. امــا ایــن دقیقًا 
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همــان کاری بــود کــه انجــام داد و رفتــارش کامــاًل از او بعیــد بــود. همانطــور کــه 
ــا بچه هــا و ســگش کامــاًل بعیــد بــود. ــار او ب مطمئــن هســتم رفت

عدم تعــادل در زندگــی روزمــره اش منجــر بــه یــک عدم تعــادل مشــابه در 
حرفــه ی معامالتــی اش شــد.

 بــا اندکــی آگاهــی، تقریبــًا همــه یم داننــد کــه افــکار و »حالــت ذهنی« شــان 
ــت،  ــد گذاش ــر خواه ــری تأثی ــی و تصمیم گی ــک کار تحلیل ــام ی ــی انج ــر چگونگ ب
امــا فقــط ماهرتریــن و متبحرتریــن معامله گــران بــه هنــگام فعالیت هــای 
ــال  ــر در ح ــد. اگ ــاده یم کنن ــی پی ــور عمل ــه ط ــان را ب ــن دانش ش ــی، ای معامالت
موقعیــت  و  هســتیم  »آنــی«  تصمیمــات  و  ارزیابی هــا  مشــاهدات،  انجــام 
ــی  ــاس خوب ــی احس ــر دلیل ــه ه ــا ب ــم، ی ــه یم کنی ــی ای را تجرب ــده عاطف آزاردهن
ــادل  ــرایطی، مع ــن ش ــردن در چنی ــه نک ــم، »معامل ــان نداری ــه خودم ــبت ب نس
بــا  بــه معامله گــران یم آمــوزد کــه  پائــوال  بانــک اســت«.  پــول در  گذاشــتن 
افزایــش انــرژی منفــی ای کــه تجربــه یم کنیــم، احتمــال آســیب پذیری قضــاوت 
ــه ای  ــن حرف ــک بازیک ــر ی ــد. اگ ــدا یم کن ــش پی ــبت افزای ــان نس ــه هم ــم ب ــا ه م
ــان  ــاق پایت ــای س ــی از ماهیچه ه ــد و یک ــبال بودی ــا بیس ــکتبال ی ــال، بس فوتب
دچــار کشــیدگی یم شــد و بــه ســختی یم توانســتید راه برویــد، چــه برســد بــه 
اینکــه بخواهیــد بدویــد، آیــا بــه ســراغ مربــی خــود یم رفتیــد و اصــرار یم کردیــد 
کــه هــر طــور شــده بــازی کنیــد؟ البتــه کــه نــه. در دنیــای معامــالت شــخصی و 
اختیــاری، شــرایط و موقعیت هــای آزاردهنــده عاطفــی زندگــی کــه نیم توانیــم 
فــورًا بــا آن هــا کنــار بیاییــم، معــادل وضعیــت یــک ورزشــکار حرفــه ای اســت کــه 
کشــیدگی عضلــه دارد و تــا زمانــی کــه بهبــود نیابــد قــادر بــه بــازی کردن نیســت.

ــاد  ــد ی ــم و بای ــل یم کنی ــخصی عم ــا روش ش ــه ب ــتیم ک ــی هس ــا معامله گران م
بگیریــم تشــخیص دهیــم چــه زمانــی در بهتریــن »حالــت ذهنی« خود نیســتیم 
و نیم توانیــم بــا نهایــت توانایــی تحلیلــی و تصمیم گیری مــان عملکــرد داشــته 
باشــیم. چنیــن چیــزی ممکــن اســت کــیم پیچیــده بــه نظــر برســد، امــا درکــش 
ــه نظــر یم رســد ســخت نیســت. یــک راهــش ایــن اســت کــه  آنقــدر هــم کــه ب
قبــل از شــروع روز معامالتــی صرفــًا از خودمــان بپرســیم کــه آیــا آمــاده هســتیم 
ــن  ــر اولی ــوال، اگ ــن س ــیدن ای ــس از پرس ــر. پ ــا خی ــم ی ــول بدهی ــان پ ــه خودم ب
ــر  ــر ه ــا اگ ــت ی ــق( نیس ــع )مطل ــه« قاط ــک »بل ــد ی ــن یم رس ــه ذه ــه ب ــری ک فک
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پاســخ دیگــری کــه بــه ذهــن یم رســد داللــت بــر یــک »بلــه« واقعــی نــدارد، بایــد 
فکــر معاملــه کــردن را از ســرمان بیــرون کنیــم یــا حداقــل تعــداد معامــالت را 
ــای  ــر از اندازه ه ــی کمت ــا اندازه های ــتاپ هایمان ب ــن س ــط بهتری ــم و فق ــم کنی ک

ــم.  ــه کنی ــان را معامل معمول م

در هــر صــورت، تــا زمانــی کــه متوجــه رابطــه ی بیــن حالــت ذهنــی و نتایج مــان 
ــا کاهــش تعــداد معامــالت  ممکــن اســت دشــوار  نباشــیم، معاملــه نکــردن ی
باشــد، زیــرا بــه نظــر یم رســد داریــم چیــزی را از دســت یم دهیــم. بــا ایــن 
و  ارزیابی هــا  مشــاهدات،  باشــد  قــرار  اگــر  اســت.  برعکــس  کامــاًل  حــال، 
ــر  ــا حداکث ــردش ب ــه عملک ــم ک ــی« ای بگیری ــت ذهن ــا »حال ــا را ب تصمیم گیری ه
توانایــی، مختــل شــده  اســت، انجــام نــدادن معاملــه بهتــر اســت و چیــزی هــم 

از دســت نخواهیــم داد. 

دوم، باورهــای خود-مخــرب: باورهایــی کــه توانایــی تخریــب عملکــرد مــا را دارند 
بــه ســه دســته کلی تقســیم یم شــوند:

باورهای اخالق/وجدان کاری. 1

اعتقادات مذهبی. 2

 باورهایی که میزان ارزش گذاری ما برای خودمان را تعیین یم کنند. . 3

ــه  ــک ب ــه ی کم ــوال در زمین ــه پائ ــت ک ــی اس ــای خاص ــی از باوره ــر برخ ــوارد زی م
تشــخیص، پذیــرش و بازتعریــف آنهــا بــرای معامله گــران مهــارت پیــدا کــرده و 

ــد.  ــم بزنن ــان را رق ــن نتایج ش ــا بهتری ــد ت ــک یم کن ــران کم ــه معامله گ ب

	. باورهــای اخــاق کاری: بــرای آن عــده از شــما کــه در خانــواده ای بــزرگ شــده اید 
کــه بــه ایجــاد یــک اخــالق کاری قــوی در فرزندان شــان بــاور داشــتند، معاملــه 
بــرای امــرار معــاش یم توانــد باعــث ایجــاد یــک تناقــض فعــال در باورهــای 
اخــالق کاری شــما در مــورد نحــوه ی کســب درآمــد بــه عنــوان یــک معامله گــر بــا 
حرکــت قیمــت بشــود. معاملــه بــا حرکــت قیمــت و کســب درآمــد از ایــن طریــق 
ــی  ــال، برخ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــور در نیم آی ــول در آوردن ج ــنتی پ ــف س ــا تعاری ب
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از بهتریــن و ســودآورترین معامــالت شــما یم توانســتند کامــاًل بــدون دردســر 
ــه ای  ــه نمــودار نــگاه کنیــد، فرصتــی را ببینیــد، معامل باشــند. یم توانســتید ب
انجــام دهیــد و فــورًا بــا ســودی بســیار فراتــر از آنچــه تصــور یم کردیــد پــاداش 
بگیریــد. بــه دســت آوردن چنیــن ســودی احساســی شــبیه بــه دســت آوردن پول 
مجانــی خواهــد داشــت. بــه عبــارت دیگــر، در چارچوب باورهــای اخــالق کاری تان، 
آیــا واقعــًا بــرای بــه دســت آوردن پــول خــود زحمــت یم کشــید؟ و اگــر »احســاس 
نیم کنیــد« کــه واقعــًا بــرای بــه دســت آوردن پول تــان تــالش کرده ایــد، آیــا 
شایســتگی نگــه داشــتنش را داریــد؟ بــه خاطــر قصــد آگاهانه تــان بــرای امــرار 
معــاش بــه عنــوان یــک معامله گــر، بــه ایــن ســوال بــا یــک »بلــه« قاطــع پاســخ 
خواهیــد داد. امــا آیــا باورهایــی کــه در مــورد تــالش کــردن بــرای کســب درآمــد 
بــه شــما یــاد داده انــد هــم بــه ایــن ســوال پاســخ مثبــت یم دهنــد؟ احتمــااًل نــه. 

نتیجتــًا انــرژی متعــارض راهــی بــرای تخریــب عملکردتــان پیــدا خواهــد کــرد. 

	. باورهــای مذهبــی: بســیاری از ادیــان بــه پیــروان خــود اعتقــادات بســیار 
خاصــی در مــورد روش هــای مناســب و مهمتــر از آن، روش هــای نامناســب 
بــرای کســب درآمــد را یم آموزنــد. دریافــت پــول بــرای انجــام کاری کــه در ازای آن، 
خدمــات مفیــدی ارائــه نشــده اســت، در بیشــتر مذاهــب، معمــواًل در زمــره ی 
شــغل های مناســب قــرار نیم گیــرد. اگــر بــه شــما اینطــور یــاد داده باشــند کــه 
ــا قمــار کــردن  دریافــت پــول بــدون ارائــه ی خدمــات ســودمند اشــتباه اســت ی
ــا پــول منشــاء همــه ی بدی هــا اســت )نقــل قــول نادرســتی کــه  حــرام اســت ی
صرفــًا بــه خاطــر همخوانــی بــا متــن اســتفاده شــده اســت1( پــس احتمــال اینکه 
مســتعد یــک تناقــض فعــال باشــید زیــاد اســت؛ وقتــی در نظــر یم گیریــد کــه 
معاملــه بــا حرکــت قیمــت تمرینــی بــرای خــارج کــردن پــول از حســاب های 
معامالتــی معامله گــران دیگــر اســت و هیــچ خدماتــی هــم ارائــه نشــده اســت.

	. باورهایــی کــه میــزان ارزش گــذاری مــا بــرای خودمــان را تعییــن یم کننــد: اگــر 
یم توانســتیم هــر بــاور فعــاِل موجــود در محیــط ذهنی مــان را فهرســت کنیــم، 
ــته ایم  ــردی شایس ــًا ف ــا ذات ــه م ــم ک ــدا یم کردی ــن پی ــن مضامی ــا ای ــی ب باورهای
ــا  ــی ب ــااًل باورهای ــت. و احتم ــت اس ــعادت و موفقی ــبختی، س ــزاوار خوش ــه س ک
مضامیــن اینکــه مــا الیــق خوشــبختی، ســعادت یــا موفقیــت نیســتیم. و ســایر 

1   نقل قول اصلی: عالقه ی شدید به پول منشاء همه ی بدی ها است.
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باورهایــی کــه نشــان یم دهنــد در صــورت زیــر پــا گذاشــتن اصــول موازیــن 
اخالقــی یــا نظــام ارزشــی خاصــی، مــا اســتحقاق چیــزی را نداریــم.

ــًا بــی ارزش  اگــر هیــچ بــاوری نداریــم کــه بــه وضــوح نشــان دهــد مــا فــردی ذات
ــه  ــت ک ــری اس ــودن متغی ــرب ب ــود- مخ ــیل خ ــورت پتانس ــن ص ــتیم، در ای هس
دائمــًا در حــال تغییــر اســت و نحــوه زندگــی ما را مشــخص یم کنــد. تجربه جیم 
ــر  ــی ای بــرای رســاندن منظــورم اســت. جیــم هیــچ اعتقــادی مبنــی ب مثــال عال
شایســته نبــودن بــرای خوشــبختی، ســعادت یــا موفقیــت نداشــت چــون هیــچ 
مشــکلی بــا عملکــرد در ســطحی کــه درآمــدی مطمئــن ایجــاد کنــد و خــودش 
و خانــواده اش از آن راضــی و راحــت باشــند نداشــت. امــا زمانــی کــه بــا کارهایــش 
مثــل اذیــت کــردن لفظــی بچه هــا و ضــرب و شــتم فیزیکــی ســگش، معیارهــای 
ــادی،  ــته ش ــر شایس ــت، دیگ ــا گذاش ــر پ ــح را زی ــار صحی ــورد رفت ــودش در م خ
رفــاه و موفقیــت نبــود. ایــن میــزان از بی لیاقتــی را بــا میــزان عملکــردش نشــان 
داد کــه باعــث شــد بدتریــن روزش بــه عنــوان یــک معامله گــر را تجربــه کنــد. 

تخریـب  را  بـودن  واقع بیـن  بـرای  توانایی مـان  کـه  دالیلـی  بـا  معاملـه  سـوم، 
مـورد  در  واقع بینانـه  ارزیابی هـای  و  مشـاهدات  »آنـی«  انجـام  بـرای  یم کننـد: 
پتانسـیل بـازار بـرای حرکت در یـک جهت خاص، بایـد واقعًا برای مشـاهده هر 
چیـزی کـه توانایـی درک آن را داریـم پذیـرا باشـیم و همچنیـن به کلـی فکرمان را 
درگیـر نتیجـه پیش بینی هایمـان نکنیـم. به عبارت دیگـر، فیلترهـای ادراکی ما 
بایـد کامـاًل آزاد باشـند و مهـم نیسـت که بعـد از پیش بینی مان و وارد شـدن به 
معاملـه، بـازار چـه یم کنـد. اکثـر مـردم هرگـز بـه ایـن سـطح از واقع بیـن بـودن 
زندگـی  عاطفـی  آزاردهنـده  موقعیت هـای  درگیـر  کـه  زمانـی  حتـی  نیم رسـند؛ 
نیسـتند یـا باورهـای خود-مخـرب ندارنـد. زیـرا بیشـتر مـا تمایـل داریـم بـرای 
ورود بـه معاملـه یـا خـروج از آن، دالیـل یـا اهـداف نامرتبـط را در مشـاهدات 
و تحلیل مـان دخیـل کنیـم. دالیـل یـا اهدافـی کـه بـه نـدرت و گاهـی اصـاًل هیـچ 

رابطـه ای بـا پتانسـیل حرکـت بـازار ندارنـد.
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در ادامــه مــن فهرســتی از چنــد هــدف نامرتبــط رایــج کــه تمایــل داریــم در 
مشــاهدات و ارزیابی هایمــان از اطالعــات بــازار دخیــل کنیــم، ذکــر کــرده ام 
تــا شــما ببینیــد کــه آیــا در توانایی تــان بــرای واقع بیــن بــودن کمک کننــده 

هســتند یــا تاثیــر منفــی یم گذارنــد.

من یم خواهم برنده ی بزرگی باشم و سود کالنی به جیب بزنم 	

یم خواهم به خودم، خانواده یا دوستانم ثابت کنم که از پس این کار بریم آیم 	

یم خواهم به مردم نشان  دهم آدم ریسک پذیری هستم 	

از قهرمان بودن خوشم یم آید 	

باید پولم را از بازار پس بگیرم 	

دیگر نی توانم بیش از این فرصت های معامالتی را از دست بدهم 	

یم خواهم با نشان دادن به بقیه، به خودم اثبات کنم که آدم زرنگی هستم 	

ــم  ــی آماده ای ــت؛ وقت ــرا اس ــاز و پذی ــی ب ــتن ذهن ــتلزم داش ــودن مس ــن ب واقع بی
احتمــاالت متنــوع حرکــت را از دیــدگاه بــازار درک کنیــم. بــه عبــارت دیگــر، 
رفتــاری کــه بــازار در هــر لحظــه از خــود نشــان یم دهــد و نشــان دهنــده 
ــب  ــرای کس ــا ب ــخصی م ــل ش ــه تمای ــی ب ــت، ربط ــت اس ــرای حرک ــیلش ب پتانس
ســود، اثبــات چیــزی، قهرمــان بــودن، پــس گرفتــن پول مــان، از دســت نــدادن 
فرصت هــای بیشــتر یــا باهــوش بــه نظــر رســیدن نــدارد. اهــداف و نیــات 
ــاد  ــی ای ایج ــای ادراک ــرا فیلتره ــتند زی ــدال هس ــای اعت ــخصی، نابودکننده ه ش
یم کننــد کــه باعــث یم شــوند اطالعــات بــازار را طــوری مشــاهده و ارزیابــی کنیــم 

ــند. ــان باش ــت  نیات م ــت اولوی ــدودی در خدم ــا ح ــه ت ک

اگــر هیــچ رابطــه ای بیــن پتانســیل حرکــت بــازار و مقاصــد شــخصی مــا وجــود 
را در مشــاهدات و  کــه مــا مقاصــد  خــود  بــه هــر میــزان  نداشــته باشــد، 
ــرد  ــا عملک ــان ب ــزان »ارتباط م ــان می ــه هم ــم، ب ــل یم کنی ــان دخی ارزیابی هایم
ــه  ــًا ب ــازار لزوم ــا ب ــاط ب ــت دادن ارتب ــم«. از دس ــت یم دهی ــازار را از دس ــی ب واقع
ایــن معنــی نیســت کــه مــا برنــده نخواهیــم شــد، زیــرا یم توانیــم بــدون توجــه 
ــرار  ــده ق ــه ای برن ــده ایم، در معامل ــه ش ــرا وارد معامل ــا چ ــه ی ــه چگون ــه اینک ب
بگیریــم. امــا قطــع ارتبــاط مطمئنــًا ایــن احتمــال را افزایــش یم دهــد کــه مــا بــه 
اطالعاتــی کــه معاملــه ای برنــده را تضمیــن نیم کننــد اهمیــت زیــادی بدهیــم، 
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ــم و  ــری بدهی ــت کمت ــد اهمی ــن یم کنن ــه را تضمی ــه معامل ــی ک ــه اطالعات ــا ب ی
چنیــن چیــزی باعــث یم شــود وارد معامالتی شــویم کــه خیلی مطلوب نیســتند 
یــا مــکان حدضررهــا یــا برداشــتن ســودها را کمتــر از حــد ایــده آل انتخــاب کنیــم. 
در نهایــت، مقاصــد شــخصی کــه در معامــالت خــود لحــاظ یم کنیــم، تأثیــر خــود 
را بــر نتایــج نهایــی مــا خواهنــد گذاشــت. تنهــا هدفــی که بایــد در معامــالت خود 
لحــاظ کنیــم ایــن اســت کــه تــا حــد امــکان بــه فکــر نتایــج نباشــیم تــا بتوانیــم 
واضح تریــن مشــاهدات و بهتریــن ارزیابی هایــی را کــه یم توانیــم انجــام دهیــم.

چهــارم، سرخوشــی: سرخوشــی یــک نابودکننــده ی تعــادل اســت زیــرا یــک 
حالــت ذهنــی اســت کــه درک ریســک هــر اتفاقــی غیــر از آنچــه یم خواهیــم یــا 
ــر  ــاب ذک ــن کت ــا در ای ــه باره ــور ک ــد. همانط ــن یم کن ــم را غیرممک ــار داری انتظ
کــرده ام، مــا معامله گرانــی هســتیم کــه بــا حرکــت قیمــت معاملــه یم کنیــم. از 
دیــدگاه بــازار، ریســک همیشــه وجــود دارد و هرگــز از بیــن نــیم رود. از ســوی 
ــم،  ــور کرده ای ــی عب ــتانه سرخوش ــه از آس ــی ک ــا، زمان ــردی م ــدگاه ف ــر، از دی دیگ
ــز  ــچ چی ــن »هی ــه بی ــت ک ــی اس ــیم رود«. بدیه ــش ن ــتباه پی ــزی اش ــچ چی »هی
اشــتباه پیــش نــیم رود« و »هــر چیــزی ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد« فاصلــه ای 
واقعــی وجــود دارد کــه باعــث یم شــود زمانــی کــه بــا بــازار در تعامــل هســتیم، 

سرخوشــی بــه حالــت ذهنــی بســیار خطرناکــی تبدیــل شــود. 

ــان  ــه ذهن مـ ــر بـ ــت، کمتـ ــن حالـ ــه در ایـ ــت کـ ــن اسـ ــی ایـ ــکل سرخوشـ مشـ
یم رســـد کـــه معاملـــه را متوقـــف کنیـــم و از ایـــن »حالـــت ذهنـــی« بســـیار 
خـــاص بـــا انجـــام کار دیگـــری لـــذت ببریـــم. ایجـــاد آگاهـــی و قواعـــد الزم بـــرای 
تشـــخیص اینکـــه ِکـــی از مـــرز اعتمـــاد بـــه نفـــس عـــادی گذشـــته ایم و دچـــار 
حالـــت سرخوشـــی شـــده ایم و خـــروج از معاملـــه، مهارت هـــای پیچیـــده ای 
هســـتند کـــه در بیشـــتر مـــوارد مختـــص هـــر شـــخص هســـتند. یعنـــی مـــن 
یـــک تکنیـــک کلـــی و یکســـان نـــدارم تـــا بـــه معامله گـــران یـــاد بدهـــم چگونـــه 
ـــه  ـــه اینک ـــد ب ـــه برس ـــتند، چ ـــرخوش هس ـــی س ـــه زمان ـــه چ ـــد ک ـــخیص دهن تش
ـــی  ـــا مهارت های ـــم. اینه ـــاد کن ـــان ایج ـــه را برایش ـــف معامل ـــد توق ـــم قواع بخواه
هســـتند کـــه بایـــد متناســـب بـــا محیـــط ذهنـــی خـــاص هـــر فـــرد طراحـــی شـــوند. 



فصل هجدهم - 377

معامله گر کامل
www.atrinacademy.com

همســـر مـــن پائـــوال در کمـــک بـــه معامله گـــران بـــرای کســـب ایـــن مهارت هـــا 
در دوره هـــای آموزشـــی اش خیلـــی خـــوب عمـــل یم کنـــد.
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جمع بندی

قبــل از اینکــه جلوتــر برویــم، چندیــن نکتــه کلیــدی و بینــش مهــم در مــورد 
معاملــه مکانیکــی و شــخصی وجــود دارد کــه یم خواهــم مطمئــن شــوم آنهــا را 

درک کرده ایــد.

نکتــه اّول: روش شــخصی بــه مــا انعطاف پذیــری »آنــی« یم دهــد تــا از بهتریــن 
ایــن حــال، میــزان واقعــی  بــا  اســتفاده کنیــم.  قابلیت هــای تحلیلــی خــود 
ــه بهتریــن شــکل ممکــن، توســط »حالــت ذهنی«مــان تعییــن  عملکــرد مــا ب
یم شــود یــا احســاس خــوب نســبت بــه خودمــان بــه هنــگام ارزیابــی اطالعــات 
بــازار و تصمیم هــای معامالتــی هــم تعییــن کننــده هســتند. اگــر هیــچ دلیلــی 
بــرای احســاس گنــاه یــا احســاس اینکــه »لیاقــت برنــده شــدن را نداریــم« وجــود 
نداشــته باشــد و در حالــت ذهنــی خوبــی باشــیم، آنــگاه یم بینیم در مــورد اینکه 
چــه چیــزی معاملــه کنیــم، کجــا ســفارش ها را ثبــت و حــد ضــرر را قــرار دهیــم، 
ــم،  ــت کنی ــودهایمان را برداش ــا س ــد و کج ــدر باش ــان چق ــدازه ی موقعیت م ان
بهتریــن انتخاب هــای ممکــن را انجــام یم دهیــم. بــه عبــارت دیگــر، اگــر زندگــی 
مــا اوضــاع خوبــی داشــته باشــد، ایــن اوضــاع خــوب در کیفیــت انتخاب هایــی کــه 
هنــگام تعامــل بــا بــازار انجــام یم دهیــم منعکــس یم شــود. از طــرف دیگــر، اگــر 
نســبت بــه خــود احســاس خوبــی نداشــته باشــیم، دالیلــی بــرای احســاس گنــاه 
و بی لیاقتــی داشــته باشــیم، یــا مولفه هــای نابودکننــده تعــادل در فرآینــد 
بــه  مــا  عملکــرد  باشــند،  دخیــل  تصمیم گیری مــان  و  ارزیابــی  مشــاهده، 
احتمــال زیــاد، بــه تناســب حالــت ذهنی مــان افــت پیــدا خواهــد کــرد. در چنیــن 
حالتــی بــا نگاهــی بــه گذشــته، متوجــه خواهیــم شــد کــه کیفیــت انتخاب هایــی 

ــد. ــس نیم کنن ــا را منعک ــای م ــن توانایی ه ــم، بهتری ــام دادی ــه انج ک

نکته دوم: اگر

الـــف( از ارتبـــاط بیـــن حالـــت ذهنـــی خـــود و کیفیـــت انتخاب هـــای »آنی«مـــان 
آگاه نیســـتیم

ب( مهارت هـای خودآگاهـی بـرای تشـخیص اینکه چـه زمانی حالـت ذهنی ما در 
وضعیتـی خوبـی نیسـت یا کیفیتش افـت پیدا کرده اسـت را ایجـاد نکرده ایم
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ج( نیم توانیــم جلــوی معاملــه خــود را بگیریــم، حتــی اگــر تشــخیص دهیــم کــه 
در بهتریــن حالــت بــرای تعامــل بــا بــازار نیســتیم

 بنابرایــن مســتعد زیان هــا یــا افت هایــی یم شــویم کــه توانایی هــای تحلیلــی مــا 
را تخریــب یم کننــد. بــه عبــارت دیگــر، مــا یم توانیــم تحلیل گــر فوق العــاده ای 
باشــیم کــه مجموعــه ای وســیع از لبه هــا و بینــش در مــورد نحــوه تفکــر 
ســایر معامله گــران و آنچــه کــه احتمــااًل تحــت شــرایط و موقعیت هــای خــاص 
ــالت  ــم معام ــن یم توانی ــت، و همچنی ــت آورده اس ــه دس ــد را ب ــام یم دهن انج
خــود را بــدون کوچکتریــن احســاس ترســی انجــام دهیــم. امــا اگــر روی مؤلفــه 
»عملکــرد ذهنــی« در معاملــه  بــه صــورت واقع بینانــه کنترلــی نداشــته باشــیم، 
ــداوم  ــور م ــه ط ــه ب ــی ک ــت کم نتایج ــا دس ــدار ی ــج پای ــاد نتای ــت ایج ــن اس ممک

توانایی هــای تحلیلــی مــا را منعکــس  کننــد، برایمــان دشــوار باشــد.

نکتــه ســوم: اگــر تــا به حــال خوانده یــا شــنیده  بودید کــه معامله گــران حرفه ای 
از معاملــه شــخصی یــا اختیــاری بــه عنــوان »ورزش ذهنــی نهایــی« یــاد یم کننــد 
و منظورشــان را متوجــه نیم شــدید، اکنــون متوجــه یم شــوید! همچنیــن 
اگــر در مــورد معامله گــران حرفــه ای خوانــده  یــا شــنیده اید کــه در مــورد ثبــت 
افکارشــان و یادگیــری نحــوه مدیتیشــن صحبــت یم کننــد و نیم دانســتید کــه 
ثبــت افــکار و مدیتیشــن ممکــن اســت چــه ربطــی بــه معاملــه داشــته باشــند، 
ــان،  ــت افکارم ــد، یادداش ــم نیم دانی ــوز ه ــر هن ــا اگ ــد. ام ــر یم دانی ــون دیگ اکن
رابطــه ی بیــن حالــت ذهنــی و کیفیــت انتخاب هایمــان را مشــهودتر و ســنجش 
آنهــا را آســان تر یم کنــد. و انــواع خاصــی از مدیتیشــن ها، چارچوبــی را ایجــاد 
یم کننــد کــه مــا را قــادر یم ســازد از جریــان آگاهانــه افــکار خــود در حیــن فراینــد 
تفکــر آگاه شــویم. هــدف ایــن اســت کــه در نهایــت بــه نقطــه ای برســیم کــه بــه 
ــه در  ــکاری ک ــم اف ــا بتوانی ــویم ت ــل ش ــود تبدی ــکار خ ــرای اف ــی ب ــر عین ــک ناظ ی
خدمــت مقاصدمــان نیســتند را رهــا کنیــم و آگاهانــه افــکاری را انتخــاب کنیم که 
رســیدن بــه مقاصدمــان را تســهیل یم کننــد. بــه بیانــی دیگــر، یادگیــری نحــوه 
مدیتیشــن و نگــه داشــتن دفتــر ثبــت افکارمــان، تمرکــز مثبــت ذهن مــان بــر 
روی هــدف را آســان تر یم کننــد. بــرای اطالعــات بیشــتر در ایــن مــورد بــه فصــل 

20 کــه پــاوال آن را نوشــته اســت مراجعــه کنیــد.
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ــا  نکتــه چهــارم: اگــر ایــن تصــور را داریــد کــه ایجــاد نتایــج پایــدار در معاملــه ب
ــر  ــت. در ه ــت اس ــاًل درس ــان کام ــت، تصورت ــره آور اس ــخصی کاری دله روش ش
لحظــه ترکیــب نامحــدودی از متغیرهــای تحلیلــی وجــود دارنــد کــه یم توانیــم 
آنهــا را انتخــاب کــرده، در نظــر بگیریــم و تصمیــم بگیریــم چــه کاری انجــام دهیم 
و چگونــه آن را انجــام دهیــم. بــه ترکیــب نامحــدود متغیرهــای تحلیلــی، تمــام 
متغیرهــای روان شــناختی نابودکننــده تعــادل را هــم اضافــه کنیــد که پتانســیل 
ایــن را دارنــد کــه بــر فراینــد انتخاب هایمــان در تصمیم هــای معامالتــی تاثیــر 
ــی  ــر از توانای ــیار فرات ــدار، بس ــور پای ــه ط ــز ب ــت موفقیت آمی ــد. مدیری بگذارن

ــان. ــز ماهرترین ش ــه ج ــت؛ ب ــران اس معامله گ

حســاب افــراد حرفــه ای )مخصوصــًا مدیــران صندوق هــای پوشــش ریســک 
ــان  ــم )مربی ش ــال ها کار کرده ای ــول س ــا در ط ــا آنه ــاوال ب ــن و پ ــه م ــاری( ک اختی
بودیــم( از دســتم در رفتــه اســت. ایــن افــراد طبــق اســتانداردهای ایــن حرفــه، 
معامله گــران موفقــی بــه حســاب یم آمدنــد، امــا در عیــن حــال نیم توانســتند 
ــه توانایــی تحلیلی شــان باشــد.  ــه نتایجــی برســند کــه ســر ســوزنی نزدیــک ب ب
دلیلــش ایــن اســت کــه آن هــا همچنــان مســتعد افت هــای روانــِی ناشــی از یــک 
ــتن  ــرای دانس ــودآگاه ب ــای خ ــد و مهارت ه ــادل بودن ــده ی تع ــد نابودکنن ــا چن ی
اینکــه »چــه زمانــی نبایــد معاملــه کننــد« یــا اینکــه چــه زمانــی بایــد بــا کاهــش 
فعالیت هــا و انــدازه پوزیشــن خــود بــه نســبت حالــت ذهنی شــان، از ضــرر 
جلوگیــری کننــد. تــا آنجــا کــه یم دانــم، هــر کســی کــه بــه صــورت شــخصی 
معاملــه یم کنــد و یم توانــد نتایــج پایــداری فراتــر از اســتانداردهای حرفــه ای، 
یــا چیــزی نزدیــک بــه توانایــی تحلیلــی خــود ایجــاد کنــد، تنهــا زمانــی از پــس ایــن 
کار بــر یم آیــد کــه رشــد روانشــناختی اش همســطح یــک ورزشــکار قهرمــان در 

ســطح جهانــی باشــد.

نکتــه ی پنجــم: اگــر بــا روش مکانیکــی معاملــه کنیــم یــا حداقــل یــک برنامــه ی 
از پیــش تعییــن شــده بــرای همــه ی معامالت مــان داشــته باشــیم و بــا تعهــدی 
راســخ برنامه مــان را بــه همــان نحــوی کــه هســت اجــرا کنیــم، تضمیــن ایجــاد 

نتایــج پایــدار بســیار راحت تــر خواهــد شــد.

الزم نیســت کــه بــا مقــدار زیــادی واقع بینــی معاملــه کنیــم، و همچنیــن نیــازی 
بــه مهارت هــای پیچیــده خــودآگاه بــرای ایجــاد نتایــج پایــدار در روش مکانیکــی 
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نداریــم. همــه افــراد از داشــتن آزادی بــرای انجــام هــر کاری بــه هــر دلیلــی کــه 
ــم  ــزی را فراه ــن چی ــه چنی ــخصی معامل ــد. روش ش ــذت یم برن ــد ل یم خواهن
یم کنــد. بــا ایــن حــال، آزادی ای کــه روش شــخصی در اختیارمــان یم گــذارد یــک 
جنبــه منفــی مهــم دارد کــه باعــث یم شــود ایجــاد نتایــج پایــدار بســیار دشــوار 
شــود. یعنــی اگــر مایــل نباشــیم مهارت هــای روان شــناختی مربوطــه را توســعه 
دهیــم کــه یم تواننــد مشــخص کننــد ســد راه خودمــان شــده ایم یــا بــه عبارتــی 
در شــرف ایجــاد موانــع بــرای خودمان هســتیم. در روش مکانیکــی، آزادی انجام 
هــر کاری کــه یم خواهیــم را نداریــم، امــا مزایــای معاملــه مکانیکــی بیشــتر از 
آزادی ای اســت کــه از آن صــرف نظــر کرده ایــم، اگــر »نخواهیــم« واقع بینانــه 

معاملــه کنیــم. 

در روش شــخصی، ایجــاد نتایــج پایــدار تابعــی از ســطح تخصــص تحلیلــی مــا 
اســت و اینکــه چقــدر خــوب یم توانیــم آن تخصــص را »در لحظــه« بــه کار ببریــم. 
اینکــه چقــدر تحلیــل خــود را در هــر لحظــه بــه خوبــی اعمــال یم کنیــم، تابعی از 
کیفیــت »حالــت ذهنــی« مــا اســت. هرچــه »حالــت ذهنــی« مــا مثبت تــر باشــد 
)تــا زمانــی کــه از آســتانه سرخوشــی فراتــر نرویــم(، به طــور واقع بینانه تــری 
ــی  ــرد و انتخاب های ــم ک ــردازش خواهی ــی و پ ــاهده، ارزیاب ــازار را مش ــات ب اطالع
ــال،  ــن ح ــا ای ــتند. ب ــا هس ــی م ــن توانای ــان دهنده بهتری ــه نش ــرد ک ــم ک خواهی
مــا همیشــه در بهتریــن »حالــت ذهنــی« بــرای واقع بیــن بــودن نیســتیم، کــه 
چنیــن وضعیتــی منجــر یم شــود اطالعــات ]مــورد اســتفاده[ بــرای انتخــاب را بــه 
ــد.  ــس نیم کنن ــا را منعک ــای م ــن توانایی ه ــه بهتری ــم ک ــردازش کنی ــه ای پ گون
انتخاب هایــی کــه معمــواًل منجــر بــه زیان هایــی یم شــوند کــه ممکــن بــود در 
شــرایط دیگــر تجربــه نکنیــم یــا ســودهایی کــه ممکــن بــود بــه دســت آوریــم، 
امــا بــه دســت نیاورده ایــم. از آنجایــی کــه در روش شــخصی، توانایــی اســتفاده 
مؤثــر از تخصــص تحلیلی مــان، تابعــی از کیفیــت حالــت ذهنی مــان اســت، 
ــادل  ــده ی تع ــای نابودکنن ــل انرژی ه ــخیص و تعدی ــوه تش ــری نح ــس یادگی پ
ــه  ــی ک ــدازه ی عامل ــه ان ــد، ب ــل یم کنن ــان دخی ــان را در تصمیمات م ــه خودش ک
تعییــن یم کنــد نتایــج پایــدار ایجــاد یم کنیــم یــا خیــر و بــه انــدازه ی خــوب بــودن 

ــود.  ــد ب ــم خواه ــان مه تحلیل م

معامــالت مکانیکــی یــا از قبــل برنامه ریــزی کــردن معامالتمان، عملکــرد »آنی« 
ــی  ــه واقع بین ــط ب ــا فق ــی، م ــانند. در روش مکانیک ــل یم رس ــه حداق ــن را ب ذه
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»آنــی« کافــی نیــاز داریــم تــا تعییــن کنیــم آیــا رفتــار بــازار بــا معیارهــای دقیقــی 
کــه لبــه مــا مشــخص یم کنــد مطابقــت دارد یــا خیــر. پاســخ ایــن ســوال یــک بله 
یــا خیــر ســاده اســت کــه بــرای پاســخ صحیــح بــه آن نیــازی بــه واقع بینــی خیلــی 
زیــادی نداریــم. اگــر پاســخ مثبــت اســت، مــا دقیقــًا یم دانیــم کــه بــا توجــه بــه 
انــدازه پوزیشــن، جهــت یــا ورودی خــود، محــل حدضــرر را کجــا تعییــن کنیــم و 
هــدف ســودمان چــه باشــد، زیــرا همــه ایــن متغیرهــا زمانــی تعییــن شــده اند 
کــه مــا برنامــه معامالتــی خــود را طراحــی کرده  ایــم. بــه همیــن ترتیــب در 
نظــر گرفتــن، ســنجیدن، قضــاوت کــردن یــا فکــر کــردن »آنــی« وجــود نخواهــد 
داشــت. در نتیجــه، کیفیــت »حالــت ذهنــی« مــا بــه عنــوان عاملــی در تعییــن 
نتایج مــان از اهمیــت زیــادی برخــوردار نیســت، مگــر اینکــه در اجــرا بــا مشــکلی 
ــاداش  ــه پ ــک ب ــت، ریس ــه باخ ــرد ب ــبت ب ــا نس ــه ب ــک لب ــر ی ــیم. اگ ــرو باش روب
همــواره خــوب داشــته باشــیم و بتوانیــم آن لبــه را طبــق قوانیــن برنامــه اجــرا 

کنیــم، پایــدار بودنــی کــه لبه مــان ارائــه میکنــد را تجربــه خواهیــم کــرد.

ــی در  ــا روش مکانیک ــدار ب ــج پای ــاد نتای ــختِی ایج ــاوت س ــان دادن تف ــرای نش ب
ــم زد. ــان خواه ــی برایت ــخصی، مثال ــا روش ش ــه ب مقایس

موقعیتـی را تصـور کنیـد کـه بازیکـن ضربـه زن در یـک تیـم فوتبـال آمریکایـی 
حرفـه ای هسـتید. 15 دقیقـه آخـر بـازی اسـت و تیـم شـما سـه امتیـاز جلوتـر 
اسـت. اگـر دفاع تـان را کامـاًل حفـظ کنیـد عمـاًل بـازی را برده ایـد. با این حـال، تیم 
شـما تـوپ را در فاصلـه 5 یـاردی حریـف نگـه داشـته اسـت، امـا چهارمیـن دون2 
هـم هسـت. بنابرایـن، بـه جای انجام یـک تـاچ داون3 دیگر، مربی شـما تصمیم 

2   داون: یــک داون وقتــی شــروع میشــه کــه یــک پــاس یــا یــک ضربــه در بــازی انجــام بشــه و وقتــی بــه پایــان میرســه 

کــه تــوپ یــا بازیکــن صاحــب تــوپ بــه زمیــن بخورنــد یــا تیــی امتیــاز بگیــره و یــا اینکــه بازیکــن صاحــب تــوپ از زمیــن 

بــازی خــارج بشــه. قانــون 10 یــارد و 4 داون: قانــون اینــه کــه تیــم مهاجــم 4 داون فرصــت داره تــا تــوپ رو 10 یــارد جلــو ببــره. 

بــرای مثــال فــرض کنیــد االن اولیــن داون هســت و تیــم مهاجــم 4 داون فرصــت داره تــا 10 یــارد رو طــی بکنــه. حــاال اگــه 

تیــم مهاجــم در ایــن داون موفــق بشــه 3 یــارد تــوپ رو جلــو ببــره، بعــد از اون 3 فرصــت دیگــه داره تــا 7 یــارد تــوپ رو 

جلــو ببــره. بــه همیــن ترتیــب اگــر در داون ســوم 2 یــارد دیگــه جلــو ببــره، اون وقــت 2 داون دیگــه فرصــت داره تــا 5 یــارد 

www.tarafdari.com :باقیمونــده رو جلــو ببــره. منبــع

3   اگــر تیــم مهاجــم موفــق بشــه همینطــوری تــوپ رو جلــو ببــره و وارد منطقــه ایمنــی حریــف بشــه 6 امتیــاز 

ــن. ــاچ دان" میگ ــل "ت ــن عم ــه ای ــه ب ــره ک میگی
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یم گیـرد کـه یـک ضربـه4 بزنیـد. زدن یـک ضربـه 5 یـاردی در حالی کـه فقط چند 
دقیقـه بـه پایـان بـازی باقـی مانـده و تیـم شـما در حـال حاضر با سـه تـاچ داون 
جلو افتاده اسـت، تقریبًا آسـان ترین موقعیتی اسـت که یک ضربه زن یم تواند 
در آن قـرار بگیـرد. بـرای یـک ضربـه زن حرفـه ای، حتـی یـک ضربه زنـی کـه طبـق 
اسـتانداردهای حرفـه ای متوسـط   اسـت، انجـام یـک ضربـه موفـق، چندیـن بـار 

پشـت سـر هـم و بـدون هیـچ مشـکلی، برایش سـخت نیسـت.

حــاال فــرض کنیــد تیــم شــما در یــک بــازی قهرمانــی حذفــی اســت. اگــر برنــده 
ــازی  ــه از ب ــد ثانی ــا چن ــا، تنه ــن اینج ــا در ای ــد. ام ــر یم روی ــام برت ــه ج ــوید، ب ش
باقــی مانــده اســت، تــوپ در خــط 45 یــاردی حریــف اســت و بــا یــک امتیــاز 
ممکــن اســت ببازیــد. تنهــا چنــد ثانیــه باقــی مانــده اســت و مربــی شــما 
یم توانــد تصمیــم بگیــرد بــازی را ادامــه دهیــد و ســعی کنیــد یــک تــاچ داون 45 
یــاردی بــا 6 امتیــاز را بــه دســت آوریــد، یــا اینکــه یــک ضربــه 55 یــاردی بــا ســه 
امتیــاز بزنیــد. مربــی تصمیــم یم گیــرد کــه بهتریــن شــانس بــرای پیــروزی در 
بــازی ایــن اســت کــه شــما یــک ضربــه 55 یــاردی بزنیــد. بدیهــی اســت کــه چنیــن 
وضعیتــی، فشــار زیــادی بــه شــما وارد یم کنــد. زدن یــک ضربــه 55 یــاردی 
امکان پذیــر اســت امــا در ایــن شــرایطی کــه توصیــف کــردم، کار آســانی نیســت. 
بــا گرفتــن امتیــاز و بــرد در بــازی، بــه جــام برتــر یم رویــد کــه همیــن موضــوع 
کار را دشــوارتر یم کنــد. بــرای موفقیــت یم بایســت بــا حداکثــر توانایــی فیزیکی 

و روان شــناختی تان اقــدام کنیــد.

نکتــه مهــم ایــن مثــال ایــن نیســت کــه آیــا در ایــن موقعیــت، بــرای ضربــه زدن 
آمــاده هســتید یــا خیــر. نکتــه مهــم مثــال ایــن اســت کــه درک کنیــد ایجــاد نتایج 
پایــدار در روش شــخصی، معــادل دو یــا ســه بــار در روز/هفتــه ضربــه زدن بــا 
شــرایطی کــه توصیــف کــرده ام اســت، بســته بــه اینکــه چقــدر ارزیابــی و تصمیــم 
»آنــی« یم گیریــد. بــا توجــه بــه اینکــه مــا همیشــه در بهتریــن »حالــت ذهنــی« 
ــرای واقع بیــن بــودن قــرار نخواهیــم داشــت، بــدون مهارت هــای خودآگاهــی  ب
بــرای تشــخیص اینکــه چــه زمانــی حالــت ذهنی مــان در وضعیت خوبی نیســت، 
رســیدن بــه نتایــج پایــدار بســیار دشــوار خواهــد بــود. از ســوی دیگــر، اگــر یــک 

4   کیــک یــا ضربــه: اگــه فاصلــه تــوپ تــا دروازه حریــف زیــر 40 یــا 50 یــارد باشــه، یکــی از بازیکنــان تیــم مهاجــم )کیکــر( 

تــوپ رو بــه ســمت دروازه حریــف شــوت میکننــد کــه اگــه گل بشــه 3 امتیــاز داره. البتــه بعضــی از تیمهــا کــه کیکــر هــای 

خوبــی دارنــد از فواصــل بــاالی 60 یــارد هــم اقــدام بــه شــوتزنی میکننــد.
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ــًا هیــچ ریســکی برایمــان نــدارد، نشــان دهنده ی  ــاردی کــه تقریب ضربــه پنــج ی
ــا  ــا روش مکانیکــی باشــد، اگــر مجبــور باشــید یم توانیــد روزی ده ت ــه ب معامل
ــن  ــت در عالی تری ــازی نیس ــام آن نی ــرای انج ــون ب ــد چ ــاردی بزنی ــج ی ــه پن ضرب

ــید. ــان باش ــت ذهنی« ت »حال

اگــر مــا تحلیلگــران خوبــی باشــیم، شــکی نیســت کــه از منظــر تحلیلــی، معمواًل 
یم توانیــم بــا ارزیابی هــا و تصمیم هــای اختیــاری ای کــه »در لحظــه« یم گیریــم، 
نتایــج بهتــری را در هــر معاملــه بــه خصــوص بــه دســت آوریــم. بــا ایــن حــال از 
ــه  ــا روش مکانیکــی، ب ــکا ب ــدار و قابل ات منظــر روان شــناختی، ایجــاد نتایــج پای

شــدت آســان تر اســت.

برای معامالت تان برنامه ریزی کنید و طبق برنامه تان معامله کنید.

ایــن عبــارت نکتــه ی مهــم معامــالت اســت کــه زیــاد بــه گوش تــان خواهــد خــورد. 
ــد،  اگــر آمادگــی ایجــاد ذهنیــت یــک ورزشــکار قهرمــان در ســطح ملــی را نداری
جــدًا پیشــنهاد یم کنــم بــا روش مکانیکــی معاملــه کنیــد یــا حداقــل بــرای تمــام 
تصمیمــات معامالتــی خــود از قبــل برنامه ریــزی کنیــد و بــا تعهــدی راســخ 

ــد.  ــرا کنی ــد، اج ــی کرده ای ــه طراح ــور ک ــان را، همانط برنامه ت
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مثالــی برایتــان خواهــم زد کــه بــه نظــرم نمونــه بســیار خوبــی از تصمیــم 
ــه  ــهودی گرفت ــزه ش ــا انگی ــاس ی ــک احس ــاس ی ــر اس ــه ب ــت ک ــی ای اس معامالت
ــم  ــا ه ــود، ب ــی ب ــک مرب ــه ی ــک، ک ــن و مای ــه 1990، م ــل ده ــت. در اوای ــده اس ش
معاملــه یم کردیــم. رویکردمــان معامالتی مــان در بازارهــا، معامــالت نوســانی 
بلندمــدت بــود. مــا بــه دنبــال الگوهایــی در نمودارهایــی بــا بــازه زمانــی باالتــر 

ــد. ــا بدهن ــه م ــدار ب ــا پای ــزرگ ی ــبتًا ب ــت نس ــک حرک ــانه ای از ی ــه نش ــم ک بودی

ــی را  ــرارداد آت ــا 30 ق ــا م ــی، ام ــه قیمت ــه چ ــی و ب ــه زمان ــدارم چ ــاد ن ــه ی ــًا ب دقیق
در بــازار اوراق قرضــه خزانــه داری 30 ســاله، در ســطح مقاومــت بلندمــدت 
ــزی  ــه چی ــه چ ــیدیم ک ــود پرس ــک، از خ ــردن ریس ــخص ک ــرای مش ــم. ب فروختی
ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد، چقــدر محتمــل اســت و چقــدر بایــد ریســک 
ــت،  ــدر اس ــازار چق ــت ب ــال حرک ــتیم احتم ــه نیم دانس ــم. اگرچ ــا بفهمی ــم ت کنی
امــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه مطمئنــًا ممکــن اســت بــازار بتوانــد بــه ســطح 
مقاومــت باالیــی کــه قصــد فــروش در آن را داشــتیم برســد، و اگــر ایــن اتفــاق 
یم افتــاد، در ســطح مقاومــت بعــدی معاملــه و آن را آزمایــش یم کنیــم. بــا ایــن 
حــال، اگــر بــازار از ایــن ســطح مقاومــت بعــدی هــم عبــور نکنــد، ایــن معاملــه 
همچنــان بــا تعریــف مــا از یــک معاملــه موفقیت آمیــز مطابقــت دارد. ســطح 
ــا  ــا ورود م ــل ب ــه کام ــت اوراق عرض ــک پوین ــر از ی ــیم کمت ــدی ک ــت بع مقاوم
فاصلــه داشــت. بنابرایــن مــا حــد ضــرر خــود را دقیقــًا یک نقطــه باالتــر از قیمت 
ــه 30  ــل در اوراق خزان ــه کام ــت اوراق قرض ــک پوین ــم. ی ــرار دادی ــود ق ورودی خ
ســاله، معــادل 32 تیــک اســت. ارزش هــر تیــک 31.25 دالر اســت. از آنجایــی کــه 
مــا 30 قــرارداد فروختیــم، 30000 دالر ریســک کــرده بودیــم تــا بفهمیــم آیــا ایــن 

معاملــه کار یم کنــد یــا خیــر.
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پــس از اینکــه وارد معاملــه شــدیم، بــازار کــیم حــول قیمــت ورودی مــا جهــش 
کــرد و پــس از مــدت کوتاهــی بــه ســمت بــاال حرکــت کــرد. ســه یــا چهــار روز طول 
کشــید، امــا قیمــت در نهایــت تــا آن ســطح مقاومــت بعــدی بــاال رفــت و حــدود 
4 تیــک باالتــر از جایــی کــه حــد ضررمــان را قــرار داده بودیــم رفــت. هفتــه بعــد، 
بــازار بــه دامنــه ی تغییــرات قیمــت در اوراق قرضــه رســید، وقتــی ســطح باالتــر 
ــه،  ــن دامن ــطح پایی ــود و س ــا ب ــرر م ــد ض ــر از ح ــک پایین ت ــدود 4 تی ــه، ح دامن
حــدود 15 تیــک باالتــر از نقطــه ورودی مــا بــود. در آن هفتــه، بــازار ســه یــا چهــار 
بــار ســطح باالتــر دامنــه را آزمایــش کــرد کــه بــه ایــن معنــی اســت کــه مــا حــدود 

4 تیــک بــا ضــرر 30000 دالری فاصلــه داشــتیم تــا از معاملــه خــارج شــویم.

ــوار  ــت دش ــن وضعی ــا در ای ــه م ــه ای ک ــن هفت ــود و دومی ــه ب ــح جمع ــال صب ح
قــرار گرفتــه بودیــم. مــن مثــل همیشــه حــدود یــک ســاعت قبــل از بــاز شــدن 
بــازار بــه دفتــر رســیدم؛ امــا مایــک دیــر یم آمــد چــون جایــی قــرار داشــت، یــادم 
نیســت بــرای چــه بــود. همانطــور کــه مــن بــه نمودارهــای ســایر بازارهــا نــگاه 
یم کــردم، ایــن احســاس بــه مــن دســت داد کــه بایــد حــد ضــرر خودمــان را یــک 
تیــک باالتــر ببــرم. دلیلــی وجــود نداشــت کــه بتوانــم بــرای توجیــه جابجایــی حــد 
ــط  ــن فق ــاورم. م ــه، بی ــن معامل ــتر در ای ــزار دالر بیش ــردن ه ــک ک ــرر و ریس ض
»احســاس یم کــردم« ایــن کاری اســت کــه بایــد انجــام شــود، بنابرایــن آن را انجام 
ــه  ــد ک ــر برس ــه نظ ــب ب ــما عجی ــیاری از ش ــرای بس ــت ب ــن اس ــن ممک دادم. ای
مــن همینطــور پــا پیــش گذاشــتم و بــدون اینکــه دلیــل منطقــی بــرای توجیــه 
ــی،  ــع زمان ــا در آن مقط ــردم. ام ــا ک ــرر را جابه ج ــد ض ــم، ح ــته باش ــم داش اقدام
چندیــن ســال روی پــرورش توانایــی ام بــرای اقــدام بــر اســاس انگیزه هــای 

ــودم. ــرده ب ــم کار ک ــا حس های ــهودی ی ش

از طرفــی دیگــر، یم توانــم بــدون ذره ای شــک بگویــم کــه اگــر مایــک آن روز صبح 
وقــت مالقــات نداشــت، بــه هیــچ وجــه نیم توانســت قبــول کنــد کــه هــزار دالر 
دیگــر در معاملــه ای کــه تقریبــًا از لحظــه ورود بــه آن، وضعیــت خوبــی نداشــته، 
ــر اســاس یــک »حــس« و  ــار نیم رفــت کــه ب ــر ب ریســک کنیــم. و مخصوصــًا زی
بــدون هیــچ مــدرک مشــهود )الگــو نمــودار و ...( بــرای توجیــه اینکــه چــرا بایــد 
هــزار دالر دیگــر ریســک کنیــم تــا بفهمیــم معاملــه کارآمــد اســت یــا خیــر، حــد 

ضــرر را تغییــر دهیــم.
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ــاز  ــه ب ــح جمع ــازار صب ــاد. ب ــی افت ــه اتفاق ــه چ ــد ک ــدس زده ای ــااًل ح ــب احتم خ
شــد و تــا قیمتــی کــه در آن حــد ضــرر اولیه مــان را قــرار داده بودیــم بــاال رفــت، 
ــل  ــت کام ــًا دو پوین ــازار تقریب ــان ب ــا پای ــرد و ت ــوس ک ــش را معک ــپس جهت س
کاهــش پیــدا کــرد. وقتــی مایــک بــه دفتــر رســید، دیگــر همــه ی ضررهایمــان را 
جبــران کــرده بودیــم و حــدود 10 هــزار دالر ســود کــرده بودیــم. مــن نگفتــم کــه 
ــه  ــه نقط ــد ک ــه ش ــک متوج ــت مای ــا در نهای ــردم، ام ــا ک ــان را جابه ج ــد ضررم ح
اوج روز جایــی بــوده کــه حــد ضــرر  اولیه مــان قــرار داشــته و تعجــب کــرده بــود 
کــه چــرا از معاملــه خــارج نشــده ایم. مــن بــه مایــک توضیــح دادم کــه »حــس 
ــه اینکــه در  ــا توجــه ب ــم. ب ــر ببری کــردم« الزم اســت حــد ضــرر را یــک تیــک باالت
آن زمــان، یــک نوســان ســهام 40 هــزار دالری بــه نفع مــان شــده بــود، بــه نظــر 
یم آمــد بــرای مایــک مهــم نبــود کــه مــن هــزار دالر دیگــر را بــه خاطــر یــک حــس 

یــا گمــان بــه ریســک انداختــه بــودم. 

آیــا مــا چیــزی بیــش از حــس بینایــی، شــنوایی، چشــایی، بویایــی و المســه نیــاز 
ــک  ــا ی ــه م ــه هم ــدم ک ــن معتق ــم؟ م ــدا کنی ــت را پی ــم راه درس ــا بتوانی ــم ت داری
»حــس آگاهــی« غیرعقالنــی و خالقیــت محــور داریــم کــه خودآگاهانــه  بــه شــکل 
ــن  ــال ها، م ــول س ــد. در ط ــوذ یم کن ــان نف ــان در آگاهی م ــا گم ــاس ی ــک احس ی
بــا چندیــن معامله گــر کــه ارتبــاط شــهودی قــوی ای بــا بــازار داشــتند کار کــردم. 
ــای  ــه قابلیت ه ــران، ب ــر معامله گ ــه اکث ــم ک ــم بگوی ــی، یم توان ــور کل ــه ط ــا ب ام
اگــر معتقــد باشــند کــه دریافــت  شــهودی خــود دسترســی ندارنــد؛ حتــی 
اطالعــات مبتنــی بــر شــهود، امکان پذیــر اســت. و البتــه کســانی هــم هســتند 
کــه اصــاًل بــه وجــود شــهود، اعتقــادی ندارنــد. ارائــه توضیــح در مــورد ماهیــت 
شــهود، بــه هیــچ وجــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه شــما بــرای موفقیــت در ایــن 
ــال،  ــن ح ــا ای ــت. ب ــور نیس ــون اینط ــد، چ ــهودی داری ــس ش ــه ح ــاز ب ــه نی حرف
زمانــی کــه یــاد بگیریــد کمتــر بــه نتیجــه معامــالت خــود وابســته شــوید و بهتــر 
بتوانیــد بــا ذهنیتــی واقع بینانــه و راحــت اقــدام کنیــد، بــه احتمــال بســیار زیــاد 
ــا  ــا هماهنگــی کامــل ب لحظاتــی پیــش خواهــد آمــد کــه خــود را در مطابقــت ی

آگاهــی جمعــی بــازار یم یابیــد.

وقتــی ذهــن شــما بــا بــازار هماهنــگ اســت، احســاس یم کنیــد کــه هیــچ 
جدایــی ای بیــن شــما و هرکــس دیگــری کــه در آن بــازار شــرکت یم کنــد وجــود 
نــدارد. ایــن احســاس یگانگــی یم توانــد منجــر بــه »احســاس آگاهــی« شــهودی 
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ــه  ــه چگون ــد و اینک ــام آن را دارن ــد انج ــر قص ــران دیگ ــه معامله گ ــورد آنچ در م
ــبیه  ــک تش ــود. ی ــذارد، ش ــر یم گ ــت تأثی ــت قیم ــر جه ــا ب ــی آنه ــات جمع اقدام
خــوب بــرای درک آگاهــی جمعــی بــازار ایــن اســت: دســته ای از پرندگان یــا گروهی 
از ماهی هــا را در نظــر بگیریــد کــه بایــد بــه روشــی نامرئــی بــه یکدیگــر متصــل 
شــوند تــا بدیــن ترتیــب، همــه بتواننــد بــه طــور همزمــان جهــت خــود را تغییــر 
دهنــد؛ گویــی کــه ذهن شــان یکــی اســت. معامله گــری کــه آگاهــی جمعــی بــازار 
را درک کــرده اســت یم توانــد تغییــر در قیمــت را پیش بینــی کنــد؛ بــه گونــه ای 

ــا ماهــی ای در بیــن پرنده هــا اســت. کــه انــگار پرنــده ای در بیــن ماهی هــا ی

احساســات شــهودی یــا گمان هــا یم تواننــد تفــاوت بزرگــی در نتایــج نهایــی شــما 
ایجــاد کننــد؛ امــا یــک چالــش وجــود دارد. اگــر شــروع بــه اســتفاده از اطالعــات 
شــهودی-محور کنیــد و چارچوبــی بــرای درک آنچــه در حال وقوع اســت نداشــته 
باشــید، بــه آســانی و ندانســته اعتمادتــان بــه اطالعــات شــهودی را تخریــب 
ــد  ــما نیم خواهی ــد. ش ــد ش ــوار خواه ــدت دش ــه ش ــاره ب ــاد دوب ــرده و اعتم ک
ــتردگی  ــا گس ــه ب ــن در مقایس ــح م ــه توضی ــن، اگرچ ــد. بنابرای ــاق بیفت ــن اتف ای
ــا از برخــی از تله  هــای  موضــوع، مختصــر اســت، امــا بــه شــما کمــک یم کنــد ت
ــهودتان را از  ــاس ش ــر اس ــدام ب ــرای اق ــما ب ــی ش ــد توانای ــه یم توانن ــری ک رایج ت

بیــن ببرنــد، اجتنــاب کنیــد.

اگر در ابتدا فرآیند خالقانه را درک کنید، درک شهود آسان تر یم شود.

شــهود »حالتــی از آگاهــی« اســت کــه بــه شــکل یــک احســاس یــا گمــان بــه مــا 
یم رســد. ایــن احساســات یــا گمان هــا ماهیــت »خالقانــه« دارنــد، زیــرا اطالعــات 
یــا بینشــی در مــورد موقعیــت یــا شــرایطی را نشــان یم دهنــد کــه فراتــر از 
پایــه و اســاس دانــش فعلــی مــا اســت؛ یــا فراتــر از هــر نتیجــه ای اســت کــه بــا 
ــه  ــیم. ب ــه آن یم رس ــی ب ــا عقالن ــی ی ــتداللی منطق ــد اس ــک فرآین ــتفاده از ی اس
عنــوان مثــال، در مثــال قبــل، وقتــی مــن حــد ضــرر را یــک تیــک جابجــا کــردم، 
ــرر را  ــد ض ــد آن ح ــد بای ــن بگوی ــه م ــه ب ــود ک ــم نب ــی در ذهن ــا دانش ــات ی اطالع
ــا آن  ــاری( ت ــر رفت ــا )ه ــار بازاره ــاس رفت ــر اس ــس، ب ــت برعک ــم. درس ــا کن جابج
موقــع، یم توانســتم اینطــور اســتدالل کنــم کــه احتمــال بســیار قــوی ای وجــود 
ــد  ــه ح ــًا ب ــد و دقیق ــور کن ــاال عب ــمت ب ــه س ــت ب ــطح مقاوم ــازار از س ــه ب دارد ک
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ضــرر مــا بخــورد. بنابرایــن، از منظــر منطقــی یــا عقالنــی، جابجایــی حــد ضــرر 
هــدر دادن پــول بــود.

خالقیــت چیــزی را بــه وجــود یم آورد کــه قبــال وجــود نداشــته اســت. هــر فکــر، 
ایــده یــا تصــوری کــه از مــرز حقیقــت یــا واقعیــت فراتــر یم رود، بنــا بــه تعریــف، 
ماهیتــی خالقانــه  دارد. ایــده جابجایــی حــد ضــرر خالقانــه بــود، زیــرا از یــک 
فرآینــد فکــری منطقــی و عقالنــی نشــات نگرفتــه بــود. فکــر کــردن بــه احتمــال 
جابه جایــی حــد ضــرر، انتخابــی نبــود کــه عمــدًا گرفتــه باشــم. ایــن ایــده خــود 
ــش  ــای الهام بخ ــت ایده ه ــه دریاف ــم ک ــا یم دانی ــید. م ــم رس ــه ذهن ــود ب ــه خ ب
و همچنیــن انتخــاب آگاهانــه امــکان پذیــر هســتند تــا خــارج از مرزهایــی 
کــه باورهــای فعلی مــان تعریــف یم کننــد، فکــر کنیــم. اگــر نیم توانســتیم 
ایده هــای الهام بخــش بــه دســت آوریــم یــا عمــدًا فراتــر از باورهــای فعلی مــان 
فکــر کنیــم، مــا همچنــان ماننــد اجدادمــان در هــزاران ســال پیــش زندگــی 
یم کردیــم. تکامــل فنــاوری نمونــه کاملــی از توانایــی مــا در تفکر خالقانه اســت. 
بســیاری از دســتگاه های تکنولوژیکــی کــه بخــش مهــیم از زندگــی امــروز مــا را 
بــه خــود اختصــاص یم دهنــد، قبــاًل وجــود نداشــتند و نوآوری هایــی بــه حســاب 
ــا  ــن نوآوری ه ــرد؛ ای ــان ک ــد پیدایش ــن نیم ش ــای زمی ــچ ج ــه در هی ــد ک یم آمدن

در ذهــن یــک فــرد قــرار داشــتند و فکــری خالقانــه بودنــد.

اطالعات خالقانه از کجا یم آیند؟

نویســندگان،  هنرمنــدان،  میــان  در  پذیرفته شــده  نظریــه ای  آیــا  نیم دانــم 
مخترعــان، دانشــمندان، مهندســان یــا جامعــه علــیم وجــود دارد کــه توضیــح 
دهــد احساســات شــهودی یــا ایده هــای خالقانــه، نوآورانــه یــا الهام گرفتــه از 
کجــا یم آینــد. بــا ایــن حــال، عبارتــی کــه در ادامــه آمــده، نقــل قــول خوبــی بــرای 

نشــان دادن چیــزی اســت کــه یم خواهــم بیشــتر توضیــح دهــم. 

ــا آن،  ــه ب ــم ک ــل کنی ــری ح ــرز فک ــان ط ــا هم ــکات مان را ب ــم مش ــا نیم توانی م
مشــکات را به وجــود آورده ایــم.

لبرت انیشتین آ
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و بنابرایــن پاســخی کــه بــه شــما خواهــم داد بــر اســاس نتیجه گیــری ای در 
مــورد فرآینــد خالقیــت اســت کــه از نوشــتن کتاب هــای متعــدد، چندیــن کارگاه، 
ارائه هــای بی شــمار، و مطالعــه اصــول معنــوی از منظــر متافیزیکــی بــه مــدت 

تقریبــًا 35 ســال، بــه آن رســیده ام.

مـن شـخصًا معتقـدم کـه وقتی عمـدًا درگیـر فرآیند خالق یم شـویم یـا به طور 
خـود بـه خود اطالعات یا بینشـی به دسـت یم آوریم که از مرزهای سـطح فعلی 
آگاهـی یـا درک مـا فراتـر یم رود، آنچـه دریافت یم کنیم ناشـی از چیزی اسـت که 
برخـی از مـردم از آن بـه عنـوان »ذهـن جهانـی« یـاد یم کننـد یـا چیـزی کـه به آن 
»ذهـن خـدا« یم گویـم. مـن معتقـدم کـه تمـام اطالعـات و بینشـی که بشـریت 
بـرای ادامـه رشـد و تکامـل )فراتـر از سـطح فعلـی پیشـرفت مان( نیـاز دارد، از 
قبـل در دسـترس مان قـرار گرفتـه و مـا باید آن را به دسـت بیاوریـم و در »ذهن 

جهانـی« یـا »ذهـن خـدا« به آن دسـت پیـدا کنیم. 

چگونه ناخواسته فرایند خالقیت را کشف کردم

فصــل یازدهــم را بــه خاطــر بیاوریــد. زمانــی کــه یــک ســال از نقــل مــکان مــن 
ــق  ــر موف ــک معامله گ ــه ی ــدنم ب ــل ش ــای تبدی ــق روی ــرای تحق ــیکاگو ب ــه ش ب
یم گذشــت، تــرس از دســت دادن و اشــتباه کــردن بــه طــور کل مــرا بــه ســمت 
ورشکســتگی ســوق داد. ایــن مســئله در مــارس 1982 بــود. از دســت دادن 
خانــه ام در میشــیگان، پورشــه، حســاب معامالتــی و اعتبــار دســت نخــورده ام 
نخــورده داشــتم(،  اعتبــار دســت  مــورد داشــتن  زیــادی در  )مــن وســواس 

ــت.  ــن آموخ ــه م ــه ب ــه معامل ــودم و البت ــورد خ ــادی در م ــای زی چیزه

ــی  ــم در زندگ ــر عظی ــن تغیی ــا ای ــدم ب ــور ش ــه مجب ــدن دوره ای ک ــس از گذران پ
ــن  ــه بدتری ــال تجرب ــن در ح ــاد. م ــی افت ــیار جالب ــاق بس ــم، اتف ــار بیای ــود کن خ
ترس هایــم بــودم، امــا وقتــی همــه چیــز واقعــًا از بیــن رفــت، دیگــر چیــزی 
بــرای ترســیدن وجــود نداشــت. بــه عبــارت دیگــر، تمــام تــرس و اســترس 
ــا از  ــد. ب ــن رفتن ــا از بی ــروز آن ترس ه ــری از ب ــرای جلوگی ــالش ب ــورد ت ــن در م م
ــر از  بیــن رفتــن تــرس و اســترس، متوجــه شــدم کــه هویــت مــن بســیار فرات
دارایی هــا و اعتبــار دســت نخــورده ام اســت. ایــن حــس بــر مــن مســتولی شــد 
کــه حالــم خــوب خواهــد شــد. ســالمتی و توانایــی فکــر کردنــم را داشــتم. و یکــی 
از چیزهایــی کــه بــه آن فکــر یم کــردم ایــن بــود کــه اشــتباه کــردن، شــخص من را 
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خفیــف و ضعیــف نکــرد. داشــتم یــاد یم گرفتــم کــه ایــن آزادی قطعــی را دارم کــه 
بــه خــودم اجــازه دهــم اشــتباه کنــم. و عــالوه بــر ایــن، چیــزی بــه نــام شکســت 
وجــود نــدارد، مگــر اینکــه چیــزی مثبــت و مفیــد از یــک تجربــه آموختــه نشــود. 
چیــزی کــه بســیاری از ایــن درک هــا را، مخصوصــًا بــا ایــن ســرعت، امــکان پذیــر 
ــه فــردی قــرار گرفتــم کــه بــه  کــرد، ایــن بــود کــه مــن در موقعیــت منحصــر ب
مــن اجــازه داد معاملــه کــردن، بــدون اینکــه از تــرس ضعیــف شــوم، را تجربــه 

کنــم. منظــورم چنیــن چیــزی اســت:

معمــواًل وقتــی همــه چیــز را از دســت یم دهیــد، بــا توجــه بــه نیازهــای مالــی، 
ممکــن اســت زمــان زیــادی طــول بکشــد تــا بتوانیــد دوبــاره معاملــه کنیــد. بــا 
ایــن حــال، تــا زمانــی کــه هنــوز شــغلم را در مریــل لینــچ داشــتم، یم توانســتم به 
بازارهــا متصــل بمانــم و بــه معاملــه برای مشــتریانم ادامــه دهم. خوشــبختانه 
مــن توانســتم ورشکســتگی را پشــت ســر بگــذارم و شــغلم را حفــظ کنــم، 
ــوی.  ــری در ایلین ــیگان و دیگ ــی در میش ــتم، یک ــی داش ــگاه قانون ــرا دو اقامت زی
بنابرایــن یم توانســتم در مــورد محــل تشــکیل پرونــده بــرای ورشکســتگی دو 
انتخــاب داشــته باشــم. اگــر در ایلینــوی تشــکیل پرونــده یم دادم، ایــن احتمــال 
وجــود داشــت کــه مدیریــت مریــل لینــچ متوجــه شــود و احتمــااًل مــن را اخــراج 
کنــد. از ســوی دیگــر، اگــر در میشــیگان تشــکیل پرونــده یم دادم، احتمــااًل 
کســی متوجــه نیم شــد و یم توانســتم شــغلم را بــه عنــوان کارگــزار حفــظ کنــم. 
ــا آنجــا کــه یم دانــم هیــچ  ــام کــردم و ت ــًا در میشــیگان ثبــت ن بنابرایــن طبیعت

کــس در شــیکاگو متوجــه ایــن موضــوع نشــد.

زمانــی کــه از تــرس اشــتباه کــردن و از دســت دادن رهایــی یافتــم و از تــالش 
بــه دیــدن  اجتناب ناپذیــر دســت کشــیدم، شــروع  از چیزهــای  بــرای دوری 
و تجربــه ی بــازار متفاوتــی کــردم. بــه نظــر یم رســید کــه بــازار از ایــن نظــر 
متفــاوت اســت کــه خوانــدن آن بســیار آســان تر اســت، امــا واقعیــت ایــن بــود 
کــه مــن متفــاوت شــده بــودم، زیــرا بــا دیــدگاه جدیــدی اقــدام یم کــردم. انــگار 
کســی چشــم بندهایی را از روی چشــمانم برداشــته بــود کــه نیم دانســتم آنجــا 
هســتند. هنــگایم کــه چشــم بندها کنــار رفتنــد، مشــاهده و اقــدام بــر اســاس 

ــود. ــده ب ــان ش ــام یم داد، آس ــازار انج ــه ب ــی ک ــیاری از حرکات بس
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در ژوئــن ســال 1982، مــن بــرای مشــتریانم کــه بــه توصیه هــای مــن بــرای 
روزهــای  یم کــردم.  کســب  پایــدار  درآمــد  یم کردنــد،  تکیــه  معامالتشــان 
شــدند.  یم  تبدیــل  برنــده  ماه هــای  و  هفته هــا  بــه  کــه  داشــتم  برنــده ای 
قبــل از ضــرر کــردن شــخص دیگــری بــودم و بعــد از آن اتفاقــات تغییــر کــردم 
و بــه کســی تبدیــل شــدم کــه االن هســتم. ایــن مســئله چنــان تأثیــر عمیقــی 
بــر توانایــی مــن بــرای مشــاهده واقع بینانــه و اجــرای مناســب داشــت کــه 
ــورد  ــمیناری در م ــل س ــا حداق ــاب ی ــد کت ــردم بای ــاس ک ــت 1982، احس در آگوس
و  کتاب هــا  اگــر  کــه  بــودم  بــاور  ایــن  بــر  بنویســم.  معاملــه  روان شناســی 
ســمینارهایی کــه فراهــم آوردم بــه معامله گــران شــفافیت کافــی بدهــد، در 
مــورد ماهیــت کســب وکار و اینکــه چــرا ممکــن اســت مجبــور شــوند طــرز فکــر 
خــود را بــرای موفقیــت در آن تغییــر دهنــد، احتمــال خوبــی وجــود دارد کــه آنهــا 
ــطه ی  ــه واس ــوند ب ــور ش ــه مجب ــای اینک ــه ج ــد، ب ــدم بگذارن ــول ق ــد تح در رون
ــه  ــودم ک ــدوار ب ــن امی ــد. م ــر کنن ــا تغیی ــردن در بازاره ــرر ک ــاک ض ــس دردن ح
بتوانــم آموخته هایــم را بــه چیــزی تبدیــل کنــم کــه واقعــًا بتوانــد بــه معاملــه 
گــران دیگــر کمــک کنــد تــا درک کننــد کــه یم تواننــد رویاهــای موفقیت شــان را 
بــرآورده کننــد؛ در صورتــی کــه پذیــرای ایــن مطلــب باشــند کــه طــی کــردن ایــن 

فراینــد بســیار متفاوت تــر از چیزی ســت کــه تصــورش را یم کردنــد.

مــن در مــورد انجــام ایــن پــروژه بســیار هیجــان زده بــودم زیــرا در ســال 1982، 
ــا  ــا آنج ــت. ت ــود داش ــه وج ــی معامل ــورد روانشناس ــیم در م ــیار ک ــش بس بین
کــه یم دانــم، تنهــا یــک کتــاب در ایــن مــورد نوشــته شــده بــود و آن کتــاب 
»Investor’s Quotient« نوشــته ی جیــک برنشــتاین بــود کــه توســط انتشــارات 
وایلــی و پســران در ســال 1980 منتشــر شــد. در آن زمــان، »حالــت ذهنــی« چــه 
در جامعــه معامالتــی، علــیم یــا بــرای عمــوم مــردم شــناخته شــده نبــود. 
اکثــرًا نیم دانســتند کــه حالــت ذهنــی نقشــی در نتیجــه فعالیــت یــک شــخص 
ایفــا یم کنــد؛ مگــر در مــوارد فاجعه بــاری کــه کســی حســابش را بــه طــرز 
ــت  ــه موفقی ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــه ب ــًا هم ــاد یم داد. تقریب ــه ب ــتناکی ب وحش
ــد  ــه، یم توانی ــت. در نتیج ــوب اس ــل خ ــه و تحلی ــی از تجزی ــًا، ناش ــاًل و صرف کام
بــه دانشــگاه برویــد و مــدرک مالــی بگیریــد؛ امــا نــه مــدرک مالــی رفتــاری. زیــرا 

ــت. ــود نداش ــروز وج ــالف ام ــاری برخ ــی رفت ــای مال دوره ه
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مــن ایــده بســیار خوبــی داشــتم. چالــش بــرای مــن ایــن بــود کــه چگونــه 
یم توانــم ایــن ایــده را بــه واقعیــت تبدیــل کنم؟ بــه غیر از اشــتیاقم، چیــز زیادی 
نداشــتم. اول اینکــه مــن ســابقه ای در روانشناســی نداشــتم. در دانشــگاه 
رشــته علــوم سیاســی را شــروع کــردم و آن را بــه ارتباطــات تغییــر دادم زیــرا در 
علــوم سیاســی بــرای فــارغ التحصیلــی، بــه دو ســال یادگیــری یــک زبــان خارجــی 
نیــاز بــود. تــالش کــردم، امــا بــه یادگیــری زبــان دیگــری عالقــه  نداشــتم. دومــا، 
روحمــم خبــر نداشــت کــه اصــاًل چطــور بایــد کتــاب بنویســم یا بــه طور خــاص در 
مــورد روانشناســی معاملــه چطــور کتــاب بنویســم. بــه غیــر از برخــی از کارهــای 
مجالتــی آزاد، تجربیــات مــن در نوشــتن کتــاب بســیار محــدود بــود )کتــاب مــا 
»The Fearless Writer« را یم توانیــد بخوانیــد(. وقتــی در ایالــت میشــیگان 
دانشــگاه یم رفتــم، اگــر اســتادی در ابتــدای کالس اعــالم یم کــرد کــه بــرای ایــن 
تــرم ارائــه یــک مقالــه الــزایم اســت، کالس را برنیم داشــتم! کامــاًل جــدی. ســوما، 
بــه جــز کتــاب جیــک برنشــتاین، هیــچ منبــع مرجعــی در دســترس نبــود و بــه 
هــر حــال مــن قصــد نداشــتم کتــاب جیــک را بخوانــم. کتابــش واقعــًا بــرای 
 The Investor’s« آنچــه مــن ســعی در انجــام آن داشــتم مناســب نبــود. جیــک
ــا ســال 1982،  Quotient« را بــر اســاس دیــدگاه روان شناســی بالینــی نوشــت. ت
مــن چندیــن ســال متافیزیــک خوانــده بــودم و احســاس یم کــردم اگــر بــدون 
اینکــه ایــن مســئله را عیــان کنــم، کتــاب را از منظــر معنوی تــری بنویســم، بــه 

بهتریــن وجــه بــه خواننــده کمــک خواهــد کــرد.



فصل نوزدهم - 395

معامله گر کامل
www.atrinacademy.com

در نظر بگیرید که:

هیچ پیش زمینه ای در روان شناسی نداشتم 	

نی دانستم چطور کتاب بنویسم 	

هیــچ منبعــی بــرای ارجــاع نداشــتم، و اینطــور بــه نظــر یم رســید کــه بــه شــدت  	
بــا کمبــود منابــع مناســب بــرای شــروع پــرو ژه مواجــه بــودم.

از منظر عقالنی، ارزیابی ام از موقعیت درست بود 	

اما از منظر خالقانه، هرچیزی که نداشتم، تبدیل به یک موهبت شد.

منظــورم از فایــده ی »نداشــتن پیــش زمینــه در علــم روانشناســی« ایــن اســت 
کــه جامعــه دانشــگاهی بــرای فکــر کــردن راجــع بــه کاری کــه یم خواســتم انجــام 
دهــم چیــزی بــه مــن القــا نیم کــرد. بــه عبــارت دیگــر، مــن آزاد بــودم بــه هــر 
ــه  ــدون اینک ــید، ب ــر یم رس ــه نظ ــد ب ــا کارآم ــی ی ــم منطق ــه برای ــروم ک ــمتی ب س
مجبــور باشــم بــا محدودیت هــای تحمیــل شــده توســط چیزهایــی کــه ممکــن 
اســت شــخص دیگــری بــه مــن یــاد داده باشــد یــا بــه محتمــل بودن شــان بــاور 

داشــته باشــد، کنــار بیایــم.

مزایای نداشتن ایده برای نوشتن یک کتاب، زیاد بودند

دانســتن اینکــه نیم دانــم چگونــه ایــن کار را انجــام دهــم، یــا اینکه چــه اطالعاتی 
بایــد در کتــاب وجــود داشــته باشــد تــا بــه اهدافــم برســم، بــه ایــن معنــی بــود 

کــه هیــچ تصــور قبلــی ای در مــورد نحــوه نوشــتن کتــاب نداشــتم. 

ندانســتن اینکــه چگونــه کتــاب را بنویســم، مــن را آزاد گذاشــت تــا صرفــًا شــروع 
بــه نوشــتن ایده هــا کنــم.

بنابرایـن ایـن کاری بـود کـه من انجام دادم. شـروع کردم به نوشـتن هـر ایده ای 
کـه در ذهنـم جرقـه یم زد و مربـوط بـه روانشناسـی معاملـه یـا نحـوه آمـوزش 
کار  چـه  داشـتم  یـا  بـودم  کجـا  نیم کـرد  فرقـی  یم شـد.  معاملـه  روانشناسـی 
یم کـردم، اگـر ایـده ای بـه ذهنـم یم رسـید، کارم را متوقـف یم کـردم و شـروع به 
نوشـتن آن، بـدون سانسـور و بـدون توجـه بـه دسـتور زبـان، عالئـم نگارشـی یا 

امـال یم کـردم. در اینجـا پـاوال یـک مثـال خـوب از ایـن موضـوع یم زنـد:
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بــا شــروع اولیــن روز کار بــا مــارک روی اولیــن کتابــش در ســال 1984، شــب های 
زیــادی بــود کــه تــا دیروقــت کار یم کردیــم، گاهــی تــا نیمه شــب. زمانــی کــه مــارک 
»مشــغول نوشــتن« بــود، یم دانســتم کــه برایــش مهــم اســت متمرکــز بمانــد 
و بنابرایــن او را تشــویق یم کــردم کــه بــه نوشــتن ادامــه دهــد، حتی اگــر یک روز 
کاری بســیار طوالنــی باشــد. بعــد از بســیاری از آن روزهــای طوالنــی، مــن و مارک 
بــرای شــام بیــرون یم رفتیــم )بیشــتر اوقــات در خانــه هریتیــج، کــه در انتهــای 
خیابانــی بــود کــه دفتــر مــارک در آن قرار داشــت و متعلق بــه خانــواده ای یونانی 
بــود کــه غذاهــای بســیار خوبــی ســرو یم کردنــد و تــا دیروقت بــاز بــود(. معمواًل 
پــس از ســفارش غــذا، مــارک یــک دســته دســتمال بــر یم داشــت )البتــه ایــن 
مســئله بــرای مدت هــا قبــل از گســترش وســایل شــخصی الکترونیکــی بــود( 
ــی  ــم گاه ــت بگوی ــر اس ــا بهت ــرد، ی ــتن یم ک ــه نوش ــروع ب ــتمال ها ش و روی دس
ــرای  ــب ب ــتن مطال ــه نوش ــف ب ــدون توق ــاعت ب ــا دو س ــک ی ــدت ی ــه م ــات ب اوق
ــناختند و  ــنده« یم ش ــام »نویس ــه ن ــخدمت ها او را ب ــه یم داد. پیش ــاب ادام کت
غــذای او را تــا تمــام شــدن کارش گــرم نگــه یم داشــتند. وقتــی یم دیدنــد مــداد 
یــا خــودکارش را زمیــن گذاشــته، غــذا را برایمــان یم آوردنــد. بســیاری از اوقــات 
مــارک نیم دانســت چــه مــدت مشــغول نوشــتن اســت، صرفــًا یم دانســت کــه 
ــود  ــی ب ــه معمول ــن روی ــود. ای ــته ش ــد نوش ــیده و بای ــش رس ــه ذهن ــده ای ب ای
کــه در طــول همــکاری بــا هــم داشــتیم، و رونــدی شــهودی کــه مــن بــرای آثــار 
ادبــی خــودم در پیــش گرفتــم کــه توانایــی مــن بــرای نوشــتن بیــش از 20 کتــاب 

برنــده ی جایــزه را تــا بــه امــروز تســهیل کــرده اســت.

سـپس آنچـه را کـه نوشـته بـودم بـه اشـتراک یم گذاشـتم و پائـوال آن را اصـالح 
یم کـرد، معمـواًل بـا دیـدگاه معامالتـی و معنـوی اش. وقتـی یم گویـم بـدون او 
نیم توانسـتم ایـن کارهـا را انجام دهـم منظورم چنین چیزی اسـت. و منظورم از 
بـدون سانسـور این اسـت که هیچ ارزیابـی یا قضاوتی در مـورد اعتبار چیزهایی 
کـه یم نوشـتم انجـام نـدادم. تنهـا قانونـی که داشـتم ایـن بود که مطمئن شـوم 
دسـت خطـم بـه انـدازه ای خوانـا باشـد کـه مـن یـا پائـوال بتوانیـم آن را دوبـاره 

بخوانیـم و سـپس آنچـه را کـه نوشـته بـودم در کامپیوتـر تایـپ کنـم!

ایده هــای آزادی کــه جمــع آوری یم کــردم شــروع بــه ایجــاد ســؤاالت زیــادی 
ــی در  ــچ منبع ــه هی ــی ک ــتم. از آنجای ــا نداش ــرای آنه ــخی ب ــن پاس ــه م ــد ک کردن
دســترس نبــود، جایــی بــرای یافتــن پاســخ آن ســواالت نبــود. چیــزی کــه متوجــه 
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شــدم ایــن بــود کــه الزم نیســت جایــی بــروم، تنهــا کاری کــه بایــد انجــام یم دادم 
ــه در  ــرد. آنچ ــم ک ــدا خواه ــؤاالتم را پی ــخ س ــم و پاس ــوال بپرس ــه س ــود ک ــن ب ای
دنیــای امــروز اتفــاق افتــاده، معــادل داده هایــی اســت کــه از جایــی در اینترنــت 
روی کامپیوتــر بارگیــری یم شــوند. احتمــااًل همــه ایــن ضــرب المثــل »ضــرورت 
مــادر همــه اختراعــات اســت« را خوانــده یــا شــنیده اید. خــوب، یم شــود گفــت 
کــه نیــاز مــن بــه بینــش در مــورد روانشناســی معاملــه بــه طــور ناخواســته بــه 
مــن آموخــت کــه چگونــه از فرآینــد خالقانــه بــرای اســتفاده از »ذهــن جهانــی« 
یــا »ذهــن خــدا« اســتفاده کنــم و پاســخ هایی کــه بــرای بــرآورده کــردن اهــداف 

کتابــم نیــاز داشــتم را پیــدا کنــم.

بدین طریق پاسخ سواالتم را پیدا یم کردم:

بـاالی یـک تکـه کاغـذ یم نوشـتم و در  یـا گاهـی سـؤال را  سـؤالی یم پرسـیدم 
نهایت اطالعات مربوط به پاسـخ آن سـوال در مغزم جاری یم شـد. گاهی اوقات 
اطالعـات فـورًا بـه دسـت یم آینـد، اما خیلـی وقت ها اینطـور نیسـت و اغلب یک 
یـا دو روز طـول یم کشـد. وقتـی پاسـخ ها را پیـدا یم کـردم، دوبـاره هـر کاری کـه 
داشـتم انجـام یم دادم را کنـار یم گذاشـتم، درسـت ماننـد مثال قبلـی ای که پاوال 
زد، و بالفاصلـه همـه پاسـخ ها را یم نوشـتم. از آنجایـی کـه پاسـخ ها همیشـه 
چیـزی بودنـد کـه من هیـچ آگاهی قبلـی از آنها نداشـتم، دریافتم کـه اگر کلمات 
را فـورًا روی کاغـذ نیـاورم، از ذهنـم پـاک یم شـوند و آنهـا را از دسـت خواهـم داد. 
خیلـی حواسـم بـود کـه مطمئـن شـوم چنیـن چیـزی اتفـاق نیم افتـد. تخمیـن 
یم زنـم کـه 90٪ از ایده هـا و مفاهیـم کـه بـا روش خاصـی در کتـاب »معامله گـر 
عبـارت  بـه  خالقانه انـد.  فرآینـد  از  اسـتفاده  از  ناشـی  شـده اند،  ارائـه  منظـم« 
دیگـر، کمتـر از 10٪ مطالـب از دانـش و درک خـودم از روان شناسـی معاملـه، 

قبـل از اینکـه نوشـتن کتـاب را شـروع کنـم، بودنـد.

ــود  ــن ب ــاب ای ــک کت ــتن ی ــی نوش ــتن چگونگ ــای ندانس ــر از مزیت ه ــی دیگ یک
ــح  ــختی توضی ــائل، س ــی مس ــورد پیچیدگ ــی در م ــی واقع ــرای ارزیاب ــن ب ــه م ک
دادنشــان و در نهایــت، مــدت زمانی که این کار طول یم کشــید، مالک سنجشــی 
نداشــتم. بــه نوعــی در اوایــل ایــن فرآینــد بــه ذهنــم رســید کــه یم توانــم آن را 
ــه  ــان اضاف ــض اطمین ــم مح ــر را ه ــاه دیگ ــه م ــم. س ــام ده ــاه انج ــش م در ش
ــرا در واقعیــت هشــت ســال طــول کشــید  ــود، زی کــردم. امــا ایــن یــک توهــم ب
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تــا »معامله گــر منظــم« را بنویســم. بــا ایــن حــال، در هــر مقطــع زمانــی در آن 
ــام یم  ــاب را تم ــی کت ــه زمان ــیدیدکه چ ــن یم پرس ــر از م ــاله، اگ ــت س دوره هش
کنــم، یم گفتــم طــی شــش یــا نــه مــاه تمامــش یم کنــم. کامــاًل متقاعــد شــده 
بــودم کــه همیشــه تنهــا شــش یــا نــه مــاه بــرای نوشــتن کتــاب وقــت الزم دارم. 
معلــوم شــد کــه ایــن توهــم یــک مزیــت اســت، زیــرا اگــر مطمئــن یم شــدم کــه 
نوشــتن کتــاب هشــت ســال طــول یم کشــد، بــرای انجــام یــا تکمیــل ایــن پــروژه، 

دچــار تردیدهــای جــدی یم شــدم.

چرا این فرایند انقدر طول کشید؟ چندین دلیل وجود داشت.

مــن مطالــب بســیار خوبــی در دســت داشــتم کــه مشــتاق بــودم در قالــب نهایی 
ــا  ــود، ام ــه ب ــردازش کلم ــه پ ــک برنام ــب در ی ــی از مطال ــه برخ ــم. اگرچ بگنجان
بســیاری از آن هــا را روی دســتمال های مختلــف از رســتوران ها، دفترچه هــا 
یــا تکه هــای کاغــذ تصادفــی نوشــته بــودم. هیــچ کــدام از نظــر ســاختار جملــه، 
گرامــر، عالئــم نگارشــی و مهمتــر از همــه، از نظــر موضوع شــان کامــل نبودنــد. 
مــن بیــش از هــزار صفحــه در دســت داشــتم، جــدا از دســتمال کاغــذی یــا تکــه 
کاغذهــا، کــه در مــورد ایده هایــی بودنــد کــه فکــر یم کــردم بــه گونــه ای در کنــار 
هــم قــرار خواهنــد گرفــت کــه کتــاب پیوســتگی داشــته باشــد، و همچنیــن 
ــوش دادن و  ــا گ ــًا ب ــی، صرف ــی تصادف ــه ترتیب ــه ب ــتند ک ــود داش ــی وج ایده های
اســتفاده از فراینــد خالقانــه و شــهودی، جمــع آوری کــرده بــودم. بــه ایــن معنــا 
کــه وقتــی انگیــزه ای شــهودی بــرای نوشــتن پیــدا یم کــردم، همانطــور کــه 
پیش تــر گفتــم، آن را زیــر ســوال نیم بــردم، فقــط تمــام مطالبــی کــه بــه ذهنــم 
یم رســید را یم نوشــتم و یم دانســتم کــه بعــدًا آن هــا را منظــم خواهــم کــرد. بــا 
ایــن حــال، منظــم کــردن آنهــا بــه طــوری کــه بــه بهتریــن وجــه اهــداف کتــاب را 
تســهیل کنــد، چالــش برانگیزتریــن کاری بــود کــه تــا بــه حــال در زندگــی ام انجــام 
داده ام. اگــر بگویــم ایــن کار بســیار دشــوار و وقــت گیــر بــود، اغــراق نکــرده ام.

ــی  ــا مؤسســه مال ایــن مطلــب را هــم عــرض کنــم کــه مــن در آگوســت 1987، ب
ــاری  ــرارداد انتش ــتر، ق ــایمون و شوس ــرای س ــی ب ــاب مال ــش کت ــورک، بخ نیوی
ــد در  ــاه بع ــش م ــردم ش ــت ک ــه موافق ــون ک ــن مضم ــا ای ــودم، ب ــرده ب ــا ک امض
فوریــه 1988 یــک نســخه خطــی تمــام شــده را تحویــل دهــم. نســخه خطــی را 
تــا دســامبر 1989، 2 ســال و نیــم پــس از امضــای قــرارداد هــم تحویــل نــدادم. 
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هنــگایم کــه هــدف دائــیم کتــاب را درک کــردم، پائوال شــروع به تایــپ و ویرایش 
ــه  ــردازش کلم ــرای پ ــی ب ــذ در قالب ــای کاغ ــتمال ها و تکه ه ــا، دس آن دفترچه ه
کــرد کــه بیشــتر بــه مــن کمــک کــرد تعییــن کنــم کــه بــه چــه اطالعاتــی توجــه 

کنــم و آنهــا را در کجــای کتــاب قــرار دهــم.

در نتیجـه مطالعاتـم در متافیزیـک و تجـارب نوشـتن »معامله گـر منظـم«، بـه 
ایـن بـاور دسـت یافتـم که برای هر سـوال احتمالی از قبل پاسـخی وجـود دارد و 
بـرای هـر مشـکل احتمالـی، راه حلـی از قبـل در »ذهـن خـدا« یا »ذهـن جهانی« 
وجـود دارد. کلیـد دسـتیابی بـه پاسـخ سـواالت یـا راه حلـی نوآورانـه بـرای یـک 
مشـکل، پرسـیدن سـوالی اسـت کـه خـالء ذهنـی ایجـاد کنـد. خـالء یـک فضـای 
کامـاًل خالـی اسـت. خـالء ذهنـی فضایـی بـاز در ذهن ماسـت کـه آماده پر شـدن 
بـا اطالعـات، بینـش، ایده هـای نوآورانـه یـا خالقانـه اسـت. تنهـا کاری کـه بایـد 
انجـام دهیـم تـا ایـن اطالعات، بینـش، ایده هـای نوآورانه یـا خالقانه را به دسـت 

آوریـم ایـن اسـت کـه واقعـًا بـا ذهنـی بـاز و پذیرا سـوال بپرسـیم. 

ــه بــه خاطــر چیزهایــی کــه در مــورد روانشناســی  مثــاًل »معامله گــر منظــم« ن
معامــالت یم دانســتم، بلکــه بــه خاطــر چیزهایــی کــه نیم دانســتم بــه وجــود 
آمــد. ســواالت الکــی نیم پرســیدم. ســوال های الکــی و از روی تملــق واقعــًا 
ســوال نیســتند. عبارتــی در قالــب یــک ســؤال هســتند کــه در آن مــا بــه دنبــال 
تأییــد چیــزی هســتیم کــه قبــاًل معتقدیــم درســت اســت یــا یم خواهیــم درســت 
باشــد. ســؤاالت واقعــی کــه از منظــر ندانســتن یم آینــد، فضایــی را در »کیهــان« 
ایجــاد یم کننــد تــا بــا پاســخی پــر شــود کــه منحصــر بــه همــان فــردی اســت کــه 
بــه ســؤال پاســخ یم دهــد. اینطــور در نظــر بگیریــد کــه اگــر فــرد از قبــل جــواب 
ــا فکــر کنــد کــه پاســخ را یم دانــد، پــس در وهلــه ی اّول  ــد ی یــک ســوال را بدان

پرســیدن چنیــن ســوالی بی  فایــده خواهــد بــود.

یــک راه واقعــًا خــوب بــرای اســتفاده از فرآینــد خالقانــه بــرای معامله گــران 
ایــن اســت کــه ایده هایــی در مــورد چگونگــی بهبــود نتایــج سیســتم معامالتــی 
مکانیکی شــان بپرســند. بــه یــاد داشــته باشــید، پــس از 25 معاملــه، یم توانیــد 
ــا  هــر یــک از متغیرهایــی کــه یم خواهیــد را تغییــر دهیــد. از خــود بپرســید آی
ــود  ــان وج ــود نتایجت ــرای بهب ــان ب ــای متغیرهایت ــر مولفه ه ــرای تغیی ــی ب راه
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دارد یــا خیــر؛ و ســپس آن را رهــا کنیــد. بــه ایــن معنــی کــه روی ســوال متمرکــز 
نشــوید یــا بــه هیــچ وجــه ســعی نکنیــد بــه زور پاســخ دهیــد. 

ــی  ــورد چگونگ ــی در م ــت، ایده های ــد و در نهای ــام دهی ــان را انج ــط کار خودت فق
ــرد. ــد ک ــور خواهن ــان خط ــه ذهن ت ــان ب ــود نتایج ت بهب

شهود

ــای  ــم از تکنیک ه ــا یم توانی ــت. م ــت اس ــری از خالقی ــکل ناخودآگاه ت ــهود ش ش
ــه  ــت خالقان ــه ماهی ــم ک ــتفاده کنی ــی اس ــه اطالعات ــی ب ــرای دسترس ــی ب مختلف
دارنــد، در حالــی کــه احساســات و گمان هایــی کــه بیانگــر بینــش شــهودی 
ــدون  ــی و ب ــا موقعیت ــرایط ی ــر ش ــت ه ــان، تح ــر زم ــد در ه ــتند، یم توانن هس
درخواســت بــرای بینــش یــا اطالعــات، بــه ســراغ مــا بیاینــد. شــما یم توانیــد بــه 
مثــال قبلــی پائــوال در مــورد نوشــتن خــود بــه خــود بــر روی دســتمال کاغــذی 
در حیــن صــرف غــذا در رســتوران ها فکــر کنیــد و آن را بــه عنــوان مثالــی از ایــن 
ــا  ــن م ــه ذه ــی ب ــر موقع ــه ه ــهودی ای ک ــش ش ــد؛ بین ــر بگیری ــئله در نظ مس
خطــور یم کنــد. مــن بــه احســاس شــهودی یــا  گمان هــا بــه عنــوان هدیــه ای از 

جانــب خــدا نــگاه یم کنــم.

بــا ایــن حــال، از آنجایــی کــه اطالعــات شــهودی از آنچــه یم دانیــم یــا از آنچــه 
یم تــوان از طریــق برخــی فرآیندهــای اســتدالل منطقــی تأییــد کــرد نشــات 
نیم گیرنــد، آن بخــش از مــا کــه نیــاز بــه دانســتن دارد )یعنــی بعــد از پرســیدن 
یــک ســؤال بــرای دریافــت پاســخ( یم توانــد اقــدام کــردن بــر اســاس اطالعــات 
شــهودی کــه بــه دســت مــا یم رســد را دشــوار کنــد. واکنــش عــادی ایــن اســت 
کــه صحــت آنچــه را کــه احســاس یم کنیــم زیــر ســوال ببریــم و علیه آن اســتدالل 
کنیــم، یــا کاًل آن را بــه طــور کامــل رد کنیــم. بــرای اقــدام بــر اســاس شــهود خــود، 
ــرض  ــت ف ــن اس ــون ممک ــم. اکن ــاد کنی ــه آن اعتم ــه ب ــم چگون ــاد بگیری ــد ی بای
ــدر  ــی چق ــورات غیرمنطق ــا تص ــات ی ــن احساس ــدیم ای ــه ش ــی متوج ــد وقت کنی

یم تواننــد دقیــق باشــند، بــه راحتــی یم تــوان بــه آنهــا اعتمــاد کــرد.
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چالش واقعی اینجاست.

شــهود واقعــی، معمــواًل )اگــر نگوییــم همیشــه( بــا چیزهایــی کــه از قبــل 
یم دانیــم در تضــاد اســت.

بــدون اعتمــاد مــورد نیــاز ]بــه شــهودمان[ بــرای برطــرف کــردن تعــارض، آنچــه 
کــه  فرصتــی  از  یم شــود  باعــث  و  شــد  خواهــد  پیــروز  همیشــه  یم دانیــم 
ــه  ــر آنچ ــه خاط ــا ب ــه، م ــم. در نتیج ــتفاده نکنی ــد اس ــا یم ده ــه م ــهودمان ب ش
کــه »یم توانســت« اتفــاق بیفتــد، احســاس حســرت یم کنیــم. برخــی از نتایــج 
ــا از تجربــه کردنشــان خــودداری  شــهودی ای کــه مــا آنهــا را نادیــده یم گیریــم ی
یم کنیــم، یم تواننــد بســیار مهــم باشــند. به عنــوان راهــی بــرای جبــران آنچــه 
از دســت داده ایــم یــا بــرای اجتنــاب از تجربــه دوبــاره ی پشــیمانی، گاهــی اوقــات 
ذهــن منطقی مــان چیــزی را کــه مــن »شــهود تقلبــی« یم نامــم ایجــاد یم کنــد. 
ــی  ــهود را بازآفرین ــاس ش ــد احس ــا یم توان ــی م ــن منطق ــر، ذه ــارت دیگ ــه عب ب
کنــد، و بــه نظــر برســد کــه مــا در حــال دریافــت یــک احســاس یــا گمــان واقعــی 
هســتیم. امــا ایــن احساســات یــا گمان هــا بر اســاس اطالعــات خالقانه نیســتند، 
بلکــه ســاخته و پرداختــه ی ذهــن منطقــی مــا هســتند. بــه بیانــی دیگر، پــاوال به 
ایــن حس هــای تقلبــی کــه ذهن مــان یم ســازد، »امیــدواری و آرزو« یم گویــد. از 
آنجایــی کــه ایــن شــهود واقعــی نیســت، اقــدام کــردن بــر اســاس ایــن احساســات 
جعلــی، بســیار آســان تر خواهــد بــود، معمــواًل بــه ایــن دلیــل کــه وقتــی امیــدوار 
ــایندی  ــت خوش ــی در وضعی ــی و عاطف ــاظ ذهن ــم، از لح ــتیم و آرزو یم کنی هس
ــته ایم،  ــد داش ــال ها آرزو و امی ــواًل س ــا معم ــه م ــی ک ــم. و از آنجای ــرار یم گیری ق
باورهایــی در خــود ایجــاد یم کنیــم کــه بــه نظــر یم رســد آن آرزوهــا و امیدهــا در 
ــتند.  ــد هس ــط آرزو و امی ــت فق ــه در واقعی ــی ک ــتند، در حال ــهود هس ــع ش واق
وقتــی بــر اســاس آن احساســات جعلــی عمــل یم کنیــم و نتایــج مــورد انتظــار را 
بــه دســت نیم آوریــم، طبیعتــًا ناامیــد یم شــویم و احتمــااًل احســاس یم کنیــم 
نــارو خورده ایــم. زمانــی کــه شــهود واقعــی بــه مــا نــارو یم زنــد، ایجــاد اعتمــادی 
کــه بــرای اقــدام کــردن بــر اســاس شــهود واقعــی ای کــه ممکــن اســت در آینــده 

بــه ســراغ شــما بیایــد، یم توانــد بســیار دشــوار باشــد.
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ما نیم خواهیم چنین اتفاقی بیفتد.

بــا ایــن حــال، یادگیــری اینکــه چگونــه بــه شــهود خــود، بــه طــور منطقــی اعتمــاد 
کنیــم، فرآینــدی اســت کــه بســیار فراتــر از مبحــث ایــن کتــاب اســت. بنابرایــن 
ــن  ــه م ــال، کاری ک ــن ح ــا ای ــم داد. ب ــتری نخواه ــات بیش ــاب توضیح ــن کت در ای
ــن  ــای آنالی ــت روم ه ــوال در چ ــودم و پائ ــه خ ــت ک ــن اس ــام آن را دارم ای ــد انج قص
حاضــر شــویم و کارگاه هــای زنــده ای را بــا پائــوال کــه ایــن مفاهیــم را نیــز مطالعــه 
کــرده اســت، ارائــه دهیــم تــا در کل بــه ســواالت در مــورد کتــاب و بــه خصــوص 
ماهیــت شــهود پاســخ دهیــم. مــن و پائــوال یم توانیــم بــا پرداختــن بــه ســؤاالت 
ــا پاســخی ارائــه دهیــم  بــه طــور »زنــده« تمــام تــالش خــود را بــه کار بگیریــم ت
کــه بــا محیــط ذهنــی شــخصی کــه ســؤال یم پرســد ســازگار باشــد. بــه عبــارت 
دیگــر، مــا یم خواهیــم بتوانیــم بــه ســؤال، در چارچــوب سیســتم اعتقــادی 
شــخصی کــه ســؤال یم پرســد پاســخ دهیــم، بنابرایــن احتمــال کمتــری بــرای 
ســوء تفاهــم یــا ســردرگیم وجــود دارد. در عیــن حــال، اگــر تمایــل بــه دریافــت 
احساســات شــهودی یــا گمان هــای شــهودی در مــورد جهــت قیمــت داریــد، 
پیشــنهاد یم کنــم ایــن احســاس یــا گمــان را بپذیریــد و آن را یادداشــت کنیــد. در 
غیــر ایــن صــورت، بــه روش معمول تــان معاملــه کنیــد. یــا در صــورت تمایــل 

بــا دفتــر مــا تمــاس بگیریــد. 

ــوه  ــع از نح ــا درک جام ــک، ب ــه ی ــر درج ــک معامله گ ــه ی ــود ب ــل خ ــد تبدی فرآین
حرکــت دقیــق قیمت هــا از منظــر جریــان ســفارش آغــاز یم شــود. هنــگایم کــه 
ایــن درک بــه وجــود آمــد، بســیاری از راه هایــی کــه بــرای موفقیــت در ایــن حرفــه 
نیــاز داریــد، بدیهــی خواهنــد بــود. و هنــگایم کــه بدانیــد چگونــه »مثــل یــک 
معامله گــر« فکــر کنیــد، یم توانیــد از هــر روش تحلیلــی یــا تکنیکــی کــه بــرای 

ایجــاد ســیگنال های خریــد و فــروش داریــد، اســتفاده کنیــد.
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فصل بیستم
اهمیت شناخت خود به عنوان یک معامله گر

نوشته پاوال تی وب

اکثــر شــما کــه ایــن کتــاب را یم خوانیــد، از منابــع متفــاوت در طــول حرفــه 
ــر  ــا دفت ــالت ی ــرای معام ــه ب ــک دفترچ ــتن ی ــه داش ــنیده اید ک ــان ش معامالتی ت
ــن  ــا در ای ــد ام ــد بگذاری ــه یم خواهی ــمش را هرچ ــت دارد. اس ــی اهمی معامالت
فصــل مــن از عبــارت دفتــر معامالتــی اســتفاده خواهــم کــرد. چــرا؟ زیــرا زمانــی 
کــه شــروع  کنیــد هــر فکــری کــه قبــل، در حیــن و بعــد از هــر معاملــه داریــد و 
هــر اقــدایم را کــه در حیــن معاملــه در هــر روز انجــام یم دهیــد را ثبــت کنیــد، 
و وقتــی شــروع بــه ثبــت معامــالت برنــده یــا »هزینه هــای کاری« یم کنیــد، 
درنهایــت یــک »دفتــر« خواهیــد داشــت کــه یم توانیــد از آن یــاد بگیریــد و 
معامــالت خــود را بهبــود بخشــید. اســتفاده از اصطــالح »دفتــر وقایــع روزانــه« 
ایــن مفهــوم را یم رســاند کــه شــما در آن یادداشــت هایی یم کنیــد و هرگــز آنهــا 
ــه  ــرق دارد. ب ــی ف ــر معامالت ــف دفت ــا تعری ــف ب ــن تعری ــد. ای ــیم کنی ــرور ن را م

زودی بــه طــور کامــل بــه ایــن موضــوع خواهیــم پرداخــت.

ایــن تصــور اشــتباه در حرفــه معاملــه وجــود دارد کــه یم گوینــد بــه جــز بــرای 
پیگیــری معامــالت خــود، نگــه داشــتن دفتــر معامالتــی هیــچ فایــده ای نــدارد. 
ــن  ــا ای ــادی دارد. ب ــای زی ــر مزای ــی دقیق ت ــر معامالت ــک دفت ــتن ی ــًا داش مطمئن
حــال، آنچــه کــه مــن در طــول ســال ها از طریــق مربیگــری معامله گــران، و 
از طــرف برخــی از معامله گــران در چــت روم زنــده »Elite Traders« )اولیــن و 
احتمــااًل تنهــا چــت روم زنــده بــرای بحــث در مــورد چالش هــای معامالتــی و 
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــن اس ــده ام ای ــازار( فهمی ــاعات ب ــالت در س ــی معام روانشناس
یم رســد تــا حــدودی ابهاماتــی یــا مقــداری ســردرگیم در مــورد مزایــای واقعــی 

ــود دارد. ــی وج ــر معامالت ــوع دفت ــر ن ــه ه ــتن و مطالع نگه داش
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ــان  ــری معامالت ش ــر از پیگی ــه غی ــه، ب ــتند ک ــق هس ــران مواف ــه گ ــر معامل اکث
)هرچنــد کــه بــه تجربــه ی مــن، تعــداد اندکــی از معامله گــران یم پذیرنــد 
کــه پیگیــر معامالت شــان باشــند، و همچنــان اهمیــت ایــن مســئله را درک 
نیم کننــد(، آنهــا واقعــًا هــدف انجــام ایــن همــه کار »اضافــی«، یعنــی نگــه 
داشــتن نوعــی دفتــر روزانــه یــا دفتــر معامالتــی بــرای آگاهــی از تفکــرات و 
اقدامــات هــر روز معامالتی شــان را درک نیم کننــد. بنابرایــن، کاری کــه مــن در 
ایــن فصــل انجــام خواهــم داد ایــن اســت کــه ســعی کنــم بــا جزئیــات بیشــتری 
از آنچــه قبــاًل شــنیده اید توضیــح دهــم کــه حفــظ یــک دفتــر معامالتــی چقــدر 
یم توانــد بــرای شــما مفیــد باشــد، تــا بــه شــما در دســتیابی بــه اهــداف پایــدار 
و کســب ســود، یــا هــر هــدف معامالتــی شــخصِی دیگــری کــه داریــد کمــک کنــد. 

اهمیت استفاده از یک دفتر معامالتی غیرقابل ارزش گذاری است.

چــرا؟ ایــن هــم ســاده اســت. همانطــور کــه شــما وارد بــازی معاملــه یم شــوید، 
منظــورم ایــن اســت کــه امــروزه بیشــتر معامله گــران بــه احتمــال زیــاد از 
حرفــه ای متفــاوت وارد معاملــه یم شــوند، و بنابرایــن، اکثــر معامله گــران 
ــک  ــر، در ی ــدف دیگ ــک ه ــرای ی ــل، ب ــه از قب ــد ک ــان یم آورن ــا خودش ــی ب ذهنیت
ــخصی( و در  ــای ش ــه دنی ــارت و چ ــای تج ــه در دنی ــر )چ ــاوت دیگ ــص متف تخص
یــک حرفــه ی دیگــر، ایجــاد، تعریــف و اصــالح شــده اســت. یــک هــدف، تخصــص 
یــا حرفــه ای کــه احتمــال دارد بخشــی از یــک ســازمان باشــد کــه آنهــا صاحبــش 
نیســتند و ایجــادش نکرده انــد. یعنــی هــر یــک از شــما کــه ایــن مطلــب را 
یم خوانیــد ممکــن اســت در حــال تغییــر شــغل پزشــکی، حقوقــی، داد و ســتد، 
ــغل هایی  ــید. ش ــره باش ــه داری و غی ــددکاری، خان ــرداری، م ــتوران داری، دفت رس
کــه معمــواًل مســتلزم کار کردن/مراقبــت از کســی یــا گروهــی دیگــر و دریافــت 

ــا گروهــی دیگــر، بــه غیــر از خودتــان هســتند.  حقــوق توســط شــخص ی

ــر  ــی فک ــه روش خاص ــا ب ــت ت ــده اس ــروط ش ــما مش ــن ش ــب، ذه ــن ترتی ــه ای ب
کنــد تــا کارهــا و اهــداف روزانــه کــه پیــش روی شــما گذاشــته یم شــود را، در یــک 
بــازه زمانــی معیــن و بــا مقــدار حقــوق معینــی بــه انجــام برســانید؛ یــا در بعضی 
شــغل ها مثــل مراقبــت از یــک عضــو خانــواده )منظــور اینکــه معمــواًل افــراد بــا 
ایــن مــدل شــغل حقــوق نیم گیرنــد یــا مقــدار کــیم حقــوق دریافــت یم کننــد(. 
حــاال انجــام آن وظایــف یــا اهــداف ممکــن اســت هفته هــا، ماه هــا یــا حتــی 
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ــی  ــل آن وظایف ــل از تکمی ــدت، قب ــن م ــول ای ــا در ط ــد، ام ــول بکش ــال ها ط س
کــه پیــش روی شــما گذاشــته شــده، صــرف نظــر از نــوع وظایــف و کارهــا، ذهــن 
ــی  ــه طریق ــا ب ــام کاره ــت؛ انج ــوده اس ــز ب ــا متمرک ــام کاره ــر انج ــًا ب ــما صرف ش
کــه شــخص دیگــری تجویــز کــرده اســت، و بــه روشــی کــه شــما بــرای دریافــت 
دســتمزدی خــاص )بغیــر از مراقبــت از اعضــای خانــواده( در پیــش گرفته ایــد 
یــا بــا آن موافقــت کرده ایــد. بنابرایــن، نبایــد تعجــب آور باشــد کــه وقتــی شــروع 
ــد روی  ــه نیم توانی ــوید ک ــه ش ــد، متوج ــه یم دهی ــه ادام ــه معامل ــد و ب یم کنی

ایجــاد نتایــج مختلــف مــورد نظرتــان تمرکــز کنیــد. دلیــل آن ســاده اســت.

ذهن تــان بــرای معاملــه کــردن، بــه یــک برنامه ریــزی مجــدد، بازتعریــف و 
اصــالح نــوع تفکــر در مــورد انجــام و تکمیــل کار روزانــه  یــا هــدف فعلــی »شــما« 

نیــاز دارد.

در  حضـور  و  ذهن تـان  توسـعه  بـرای  راه هـا  موثرتریـن  و  سـاده ترین  از  یکـی 
معامالتـی  روز  طـی  در  اقدامات تـان  و  افـکار  نوشـتن  جدیـد،  حرفـه ی  ایـن 
اسـت. بـه نظـر سـاده یم رسـد، نـه؟ بـا ایـن حـال، در جلسـات مشـاوره ای کـه 
مـن بـا معامله گـران داشـته ام، متعجـب خواهیـد شـد اگـر بفهمیـد کـه چگونه 
بسـیاری از معامله گـران نیم تواننـد یـا نیم خواهنـد بـه هـر دلیلـی، یـک دفتـر 
معامالتـی نگـه دارنـد. بنابرایـن، بـه همـه خواننـدگان پیشـنهاد یم کنـم، از این 
هنجـار خـارج شـوید، معامله گـر »متوسـط« نباشـید کـه سـال بـه سـال ضـرر 
یم کنـد. متفـاوت باشـید! با مشـخص کردن مفهـوم دفتر معامالتـی و با کمک 

دسـتورالعمل هایی کـه در ایـن فصـل بـه شـما خواهـم داد، شـروع کنیـد.

دفتر معامالتی دقیقًا چیست؟

بیاییــد بــا چنــد تعریــف شــروع کنیــم. بایــد از خودتــان بپرســید دفتــر معامالتی 
چیســت؟ بــه عبــارت دیگــر، ایــن تعریــف بــرای شــما چــه معنایــی دارد؟ بــرای 
ــگ  ــت دارم از فرهن ــن دوس ــد، م ــنایی نداری ــن آش ــا کار م ــه ب ــما ک ــده از ش آن ع
ــم و  ــه متفاوت ای ــا، اگرچ ــک از م ــر ی ــرا ه ــرا؟ زی ــم. چ ــتفاده کن ــت اس ــت روگ لغ
پیشــینه های شــخصی متفاوتــی داریــم، ممکــن اســت تعاریــف مشــابهی از 
ــورد  ــم در م ــر کنی ــم و فک ــتفاده کنی ــا اس ــیم و از آنه ــته باش ــنا داش ــات آش کلم
یــک چیــز صحبــت یم کنیــم. امــا در بیشــتر مــوارد، حتــی وقتــی بیشــترمان در 
جامعــه از همــان اصطالحــات رایــج و مــورد توافــق عمــوم اســتفاده یم کنیــم، 
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هــر یــک از مــا ممکــن اســت تعریــف منحصــر بــه فــرد خــود را از آن اصطالحــات 
آشــنا داشــته باشــیم کــه چنیــن مســئله ای یم توانــد ارتبــاط بــا فــرد دیگــر، یــا 
ــته  ــا گذاش ــده م ــه عه ــخصی ب ــط ش ــت کاری، توس ــه در موقعی ــل کاری ک تکمی
شــده اســت را دشــوار کنــد. بــه عنــوان مثــال، وقتــی در ســال 1999 به طــور تمام 
ــر  ــالح »دفت ــه از اصط ــی ک ــردم، زمان ــروع ک ــران را ش ــری معامله گ ــت مربیگ وق
روزانــه معامالتــی« اســتفاده یم کــردم، اکثــر معامله گــران بــه شــیوه ای منفــی 
واکنــش نشــان یم دادنــد، بســیاری از آنهــا اظهــار یم داشــتند کــه »... دفتــر 
روزانــه همــان چیــزی اســت کــه دخترهــا در آن خاطــره یم نویســند...« و صــرف 
نظــر از اینکــه چــه توضیحــی داده بــودم یــا چقــدر خــوب مزایــای انجــام ایــن کار 
را شــرح داده بــودم، آنهــا نیم خواســتند در مــورد اســتفاده از دفتــر معامالتــی 
تجدیــد نظــر کننــد. بنابرایــن، پــس از اینکــه دیــدم مراجعانــم نســبت بــه 
اصطــالح دفتــر روزانــه واکنــش منفــی نشــان یم دهنــد، بعــد از مــدت کوتاهــی 

ــردم. ــتفاده ک ــی« اس ــر معامالت از واژه ی »دفت

بــه بیانــی دیگــر، تعریــف مــن از »دفتــر معامالتــی« ممکــن اســت شــبیه بــه 
تعریــف شــما باشــد یــا یم توانــد کامــاًل متفــاوت باشــد. پــس نگاهــی بــه برخــی 

از اصطالحــات بیندازیــم.

در فرهنگ لغت روگت، برای واژه ی »معامله« تعریف زیر نوشته شده است:

ــت،  ــص، فعالی ــت، تخص ــوان، ماموری ــارت، فراخ ــغل، تج ــه، ش حرف
کار زندگــی...

برای واژه ی »دفتر روزانه« تعاریف زیر آمده است:

ثبــت، وقایــع نــگاری، گــزارش، شــرح وقایــع، صورت جلســه، بیانیــه، 
ــدرک... ــی، م ــه، گواه ــاب، توصیه نام صورت حس

برای واژه ی »دفتر کاری« تعاریف زیر آمده است:

دفتـــر تمریـــن، نوشـــته، کتـــاب آموزشـــی، راهنمـــای آموزشـــی، کتـــاب 
دســـتی و ...
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ــود در  ــف موج ــاس تعاری ــر اس ــف را ب ــالح مختل ــه اصط ــن س ــر ای ــن، اگ بنابرای
فرهنــگ لغــت روگــت کنــار هــم بگذاریــم، چــه تعریفــی از دفتــر معامالتــی 

یم تــوان بــه دســت آورد؟ ســاده اســت.

یــک دفتــر معاماتــی، یــا بهتــر اســت بگویــم دفتــر معاماتــی شــما، یم توانــد 
بــه عنــوان ســابقه کســب و کار، دفتــر تمریــن، راهنمــای آموزشــی یــا پروانــه 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــار حرفه ت اعتب

بــه ایــن معنــا کــه دفتــر معامالتی تــان، هــر طــور کــه بخواهیــد از آن اســتفاده 
کنیــد، یم توانــد ابــزار بســیار مفیــدی در تنظیــم و دســتیابی بــه اهــداف باشــد. 
ــابقه«  ــه »س ــد، بلک ــس یم کن ــما را منعک ــالت ش ــابقه معام ــا س ــه تنه ــًا ن قطع
یــا شــرح نحــوه فعالیــت شــما در هــر معاملــه را از طریــق افــکار مکتــوب شــما 
قبــل، در طــول و بعــد از هــر معاملــه در هــر روز معامالتــی منعکــس یم کنــد 
کــه مهــم اســت. ســاده بــه نظــر یم رســد، درســت اســت؟ میتوانــد ســاده باشــد.

ــت  ــدن مزی ــه دی ــد ک ــر یم رس ــه نظ ــم، ب ــاًل گفت ــه قب ــور ک ــال، همانط ــن ح ــا ای ب
واقعــی یــا بــاور بــه مزیــت واقعــی آن بــرای معامله گــران پیچیــده اســت. بــاز هــم 
ممکــن اســت بــه خاطــر اصطــالح )دفتــر معامالتــی( یــا عنوانــش باشــد. البتــه، 
مطمئــن هســتم کــه بســیاری از شــما کــه ایــن مطلــب را یم خوانیــد، موافــق 
ــه  ــود را ب ــه خ ــتهای روزان ــوان یادداش ــران ج ــیاری از دخت ــه بس ــود ک ــد ب خواهی
صــورت دســت نویس نگــه یم دارنــد یــا نگــه یم داشــتند، جایــی کــه خصوصــی 
ــور از  ــد عب ــواًل بع ــا معم ــند، ام ــی یم نویس ــورد زندگ ــود را در م ــکار خ ــن اف تری
دوران جوانــی خــود از انجــام ایــن کار دســت یم کشــند. و به نظــر یم رســد کــه 
بــا وجــود همــه شــبکه های اجتماعــی فعــال و همــه دســتگاه های شــخصی و 
داده هــای شــخصی کــه از طریــق رســانه های اجتماعــی و اینترنــت بــه اشــتراک 
گذاشــته یم شــوند، امــروزه نگه داشــتن یــک دفتــر خاطــرات دســت نویس 
یــا دفتــر خصوصــی تــا حــدودی یــک کار منســوخ شــده باشــد. اگرچــه امــروزه 
تعــداد زیــادی دفتــر روزانــه نویســی خالــی وجــود دارنــد کــه در ســایت های 
ــر  ــوم »دفت ــن مفه ــتند. بنابرای ــه هس ــترس هم ــگاه ها در دس ــد و فروش خری

ــر از قبــل باشــد. ــه نظــر یم رســد محبوب ت ــه« قدیــیم نیســت، بلکــه ب روزان

بــا دســت خــط خــود  را  زیــادی  کــه هرگــز نوشــته های  بــرای نســل جــوان 
نوشــتن  جایگزیــن  الکترونیکــی  اجتماعــی«  »پیام هــای  »ننوشــته اند«، 
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فیزیکــی همــه افــکار شــخصی روی کاغــذ شــده و در اصــل زیبایــی مفهــوم 
دفتــر خاطــرات یــا دفتــر روزانــه را از بیــن بــرده اســت. چــرا؟ زیــرا وقتــی از 
ــا دســت خــط خــود  ــا واقعی تریــن افــکار خــود را ب نظــر فیزیکــی درونی تریــن ی
ــه  ــل، ک ــک موبای ــک در ی ــال پیام ــالف ارس ــر خ ــوند. ب ــی یم ش ــید، واقع بنویس
در آن از انگشــت تان یــا قلــم مخصــوص اســتفاده یم کنیــد و گزینــه ارســال 
را فشــار یم دهیــد و افــکار شــما صرفــًا کلمــات یــا اختصاراتــی روی صفحــه 
ــث  ــذ باع ــودکار روی کاغ ــتن خ ــا گذاش ــراه ب ــرژی هم ــه ان ــی ک ــتند. در حال هس
یم شــود متوجــه شــوید کــه بــه چــه چیــزی فکــر یم کنیــد، و احتمــااًل چــرا بــه 

گونــه ای عمــل یم کنیــد کــه موفقیتتــان محــدود یم شــود.

امــروزه )ســال 2015( بســیاری از مــردم و معامله گــران لزومــًا نیم خواهنــد 
بــا ایــن واقعیــت روبــه رو شــوند کــه ممکــن اســت در واقــع بــا »ندانســتن 
ــود  ــت خ ــدم موفقی ــث ع ــد«، باع ــر یم کنن ــه آن فک ــه ب ــن آنچ ــده گرفت ــا نادی ی
بشــوند. و بنابرایــن بــا ندانســتن یــا نادیــده گرفتــن آنچــه بــه آن فکــر یم کننــد، 
مجبــور نیســتند مســئولیت نتیجــه اقدامــات خــود را بپذیرنــد. ایــن یــک اتهــام 
علیــه شــما نیســت، فقــط یــک واقعیــت ســاده اســت. اگــر نیم دانیــد بــه چــه 
فکــر یم کنیــد، اگــر نیم دانیــد چــه چیــزی در ذهــن شــما یم گــذرد، پــس 
چگونــه یم توانیــد فکــر کنیــد کــه »منضبــط« هســتید یــا بــرای رســیدن بــه هــر 
ــان  ــه پول ت ــی ک ــداف معامالت ــه اه ــد ب ــه برس ــد، چ ــاط داری ــم و انضب ــی نظ هدف
ــه  ــد ک ــر، یم دانی ــک معامله گ ــوان ی ــد؟ به عن ــرار یم دهی ــر ق ــرض خط را در مع
بــه معنــای واقعــی کلمــه بــا پولــی کــه بــه دســت آورده ایــد، حســاب معامالتــی 
خــود را »تامیــن مالــی« یم کنیــد و بــا ایــن حــال، بســیاری از معامله گــران ایــده 
نگه داشــتن یــک دفتــر معامالتــی را رد یم کننــد. بنابرایــن مجبــور نیســتند 
مســئول ضــرر در معامــالت باشــند و خــود را متقاعــد یم کننــد کــه »بــازار بــه 
ضــرر مــن بــود« یــا »اســتراتژی مــن خــوب نیســت« و حرف هایــی از ایــن قبیــل.
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این مسئله را به چند دلیل مطرح کردم:

چنــد نفــر از شــما، زمانــی کــه در دوران راهنمایــی یــا دبیرســتان بودیــد، در 
ــا  ــز ی ــا چی ــد ت ــم کنی ــر ه ــد کالژی س ــه بای ــد ک ــما گفتن ــه ش ــا ب ــی از کالس ه یک
چیزهایــی را نشــان دهیــد کــه یم خواهیــد بــه آنهــا برســید. ممکــن اســت معلــم 

ــد: ــما داده باش ــه ش ــردن کالژ ب ــت ک ــرای درس ــر را ب ــتورالعمل زی دس

اگــر یم خواهیــد میلیونــر شــوید، کالژ شــما ممکــن اســت شــامل عکس هایــی  	
از مجــالت در مــورد عمارت هــا، ماشــین های گران قیمــت ماننــد فــراری یــا 

ــد. ــون دالری باش ــه ی 1 میلی ــه کلم ــی از دالر، از جمل ــانه ی بزرگ ــی، نش بنتل

اگــر یم خواهیــد پزشــک شــوید، ممکــن اســت کالژ شــما شــامل عناویــن  	
پزشــکی ماننــد »مــدرک پزشــکی« یــا »متخصــص« بــه همــراه تصاویــری از یــک 
مطــب پزشــکی جــذاب در یــک مــکان عالــی، یــا تصاویــر یــک بیمارســتان بــزرگ 
شــهری یــا حتــی یــک صحنــه روســتایی ســاده کــه نشــان دهنــده ی یــک مطــب 

ــد. ــت، باش ــکی اس دامپزش

اگــر یم خواهیــد معلــم یــا اســتاد شــوید، ممکــن اســت کالژ شــما شــامل  	
ــا  ــد« ی ــی ارش ــدرک کارشناس ــن »م ــا عناوی ــگ، ب ــوی لی ــگاه آی ــک دانش ــر ی تصاوی

حتــی »دکتــری« باشــد.

و  عالی تریــن  از  کالژی  یم بایســت  مــا  کالس  بــودم،  دبیرســتانی  کــه  زمانــی 
تکان دهنده تریــن افکارمــان را )و مــن در اینجــا از معلــم ارشــدم آقــای بوفالینــو 
نقــل یم کنــم( در مــورد آنچــه کــه ممکــن اســت در زندگی مــان بــه دســت 
بیاوریــم یــا جمــع کنیــم یــا بخواهیــم، درســت کنیــم. ایــن فعالیــت، بــه منظــور 
آمادگــی بــرای دانشــگاه بــود )بــرای کســانی کــه قصــد رفتــن بــه دانشــگاه 
داشــتند؛ و بــرای کســانی کــه ممکــن بــود بــرای ورود بــه یــک مدرســه تجــاری 
برنامه ریــزی کننــد. بــه هــر حــال مهــم نبــود، طبــق گفتــه آقــای بوفالینــو، ایــن 
فعالیــت بــرای آمادگی مــان بــرای گســترش تفکــر بــود(. و پــس از تکمیــل 
کالژهایمــان، مجبــور شــدیم آنهــا را در مقابــل کل کالس بــه اشــتراک بگذاریــم. 
از کالژهــا ســاده بودنــد، برخــی خانــه ای در حومــه شــهر، خــودروی  برخــی 
معمولــی خانوادگــی و تصاویــر خانواده هایــی بــا کــودکان خنــدان را نشــان 
یم دادنــد. امــا کالژ بعضی هــا معمولی تــر بــود. یــک پســر جــوان در کالســم 
بــه نــام مایــکل را بــه یــاد دارم کــه تنهــا یــک کلمــه را بــا حــروف بــزرگ روی کالژ 
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خــود چســبانده بــود، »موفقیــت«. وقتــی آقــای بوفالینــو از مایــکل پرســید کــه 
ــه  ــد متوج ــالش کن ــر ت ــا اگ ــم، ام ــخ داد نیم دان ــت، او پاس ــه معناس ــه چ ــن ب ای
ــر  ــن پس ــه ای ــود ک ــن ب ــن م ــال ها در ذه ــرای س ــوع ب ــن موض ــد. ای ــد ش خواه
جــوان چقــدر مطمئــن اســت کــه موفــق خواهــد شــد. و در حــدود ســال 2001، 
از طریــق انجمــن فــارغ التحصیــالن دبیرســتانم متوجــه شــدم کــه مایــکل 
واقعــًا یــک کارآفریــن موفــق شــده اســت و دارایــی خالــص چنــد میلیونــی دارد. 
ــور  ــًا همینط ــتند؟ قطع ــذار هس ــا تاثیرگ ــه کالژه ــم ک ــم بگوی ــن یم توان بنابرای

ــم. ــکل یم بینی ــال مای ــه از مث ــور ک ــت. همانط اس

کــه  بیندازیــم  کالژ  یــک  کــردن  هــم  ســر  ســاده  عمــل  بــه  نگاهــی  اگــر 
نشــان دهنده ی افــکار و اهــداف شــما در لحظــه ی ایجــاد کالژ اســت، یم توانیــم 
ببینیــم کــه چگونــه نگه داشــتن دفتــر معامالتــی ممکــن اســت نــوع مشــابهی 
از کالژ باشــد، فقــط بــا کلمــه نوشــته شــده و اگــر بیشــتر نــه، بــه همــان انــدازه، 
ــم  ــان مفیــد اســت. یعنــی فــرض بگیری ــه اهــداف معامالتی ت ــرای دســتیابی ب ب
ــد.  ــر روی آن نداری ــا تصاوی ــک کالژ ب ــاختن ی ــه س ــه ای ب ــا عالق ــما آنقدره ــه ش ک
عیبــی نــدارد. امــا کاری کــه یم توانیــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه هــر فکــری 
ــد در  ــی داری ــر روز معامالت ــه در ه ــر معامل ــد از ه ــن، و بع ــل، در حی ــه قب را ک
یــک دفتــر ســییم و بــه طــور دســت نویس بنویســید تــا بفهمیــد بــه چــه 
فکــر یم کنیــد، و مشــخص شــود آیــا افــکار محــدود کننــده ای داریــد یــا خیــر. و 
هنــگایم کــه آن دفتــر را مــرور یم کنیــد، اگــر متوجــه شــدید کــه افــکار محــدود 
کننــده ای داریــد، یم توانیــد شــروع بــه بــه روزرســانی یــا تغییــر آنهــا کنیــد. 
ــوان  ــه عن ــان ب ــود واقعی ت ــی از خ ــت ذهن ــک فهرس ــما ی ــر، ش ــارت دیگ ــه عب ب
ــن  ــا بهتری ــد ت ــه یم کنی ــی تهی ــر روز معامالت ــه و ه ــر معامل ــر در ه معامله گ
مســیر ممکــن را بــرای معاملــه یــا مجموعــه معامــالت بعــدی تعییــن کنیــد تــا 

ــید. ــود برس ــی خ ــداف معامالت ــه اه ب

ایــن بخــش یــک بعــد دیگــر نیــز دارد. قبــل از مالقــات مــن و مــارک، او بــا یــک زن 
بــا اســتعداد بــه نــام بانــی مارلــو قــرار مالقــات یم گذاشــت. بانــی اهل میشــیگان 
بــود کــه مــارک در کتاب هایــش بــه وی اشــاره کــرده اســت. او میزبــان یــک 
برنامــه رقــص تلویزیونــی بســیار محبــوب بــود. طــی چندیــن ســالی کــه بــا هــم 
ــام  ــس اله ــدادی کنفران ــرکت در تع ــا ش ــان را ب ــد خود-بهسازی ش ــد، فراین بودن
بخــش بــا هــم در اواخــر دهــه 1970 و اوایــل دهــه 1980 آغــاز کردنــد. یکــی از 
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ــک  ــتن ی ــد نگه داش ــد، رون ــا آموختن ــن کنفرانس ه ــه در ای ــدی ای ک ــر کلی عناص
دفتــر روزانــه یــا دفتــر کار شــخصی بــود. نگــه داشــتن نوعــی ســوابق مکتــوب 
از جایــی کــه فکــر یم کردیــد در حــال حاضــر از نظــر ذهنــی، عاطفــی و مالــی در 
آن هســتید. امــا مهمتــر از آن، جایــی کــه یم خواهیــد در آینــده از نظــر ذهنــی، 
عاطفــی و مالــی باشــید. بــه گفتــه مــارک، هــر دوی آنهــا در طــول مدتــی کــه بــا 
هــم بودنــد صادقانــه ایــن کار را انجــام دادنــد تــا بــه اهــداف شــخصی و حرفــه ای 

خــود برســند.

ــارک را در  ــی، م ــش بان ــالها پی ــه س ــرای اینک ــم، ب ــرح یم کن ــوع را مط ــن موض ای
ــی  ــت. وقت ــدردان وی اس ــارک ق ــرد و م ــت ک ــخصی اش حمای ــیر ش ــدای مس ابت
مــارک در مــورد آنچــه کــه احســاس یم کــرد از لحــاظ شــغلی بــرای خــودش 
ــط  ــالف رواب ــرد؛ برخ ــت ک ــی از او حمای ــرد، بان ــق ک ــه تحقی ــروع ب ــد ش یم خواه
بســیاری از زوجیــن دیگــر. بانــی بــا ایجــاد و به روزرســانی تابلوهــای تصویــر 
شــخصی و حرفــه ای خــود )بــه قــول خــودش( بــه اهــداف حرفــه ای خــود دســت 
ــرای  ــده ب ــه روز ش ــالح ب ــان اصط ــری هم ــو تصوی ــر، تابل ــارت دیگ ــه عب ــت. ب یاف
ــاد  ــاه از ایج ــش م ــر از ش ــود در کمت ــداف خ ــن اه ــه مهمتری ــت. او ب »کالژ« اس
تابلوهــای تصویــری منحصــر بــه فــرد خــودش دســت یافــت. بــا تمرکــز و 
متمرکــز مانــدن بــر آنچــه کــه یم خواســت، چشــم انــدازش در مــورد آنچــه 
ــری  ــاز و پیگی ــت را آغ ــده اس ــذاری ش ــما« نامگ ــدرت درون ش ــوان »ق ــت عن تح
کــرد. مــن و بانــی بعــدًا دوســتان خوبــی شــدیم، و مــن خــودم از تکنیک هــای او 
ــتند. )در  ــد هس ــًا کارآم ــوی و واقع ــیار ق ــش بس ــرده ام. تکنیک های ــتفاده ک اس
فصلــی از کتابــم بــه اســم »And So it is«، اطالعاتــی راجــع بــه یادگیــری و کســب 
مهارت هــای مدیریــت زمــان و دســتیابی بــه هــدف نوشــته اســت کــه یم توانیــد 

ــد.( ــا دفتــر مــن تمــاس بگیری ــرای اطالعــات بیشــتر ب ــا ب بخوانیــد ی

ــدادی از  ــم، در تع ــم کردی ــا ه ــه کار ب ــروع ب ــن ش ــارک و م ــه م ــی ک ــا زمان بعده
کنفرانس هــای الهام بخــش در اواخــر دهــه 1980 و اوایــل دهــه 1990 شــرکت 
ــش،  ــد وال ــل دونال ــی، نی ــز ه ــد لوئی ــندگانی مانن ــان، نویس ــه میزبان ــم ک کردی
 Shakti ،ــرو ــرت مون ــل، Sogyal Rinpoche، راب ــکات نی ــی اس ــدر، ج ــن پان کاتری
امــا االن  Gawain، و داالیــی المــا بودنــد کــه کمتــر شــناخته شــده بودنــد 
محبــوب هســتند. در حالــی کــه مســیرهای شــخصی و حرفــه ای خــود را بــرای 
دســتیابی بــه هــدف دنبــال یم کردیــم و رویشــان متمرکــز بودیــم، در چندتــا از 
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ایــن کنفرانس هــا شــرکت کردیــم. و ایــن نویســندگان انگیزشــی هــم نگهــداری 
نوعــی نوشــته مکتــوب را بــرای دســتیابی بــه اهــداف پیشــنهاد کردنــد. بنابرایــن 
ایــن پیشــنهاد بــرای نگــه داشــتن یــک دفتــر دســت نویس بــرای دســتیابی بــه 
هــدف چیــز جدیــدی نیســت و بــرای چندیــن دهــه )و مطمئنــم حتــی بیشــتر( 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــروز اس ــروز و ام ــراد دی ــن اف ــی از موفق تری ــط برخ توس

مــن ایــن مثــال را بــه دلیــل خوبــی بیــان کــردم. ممکــن اســت در طــول مســیر 
ــن  ــه ممک ــد ک ــزی را بیابی ــااًل چی ــا احتم ــی، ی ــا گروه ــخصی ی ــود، ش ــخصی خ ش
ایــن  از چارچوب هــا باشــد و خــواه  بــرای خــروج  الهــام بخــش شــما  اســت 
رابطــه ادامــه یابــد یــا محــو شــود، پویایــی مثبــت آن تجربــه یــا مجموعــه ای از 
تجربیــات، یم تواننــد در کنــار شــما بماننــد تــا بــه شــما در پیشــبرد اهدافتــان 
کمــک کننــد. مــن مــدت زیــادی اســت کــه از موهبــت وجــود مــارک در زندگــی ام 
برخــوردار بــوده ام، امــا نکاتــی را هــم از دیگــر متخصصــان کســب کــرده ام تــا در 
انجــام کاری کــه بایــد انجــام دهــم )در مقدمــه ام گفتــم( بــه مــن کمــک کننــد. 

ــد  ــید، فراین ــته باش ــش داش ــع الهام بخ ــن منب ــا چندی ــک ی ــه ی ــت ک ــم نیس مه
دســتیابی بــه اهداف تــان یکــی اســت. یــاد بگیریــد کاری کــه بیشــتر بــه نفع تــان 
اســت را انجــام دهیــد و ایــن فرآینــد را بــا نوشــتن هرچیــزی روی کاغــذ کــه بــه 

ــد. ــروع کنی ــد، ش ــان یم رس ذهن ت
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 Independent« از کتــاب ایــن فرآینــد را کــه گزیــده ای  از  مــن مثــال خوبــی 
داده ام. ارائــه  اســت   »Prosperity

ــه  ــهرت دارد ک ــن ش ــه ای ــت. او ب ــو اس ــزای دومین ــذار پیت ــاگان بنیانگ ــام مون  »ت
ــت:  ــخ او اس ــن پاس ــرا؟ ای ــتش راه یم رود. چ ــه در دس ــک دفترچ ــا ی ــه ب همیش
»مــن گاهــی افــکار ناگهانــی خــودم را روی کاغــذ بــا حفــاری چاه هــای نفــت 

مقایســه یم کنــم. تنهــا راه اســتخراج نفــت، حفــر چاه هــای زیــاد اســت.«

تــام در دوران کودکــی در یــک یتیــم خانــه کاتولیــک قــرار گرفــت و بعــدًا بــا هــدف 
کشــیش شــدن، وارد مدرســه علــوم دینــی شــد. او از مدرســه دینــی اخــراج شــد، 
بــه تفنگــداران دریایــی پیوســت و پــس از عــزل شــدن، بــه همــراه بــرادرش یــک 
پیتــزا فروشــی در شــهری کوچــک در میشــیگان افتتــاح کــرد. پــس از چندیــن 
مــاه ســخت، بــرادرش ایــن کار را کنــار گذاشــت امــا بــرای تــام، ایــن حرفــه تبدیــل 
ــاد  ــیر ی ــول مس ــه داد و در ط ــی ادام ــه تنهای ــد. او ب ــدید ش ــتیاق ش ــک اش ــه ی ب
گرفــت کــه بــرای ســر پــا شــدن ایــن حرفــه و تبدیــل شــدنش بــه چیــزی کــه االن 

هســت، فقــط یم توانــد روی خــودش حســاب کنــد. 

چگونه چنین چیزی را یاد گرفت؟ به سادگی.

او بــا رفتــن بــرادرش فهمیــد کــه ایــن رویــای او بــوده اســت و نــه رویای بــرادرش. 
ــن  ــر ریخت ــک پنی ــن تکنی ــتانش و همچنی ــن دس ــر بی ــس خمی ــق ح ــام عاش ت
بــود. زمانــی کــه مهارت هــای هنــری خــود را در خلــق »پیتــزای بی نقــص« بهبــود 
بخشــید، آموخــت کــه هدفــش بــرای کســب مهــارت و کیفیــت 100 درصــدی در 
حرکــت فیزیکــی ســاخت پیتــزای شــاهکارش، تنهــا زمانــی محقــق یم شــود کــه 
ابتــدا در ذهنــش تثبیــت شــوند. از ایــن رو، دفترچــه یادداشــت ها بــرای پیگیری 

ایده هــا و مســیر حرکتــش هســتند.

ایده هــا،  بــا  دفترچه هایــش  کــردن  پــر  خاطــر  بــه  تــام  هــم  امــروز  بــه  تــا 
پیشــرفت ها، یادداشــت ها و اســتراتژی ها شــناخته یم شــود. شــروع همــه 
این هــا در ســال 1960 بــود، در ســال 1985 مــارک بــا صنعــت فرنچایــز خــود 

پیشــرفت کــرد و در نهایــت، بــه کســی کــه االن هســت تبدیــل شــد. 

از این مثال در مورد موسس پیتزای دومینو، متوجه چه نکته ای یم شویم؟
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ــا او وارد ایــن حرفــه شــد، امــا  ــام متوجــه شــد کــه اگرچــه بــرادرش در ابتــدا ب ت
ــام  ــه ت ــی ک ــه روش ــب  و کار، ب ــه اداره کس ــت و ب ــوده اس ــرادرش نب ــای ب ــن روی ای

ــت. ــه ای نداش ــود، عالق ــام ش ــد انج ــت بای یم دانس

تــام همچنیــن متوجــه شــد کــه ایــن در واقــع رویــای او بــوده و بنابرایــن او 
تنهــا کســی بــود کــه یم توانســت کســب  و کار را بــه گونــه ای مدیریــت کنــد کــه 

ــد. ــرآورده کن ــت، ب ــًا یم دانس ــه ذات ــا ک ــا آنج ــت آن را، ت ــال موفقی احتم

ــه  ــی ک ــر الهام بخش ــر فک ــرای ه ــذ ب ــداد و کاغ ــتن م ــه داش ــا نگ ــن کار را ب و او ای
ممکــن اســت در هــر لحظــه بــه ذهنــش برســد، انجــام داد.

چیــزی کــه خــود مــن از مثــال تــام مونــاگان یــاد گرفتــم ایــن اســت کــه اهــداف 
مــن، اهــداف »مــن« هســتند و بــرای مــن شــخصی اند. بــه عبــارت دیگــر اهــداف 
شــما، اهــداف »شــما« هســتند و بــرای شــما شــخصی هســتند. عــالوه بــر ایــن، 
مــن تنهــا کســی هســتم کــه یم توانــم بــه آنچــه یم خواهــم برســم. چطــور بــه 
آنچــه یم خواهــم یم رســم؟ بــا صــادق بــودن بــا خــودم و دانســتن اینکــه دقیقــًا 
کــی هســتم و در هــر لحظــه بــه چــه چیــزی فکــر یم کنــم. مــن اهــداف حرفــه ای 
خــودم را جــدی یم گیــرم و بنابرایــن هــر فکــری را کــه دارم یادداشــت یم کنــم تــا 
مطمئــن شــوم روی اهدافــی کــه بــرای خــودم تعییــن کــرده ام متمرکــز هســتم. 
ــران  ــرای دخت ــط ب ــر کار فق ــا دفت ــه ی ــوع دفترچ ــک ن ــداری ی ــا نگه ــن، آی بنابرای
ــر  ــک دفت ــتن ی ــت داش ــارک، اهمی ــور م ــن و همینط ــال! م ــت؟ اص ــوان اس نوج
معامالتــی را یم دانیــم. مــن معتقــدم کــه نگــه داشــتن یــک دفتــر معامالتــی، 
کــه بــا دســت خــط خــود شــما نوشــته شــده اســت )در رایانه تــان نوشــته نشــده 
تــا زمانــی کــه فایــل را ببندیــد ناپدیــد شــود(، بــرای معامله گرانــی مثــل مــارک 

کــه حرفــه خــود را جــدی یم گیرنــد، کلیــدی اســت. 

ــن  ــه ای ــط ب ــت: فق ــن اس ــش ای ــی و مزایای ــر معامالت ــرد دفت ــر کارک ــش دیگ بخ
دلیــل کــه ممکــن اســت یــک معامله گــر دیگــر، ارائــه دهنــده سیســتم، یــا 
ــد و  ــام یم ده ــی انج ــه معامالت ــه چ ــد ک ــه باش ــما گفت ــه ش ــت روم ب ــان چ میزب
چقــدر پــول دارد، بــه ایــن معنــی نیســت کــه راســت یم گویــد )در ایــن مــورد بــه 
مــن اعتمــاد کنیــد. همــه معامله گــران نتایج شــان را دســتکاری یم کننــد، امــا 
ــه  ــی ک ــه، حرف های ــر از هم ــا مهمت ــت( ام ــر اس ــئله ی دیگ ــک مس ــاًل ی ــن کام ای

یم زننــد بــرای شــما کارســاز نخواهــد بــود. 
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بــا نگه داشــتن یــک دفتــر معامالتــی، شــما پیشــینه  داده هایــی )در مــورد 
خودتــان( نــه تنهــا در مــورد معامــالت، بلکــه مهمتــر از همــه در مــورد تفکــر و 

ــت. ــد داش ــه، خواهی ــول معامل ــا، در ط ــه بازاره ــبت ب ــان نس واکنش ت

ــان،  ــای معامالتی م ــرای هدف ه ــه ب ــت ک ــم گرف ــاد خواهی ــور ی چط
ــه دردمــان یم خورنــد؟ ســاده اســت. چــه چیزهایــی ب

اگر در مورد پیروی از قوانین تان، قبول کردن تمام سـیگنال های سیسـتم تان، 
مواجهـه  مشـکل  بـا  معامالتـی،  چالش هـای  سـایر  یـا  دادن،  دسـت  از  تـرس 

هسـتید، دفتـر معامالتـی بـه دردتـان خواهـد خـورد. از چـه نظـر؟

ــه گذشــته، خوانــدن و مــرور آنچــه در طــول هــر روز معامالتــی  ــا بازگشــت ب ب
ــه آن فکــر یم کردیــد، شــروع بــه مشــاهده الگوهــای فکــری ای یم کنیــد کــه  ب
احتمــااًل شــامل افــکار محــدود کننــده در مــورد خودتان یــا بازارها یم شــوند؛ که 
پــس از آن ممکــن اســت بــه اقدامــات محدودکننــده و معامــالت بــا ســوددهی 
کمتــر منجــر شــوند. هنــگایم کــه قــادر بــه مشــاهده هــر گونــه الگــوی موجــود 
هســتید، یم توانیــد تصمیــم بگیریــد کــه بــرای بــه روز رســانی آن افــکار محــدود 
کننــده چــه کار یم خواهیــد انجــام دهیــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــن آن را 
»دفتــر« معامالتــی یم نامــم. زیــرا، در واقــع شــما روی خودتــان کار یم کنیــد تــا 

اهــداف مالــی موفقیت آمیــز خــود را از طریــق معامالت تــان ایجــاد کنیــد.

به عنوان مثال، بیایید اینگونه به آن نگاه کنیم.

فــرض بگیریــم کــه در یــک روز معامالتــی خــاص بــه عقــب بریم گردیــد و افــکار 
خــود را مجــددًا یم خوانیــد و یم بینیــد کــه یادداشــت کرده ایــد: »مــن یم ترســم 
ایــن معاملــه بازنــده باشــد و نیم خواهــم ببــازم« اگــر ایــن عبــارت را بــا دســت 
ــت و  ــی اس ــر واقع ــک فک ــن ی ــه ای ــوید ک ــه یم ش ــد، متوج ــان ببینی ــط خودت خ

ســپس یم توانیــد از خودتــان بپرســید: 

از دست دادن چه چیزی باعث ترس من یم شود؟ 

پــول؟ وجهــه شــخصی؟ اعتبــار؟ احترامــم نزد خانــواده؟ امنیــت؟ نــوع زندگی ام؟ 
برخــی از ایــن مــوارد یــا همه شــان؟
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اینهــا همــه ســؤاالت خوبــی هســتند، و همچنیــن ســؤاالت دیگــری کــه در اینجــا 
ذکــر نشــده اند و احتمــااًل بــه آنهــا فکــر یم کنیــد. ایــن ســواالت بــه شــما کمــک 
یم کننــد آنچــه را کــه از آن یم ترســید، و آنچــه ممکــن اســت نتایــج مدنظرتــان 
از معامــالت را محــدود کنــد، از بیــن ببریــد. پاســخ دادن بــه ایــن ســواالت 
بــرای بســیاری از معامله گرانــی کــه مــن در جلســات آموزشــی بــا آنهــا صحبــت 
ــواًل  ــواالت، معم ــن س ــه ای ــخ دهی ب ــودن پاس ــخت ب ــود. و س ــوار ب ــرده ام، دش ک
ایــن معنــی را یم داد کــه آنهــا نیم دانســتند از دســت دادن چــه چیــزی موجــب 
ترس شــان یم شــود؛ فقــط یم دانســتند کــه نیم خواهنــد ضــرر کننــد. بــه 
عبــارت دیگــر، آنهــا نیم دانســتند بــه چــه چیــزی فکــر یم کننــد، چــه برســد بــه 

ــند. ــر بشناس ــک معامله گ ــوان ی ــه عن ــان را ب ــه خودش اینک

البتــه کــه هیچ کــس نیم خواهــد ببــازد! مــا در جامعــه ای زندگــی یم کنیــم کــه 
افــراد »بازنــده« را طــرد یم کنــد. جامعــه ای کــه در آن، افــرادی کــه زیباتریــن، 
حــال،  ایــن  بــا  یم شــوند.  تحقیــر  نیســتند   ... و  موفق تریــن  الغرتریــن، 
معامــالت بازنــده هــم جزئــی از ماهیــت و ذات معامــالت هســتند. گاهــی 
اوقــات معامالتــی ناکارآمــد خواهیــد داشــت، و یکــی از راه هــای فهمیــدن اینکــه 
معامــالت بازنده تــان صرفــًا نتیجــه ی شــرایط بــازار اســت یــا بــه عبــارت دیگــر، 
صرفــًا »هزینــه ی کاری« انجــام معاملــه به عنــوان معامله گــر اســت و ربطــی بــه 
شــخص شــما نــدارد )مگــر اینکــه از قوانیــن خــود پیــروی نکــرده باشــید(، ایــن 
اســت کــه یــک نوشــته کتبــی ثبت شــده از همــه چیــز در مــورد معامالت تــان در 

یــک دفتــر معامالتــی نگــه داریــد.

البته این مسئله هم ابعاد متعددی دارد. چگونگی اش را توضیح خواهم داد. 

اگــر نگوییــم همــه معامله گــران امــروزی، حداقــل بیشترشــان از مشــاغل 
ــی  ــات آموزش ــا وی جلس ــن ب ــه م ــری ک ــر معامله گ ــًا ه ــد. تقریب ــری یم آین دیگ
دارم، بــه هــر دلیلــی یم خواهــد شــغل دیگــری را بــه خاطــر معاملــه کنــار بگذارد 
یــا بــه صــورت پاره وقــت معاملــه یم کنــد و یم خواهــد معامــالت تمــام وقــت را 
شــروع کنــد. بســیاری از معامله گــران ممکــن اســت در حرفــه خــاص خــود بــه 
ــت  ــن اس ــر ممک ــی دیگ ــه برخ ــی ک ــند، در حال ــیده باش ــی رس ــای ترق ــر پله ه آخ
هرگــز آنقــدر کــه احســاس یم کردنــد یم تواننــد، »در شغل شــان پیشــرفت 
چشــمگیر نداشــتند«. بــه عبــارت دیگــر، احتمــال دارد آنهــا وارد بــازی معامالتــی 
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ــا پــول هــدر رفتــه ای کــه در  ــا درآمدهــای از دســت رفته شــان ی شــده باشــند ت
ــد. ــران« کنن ــوده را »جب ــش نب ــان نتیجه بخ ــه  خاص ش حرف

یعنــی احتمــال دارد کــه بــه هــر دلیلــی، افزایــش درآمــد یا ترفیــع نگرفته باشــند 
و بــه همیــن دلیــل احســاس  کننــد کــه پــول خــود را »از دســت داده انــد« )مثــال 
شــماره 2 در ادامــه را بخوانیــد( و یم خواهنــد آن را بــا معاملــه بازگرداننــد. و از 
آنجــا کــه ایــن رفتــار از ذهنیتــی نشــات یم گیــرد کــه مــن بــه آن »منطقــه کمبــود 

معامالتــی« یم گویــم، تنهــا چیــزی کــه یم تواننــد در بــازار ببیننــد ایــن اســت:

چیزی که ندارند 	

مقدار سودی که به دست نیاورد ه اند 	

مقــدار ســودی کــه فکــر یم کننــد معامله گــران دیگــر بــه دســت آورده انــد  	
)هرچنــد کــه مدرکــی بــرای اثباتــش ندارنــد(

ــته  ــال داش ــر احتم ــی ب ــت مبتن ــک ذهنی ــه ی ــای اینک ــه ج ــران ب ــن معامله گ ای
ــه  ــود دارد، ب ــواره وج ــا هم ــول در بازاره ــب پ ــت کس ــه فرص ــد ک ــند و بدانن باش

ــد. ــر یم کنن ــاال فک ــوارد ب م

در ادامه مثال خوبی در این زمینه آورده ام.

مثال اّول:

یکـی از مشـتریانم بـا مـن تمـاس گرفتـه بـود و بعـد از متحمـل شـدن ضـرر 
بسـیار زیـادی قصـد داشـت بـه بازار برگـردد. او قبـاًل معاملـه یم کرد، امـا از بازار 
خارج شـد و به کار در رشـته مربوطه خود، که مهندسـی بود، بازگشـته بود. به 
گفتـه خـودش، دلیل تماسـش ایـن بود که مطمئن شـود با دیدگاهـی مثبت و 

طـرز فکـری »درسـت« برای بازگشـت بـه بـازار اقدام کرده اسـت.

ــره آور  ــای دله ــه او چالش ه ــد ک ــخص ش ــا مش ــی م ــی ابتدای ــه آموزش در جلس
داشــته اســت. اّول و مهمتــر از همــه، او بــه خاطــر از دســت دادن مبلــغ زیــادی 
در شــش ســال پیــش، عصبانــی بــود. مبلغــی کــه بــه عقیــده ی بیشــتر مــردم 
پــول زیــادی بــود )دقیقــًا چهــار میلیــون دالر( و در حالــی کــه هنــوز در اواخــر 40 
ســالگی اش بــود، بازنشســته شــده بــود. یکــی از دوســتانش او را متقاعــد کــرده 
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ــش  ــتگی زود هنگام ــس از بازنشس ــا پ ــردازد ت ــه بپ ــه روزان ــه معامل ــه ب ــود ک ب
»حوصلــه اش ســر نــرود« و در عــرض 9 مــاه، تمــام دارایــی خــود و متعاقبــًا 
همســرش را، کــه بــه او نگفتــه بــود معاملــه یم کنــد، از دســت داد. همســرش 
تنهــا زمانــی متوجــه شــد کــه او در حــال معاملــه اســت و تمــام دارایــی خــود را 
ــود؛  ــه ب ــاس گرفت ــان تم ــوق خانه ش ــورد وام مع ــک در م ــه بان ــت داده ک از دس
وام مســکنی کــه قبــاًل پرداخــت شــده بــود، امــا مجــددًا توســط ایــن آقــا در 
رهــن بانــک گذاشــته شــده بــود تــا حســاب معامالتــی اش را تامیــن کنــد و بــه 

همســرش اطــالع نــداده بــود. 

پـس از اینکـه همسـرش از او جدا شـد، او توانسـت بـه اندازه کافی پولی دسـت 
و پـا کنـد تـا در یـک سـوئیت زندگـی کنـد. و همچنیـن بـه انـدازه کافـی خـوش 
شـانس بـود کـه حتـی در سـن 54 سـالگی و در شـرایط اقتصـادی ضعیف سـال 
2007، دوبـاره در رشـته خـود شـغلی پیـدا کنـد. با این حـال، از اینکـه مجبور بود 
دوبـاره کار کنـد عصبانـی بـود و هنگام صحبت با من شـروع کرد بـه بی احترایم 
و تحقیـر مافـوق و همکارانـش؛ حتـی بـا اینکـه همیـن شـغل باعـث شـده بود 
کـه وقتـی برای جلسـه آموزشـی به من زنگ یم زنـد، تقریبًا یـک میلیون دالر به 

دسـت آورده باشـد تـا دوباره معاملـه کند. 

ــش  ــی برای ــی میلیون ــتن زندگ ــتگی و داش ــای بازنشس ــه ج ــردن ب ــدر کار ک آنق
ــزی  ــا چی ــغلی دارد. تنه ــد ش ــود بگوی ــختش ب ــی س ــه حت ــود ک ــده ب ناراحت کنن
ــن  ــه ای ــود ک ــن ب ــد، ای ــرون آم ــش بی ــن از دهان ــا م ــردن ب ــت ک ــن صحب ــه حی ک
ــد و  ــش احمق ان ــت و همکاران ــأن وی نیس ــه دارد در ش ــغلی« ک ــر ش ــه ظاه »ب
نیم داننــد چــه یم کننــد، و رئیســش یــک آدم ابلــه اســت. )اینهــا گفته هــای 
ــش  ــکاران و رئیس ــرا هم ــه چ ــیدم ک ــی از او پرس ــن.( وقت ــه م ــت، ن ــودش اس خ
احمق  انــد و در حــد او نیســتند، پاســخی نداشــت. فقــط یم خواســت بدانــد 
چــرا نیم توانــد از قوانیــن خــودش پیــروی کنــد و ســؤال مــن از او ســاده بــود. 
قوانیــن شــما چیســت؟ و چــرا بــه آنهــا اعتمــاد نداریــد؟ پاســخ داد کــه قوانینش 
ــا ایــن اســتدالل کــه نیــازی بــه ایــن کار نــدارد و در  را یادداشــت نکــرده اســت، ب
صــورت لــزوم آنهــا را حیــن معاملــه بــه خاطــر یم آورد؛ حتــی بــا ایــن وجــود کــه 

ــود. ــت داده ب ــن کارش از دس ــر همی ــه خاط ــی را ب ــغ هنگفت ــاًل مبل قب
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از او پرســیدم کــه آیــا یــک پــروژه مهندســی را هــم همینطــور بــه ســرانجام 
رســانده اســت؟ بــه ایــن معنــی کــه بــه عنــوان یــک مهنــدس، آیــا فقــط در مــورد 
ــری  ــد را پیگی ــه، رون ــر مرحل ــتن ه ــا نوش ــا ب ــد« ی ــر یم کن ــود »فک ــات خ تحقیق
یم کنــد و اقدامــات مــورد نیــاز بــرای تحقــق اهــداف پــروژه را یادداشــت یم کند یا 
خیــر. پاســخ داد کــه البتــه در حیــن کار روی یــک پــروژه تمــام جزئیــات را پیگیری 
یم کنــد، چــون در غیــر ایــن صــورت هــر نتیجــه ای شــک برانگیز خواهــد بــود و 
مشــتری و همچنیــن رئیســش بــه احتمــال زیــاد پــروژه را رد یم کننــد. پرســیدم 
کــه آیــا اصــاًل دفتــر معامالتــی دارد یــا خیــر، یــا حتــی معامالتــی کــه انجــام داده 
اســت را پیگیــری یم کنــد یــا خیــر. او پاســخ داد کــه چنیــن چیــزی نــدارد و وقتــی 
پرســیدم کــه آیــا ســابقه ی معاملــه ی قبلــی اش را دارد؟ پاســخش منفــی بــود. 

بعــد از او پرســیدم کــه آیــا رویکــرد خــودش را در یــک پــروژه مهندســی بــا تــک 
ــدی  ــه ی کلی ــه نکت ــد ک ــی یم دان ــر؟ وقت ــا خی ــد ی ــری یم کن ــات پیگی ــک جزئی ت
در انجــام و تکمیــل یــک پــروژه بــه طــور ماهرانــه و موفقیت آمیــز پیگیــری 
ــن کار  ــی اش همی ــای معامالت ــق هدف ه ــرای تحق ــرا ب ــس چ ــت، پ ــات اس جزئی
را انجــام نیم دهــد؟ مخصوصــًا از آنجایــی کــه قبــاًل معامالتــش را پیگیــری 
ــول  ــن پ ــه ای ــه اینک ــر ب ــا نظ ــژه ب ــه وی ــت داد. و ب ــش را از دس ــرد و ثروت نیم ک
خــودش بــود کــه در نهایــت بــا آن معاملــه یم کــرد و همچنــان بــه ضــرر کــردن 
در بازارهــا ادامــه یم داد. بــرای ایــن ســوال، پاســخی نداشــت. بــه او گفتــم کــه در 
مــورد ســوال فکــر کنــد تــا خــودش جــواب آن را بیابــد، زیــرا اگــر نیم توانســت یــا 
موفــق نیم شــد کــه ایــن کار را انجــام دهــد، عمــاًل غیرممکــن بــود کــه بتوانــد 

بــه صــورت پایــدار و ســودآور در معاملــه خــود پیشــرفت کنــد.
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مثال دوم:

اولیــن کار مــن بعــد از دانشــگاه، ِســمت دســتیار اداری دونالــد نــش بــود کــه 
معــاون بــورس کاالی میدامریــکا بــود. همانطــور کــه در مقدمــه کتــاب اشــاره 
کــردم، MidAm اولیــن بــورس اوراق بهــادار مســتقل بــود کــه قراردادهــای 
کوچــک را بــه ســرمایه گذاران کوچکتــر ارائــه کــرد. بــورس میدامریــکا در اواخــر 
دهــه 1970 در شــیکاگو بــا عنــوان »Pudd's Exchange« افتتــاح شــد و تــا زمانــی 
کــه در اواســط دهــه 1990، توســط بــورس معامــالت شــیکاگو خریــداری شــد، بــه 
طــور مســتقل فعالیــت یم کــرد. در طــول مــدت حضــور مــن در آنجــا، قیمــت 
جایگاه هــا از حــدود 3 تــا 32 هــزار دالر متغیــر بودنــد، و حــدود 1500 نفــر 
عضویــت )تعــداد معامله گرانــی کــه در بــورس میدامریــکا جایگاهــی خریــداری 
»معامــالت  بــرای  جایگاه هــا  قیمــت  کــه  حالــی  در  داشــتند.  بودنــد(  کــرده 
بــزرگ«، یعنــی قراردادهایــی بــا انــدازه کامــل، مثــل بــورس معامــالت شــیکاگو، 
بــورس کاالی شــیکاگو و ... از 200 هــزار دالر بــه بــاال متغیــر بــود؛ بســته بــه ایــن 
کــه آیــا شــما یــک جایــگاه کامــل یــا نســبی را خریــداری کــرده یــا اجــاره کرده ایــد. 
)یــک جایــگاه کامــل یــا نســبی بــر ایــن اســاس مشــخص یم شــد کــه آیــا شــما 
یم خواهیــد بــه تمــام بازارهایــی کــه قراردادهــای بــا انــدازه کامــل معاملــه 
یم کننــد دسترســی داشــته باشــید یــا صرفــًا در بازارهــای بــه خصوصــی معاملــه 
کنیــد(. بنابرایــن یم توانیــد ببینیــد کــه میدامریــکا چگونــه تنهــا بــه خاطــر 
قیمــت جایگاه هــا، مــکان خوبــی بــرای شــروع معاملــه بــود؛ بــدون اینکــه الزم 
باشــد مقــدار زیــادی ســهام در حســاب معامالتــی و بــرای مارجیــن فراهــم کنید.

جایــگاه شــغلی ام در میدامریــکا را دوســت داشــتم و معامــالت را بــه طــور کامــل 
یــاد گرفتــم؛ ابتــدا از دیــدگاه بــازار و بعــد از طریــق معامله گرانــی کــه بــا آنهــا آشــنا 
شــدم و بــا هــم دوســت شــدیم. همانطــور کــه گفتــم، شــغل فوق العــاده ای بــود 

و اجــازه دهیــد توضیــح دهــم کــه چــرا ایــن مســئله را پیــش کشــیدم.

پــس از چندیــن ســال کار در آنجــا، میدامریــکا بــه طــرز چشــمگیری رشــد کــرده 
ــرای  ــه ب ــن صورت جلس ــاالر، گرفت ــان ت ــات کارکن ــت اقدام ــن در مدیری ــود. و م ب
چندیــن کمیتــه و همچنیــن فعالیت هــای روزانــه دفتــر آقــای نــش غــرق شــده 
بــودم. پــس از اینکــه از آقــای نــش درخواســت کــردم تــا بــه خاطــر افزایــش حجم 
ــودش  ــرای خ ــتیاری ب ــد، دس ــتخدام کن ــن اس ــه م ــک ب ــرای کم ــتیاری ب کار، دس
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اســتخدام کــرد و حــاال شــخصی کــه یم بایســت بــه او گــزارش یم دادم دســتیار 
جدیــدش بــود. متأســفانه دســتیار جدیــدش بــه اســم تــری، یکــی از کارمنــدان 
ــزار دالر  ــن 10 ه ــری همچنی ــودم. ت ــوق او ب ــاًل ماف ــن قب ــه م ــود ک ــی ب ــاره وقت پ
بیشــتر از مــن حقــوق یم گرفــت، فقــط بــه ایــن دلیــل کــه او مــدرک کارشناســی 
ارشــد خــود را در حیــن کار در بــورس بــه پایــان رســانده بــود و مــن در آن زمــان 
مــدرک کارشناســی نداشــتم. صــرف نظــر از دالیــل رئیســم بــرای اســتخدام تــری، 
کــه مــن بــه طــور منطقــی درکشــان یم کــردم، از نظــر روحــی خوشــحال نبــودم و 

احســاس یم کــردم خیلــی مــورد بــی احتــرایم قــرار گرفتــه ام.

ــام  ــا انج ــل ی ــرای تکمی ــن ب ــول از م ــور معم ــه ط ــری ب ــد، ت ــال بع ــول س در ط
ــه ی او  ــش وظیف ــام دادن ــه انج ــاالنه ک ــه ی س ــه بودج ــا، از جمل ــدد پروژه ه مج
بــود، کمــک یم خواســت و مــن بــه او کمــک یم کــردم. معمــواًل دیــر ســر کار یم 
لودگــی یم نشســت، کــه  آمــد و در بســیاری از مواقــع پشــت میــزش بــا خواب آ
فکــر یم کنــم بــه خاطــر نــوع زندگــی اجتماعــی اش بــود. مــن کارهــا را بــه جایــش 
انجــام یم دادم و در آن زمــان فکــر یم کــردم بــه خاطــر وفــاداری بــه آقــای نــش 
ایــن کار را یم کــردم، امــا یم خواســتم بــه او ثابــت کنــم کــه یم توانــم کار او را بهتر 
انجــام دهــم. همیشــه 60 تــا 70 ســاعت در هفتــه بــه شــدت کار یم کــردم و فکــر 
یم کــردم باالخــره نوبــت منــم خواهــد شــد و از طــرف آقــای نــش پــاداش مالــی 
یم گیــرم. بــا ایــن حــال، در طــول ایــن مــدت، مــن بــرای هرکســی کــه بــه حرفــم 
گــوش یم داد )مثــاًل دوســتان معامالتــی ام در بــورس میدامریــکا( در مــورد آقــای 
نــش چیزهــای بی ادبانــه ای یم گفتــم، و مســئله ی اصلــی هــم مقــدار پولــی بــود 
کــه بــه خاطــر اســتخدام تــری توســط آقــای نــش از دســت داده بــودم و حقوقــم 
ــمت  ــه ِس ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــاال، ب ــود. ح ــرده ب ــدا نک ــش پی ــم افزای ه
شــغلی ِتــری و مقــدار حقوقــی کــه یم گرفــت را هرگــز بــه مــن پیشــنهاد نــداده 
ــه  ــر اینک ــه خاط ــتم؛ ب ــر یم دانس ــش را مقص ــای ن ــن آق ــال م ــا این ح ــد و ب بودن

فکــر یم کــردم حقــم را خــورده اســت. 

در نهایــت، یــک ســال و نیــم بعــد، تــری بــه دلیــل بی کفایتــی اخــراج شــد و مــن 
متقاعــد شــده بــودم کــه آقــای نــش بــه خاطــر تمــام زحماتــم بــه مــن پــاداش 
خواهــد داد امــا اشــتباه میکــردم. او اظهــارات بی ادبانــه ی مــن را از معامله گرانــی 
ــدر  ــن آنق ــود، و م ــنیده ب ــودم ش ــرده ب ــت ک ــا صحب ــا آنه ــم ب ــاره وضعیت ــه درب ک
ــه  ــودم، ک ــده ب ــز ش ــت داده ام متمرک ــردم از دس ــر یم ک ــه فک ــی ک روی چیزهای



فصل بیستم - 423

معامله گر کامل
www.atrinacademy.com

کار کــردن بــا آنهــا در دفتــر واقعــًا خوشــایند نبــود. پــس از اخــراج تــری، و طــی 
جلســه ای کــه بیــن مــن و آقــای نــش صــورت گرفــت، او موقعیــت خــود را بــرای 
مــن توضیــح داد، و بــه مــن پیشــنهاد افزایشــی 1350 دالری داد تــا بــا او کار 
کنــم و پیشــنهاد کــرد کــه احتمــااًل در آینــده اگــر نگــرش مــن تغییــر کــرد، یــک 

افزایــش قابــل توجــه دیگــر و ترفیــع ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد.

در اینجــا ذهنیــت مــن آنقــدر روی پولــی کــه احســاس یم کــردم از مــن گرفتــه 
اســت، ضــرری کــه فکــر یم کــردم رخ داده و بی احتــرایم کــه احســاس یم کــردم 
هنــوز نســبت بــه مــن دارد، متمرکــز شــده بــودم کــه نیم توانســتم ببینــم 
افزایــش حقــوق انــدک ممکــن اســت منجــر بــه چیزهــای بزرگتــر و بهتــر شــود. 
او چنیــن گزینــه ای بــه مــن داد، زیــرا قبــل از اینکــه تــری را اســتخدام کنــد، مــن 
ــا افزایــش انــدک حقــوق موافقــت  ــا هــم کار یم کردیــم. مــن ب و او بــه خوبــی ب
ــدا  ــم پی ــر نگرش ــرای تغیی ــی ب ــا دلیل ــردم، ام ــظ ک ــغلم را حف ــی ش ــردم و مدت ک
نکــردم. ناســالمتی مــن کســی بــودم کــه ضــرر کــرده بــودم و آســیب دیــده بــودم!

در طــی چنــد مــاه آینــده، چندیــن پیشــنهاد شــغلی دیگــر از چنــد شــرکت 
کارگــزاری بــزرگ بــرای کار در دفاتــر اجرایــی آنهــا بــه مــن داده شــد و حتــی چنــد 
معامله گــر پیشــنهاد دادنــد کــه یــک حســاب معامالتــی کوچــک در اختیــارم 
بگذارنــد و بــه مــن یــاد دهنــد کــه چگونــه معاملــه کنــم. امــا از آنجایــی کــه مــن 
بــه شــدت روی چیزهایــی کــه احســاس یم کــردم از دســت داده ام متمرکــز بــودم 
و یم خواســتم پولــم را از آقــای نــش پــس بگیــرم، همچنــان در میدامریــکا 
مانــدم. بعــالوه، مــن بــه ایــن بــاور رســیده بــودم کــه همــه مدیرهــا در نهایــت 
هــر چقــدر هــم کــه ســخت کار یم کردیــد، حق تــان را یم خوردنــد. بنابرایــن، مــن 
پتانســیل موجــود در ایــن پیشــنهادات قابل قبــول، از نظــر مالــی و حرفــه ای، را 

ندیــدم و همــه آنهــا را رد کــردم.

در ایــن مــدت، در حالــی کــه یــک شــب جمعه بــا گروهــی از دوســتان معامله گرم 
در یــک رســتوران شــام یم خوردیــم، اشــاره کــردم کــه پــس از اخــراج تری و نشــان 
ــت«  ــوده اس ــه وی ب ــم ب ــه »حواس ــش و اینک ــای ن ــه آق ــی ام ب دادن سخت کوش
درآمــدم افزایــش پیــدا نکــرده اســت و احســاس یم کنــم پــول زیــادی از دســت 
داده ام. یکــی از افــراد بســیار زیــرک حاضــر در آنجــا بــه مــن پیشــنهاد داد کــه یــک 
طــرح کلــی حرفــه ای یــا برنامــه ای بنویســم تــا پولــم را پــس بگیــرم یــا افزایــش 
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حقوقــی کــه یم خواســتم را از آقــای نــش بگیــرم. ایــن بــه نظرم ایــده خوبــی بود و 
بعــد از اینکــه آن شــب بــه خانــه برگشــتم، شــروع کــردم بــه نوشــتن احساســاتم 
در طــی دو ســال گذشــته و تــا آخــر شــب بــه نوشــت ادامــه دادم. فکــر یم کــردم 

ایــن برنامــه ریــزی خوبــی بــود، و واقعــًا یم خواســتم عملــی اش کنــم. 

صبــح روز شــنبه، بعــد از بیــدار شــدن و صــرف یــک فنجــان چــای، شــروع کــردم 
ــب  ــودم تعج ــته ب ــه نوش ــودم. از آنچ ــته ب ــل نوش ــب قب ــه ش ــدن آنچ ــه خوان ب
ــع،  ــته ام در واق ــت و نوش ــزی گذاش ــمش را برنامه ری ــد اس ــاًل نیم ش ــردم. اص ک
انتقادهــای خشــمگینانه در مــورد رئیســم، دســتیارش کــه هوایــش را داشــتم 
و در نهایــت اخــراج شــد، و هیئــت مدیــران )کــه تمــام حقــوق و دســتمزدها را 
در آن زمــان تاییــد کردنــد( بــود. مــن از منفــی نگــری، عــدم وضــوح و حرفــه ای 
نبــودن خــودم شــوکه شــدم و متوجــه شــدم کــه حتــی همیــن کــه شــغل دارم 

ــودم.  ــده ب ــر ش ــی حقی ــت. خیل ــی ام اس ــم از خوش شانس ه

ایــن یــک نقطــه عطــف بســیار مهــم در پیشــرفت حرفــه ای، روحــی و عاطفــی 
ــتن  ــنهاد نوش ــه پیش ــرم ک ــت معامله گ ــل از دوس ــن دلی ــه همی ــود. و ب ــن ب م
برنامــه در دفتــر را داده بــود بســیار سپاســگزارم. البتــه ایــن چنــد ســال قبــل از 

مالقــات مــن بــا مــارک بــود.

در ایــن مثــال دوم متوجــه شــدید کــه زیــر کلمــات خاصــی خــط کشــیدم. 
کلماتــی در مــورد پــول، کــه چنیــن کلماتــی مــن و احتمــااًل شــما را هــم روی یــک 
ضــرر متمرکــز یم کننــد و باعــث یم شــوند روی جبــران مقــدار پولــی کــه فکــر 
ــداده،  ــما ن ــه ش ــان ب ــه مافوق ت ــی ک ــدار پول ــا مق ــد ی ــت داده ای ــد از دس یم کنی
ــا  ــد ی ــه ناکارآم ــک معامل ــم، در ی ــون ه ــاد اکن ــال زی ــه احتم ــد و ب ــز نکنی تمرک
مجموعــه ای از معامــالت ناکارآمــد هــم چنیــن وضعیتــی داریــد. در اصــل، ایــن 
کلمــات یــک ذهنیــِت حلقــه بســته را بــرای مــن ایجــاد کردنــد. درســت ماننــد 
همــه معامله گرانــی کــه روی ضــرر یــا هــر ضــرر در نظــر گرفتــه شــده، تمرکــز 
یم کننــد. تعریــف مــن از »حلقــه بســته« چیــزی شــبیه هوالهــوپ اســت. 
ــه  ــی ک ــبک وزن ــتیکِی س ــره اِی پالس ــه ی دای ــد. حلق ــنایی داری ــا آش ــا آنه ــااًل ب احتم
بســیاری از مــا در جوانــی بــا آن بــازی یم کردیــم؛ یــک حلقــه دایــره ای شــکل کــه 
بــرای ادامــه حرکتــش بایــد آن را در اطــراف شــکم خــود متعادل نگه یم داشــتید.



فصل بیستم - 425

معامله گر کامل
www.atrinacademy.com

و زمانـــی کـــه تعـــادل  حلقـــه از دســـت تان در بـــرود، هوالهـــوپ روی زمیـــن 
یم افتـــد و یم بازیـــد.

حلقــه بســته »ذهنــی« شــما یم توانــد دو تعریــف داشــته باشــد. تعریــف اّول و 
مثبــت ذهنیــت حلقــه بســته یم توانــد بــه ایــن معنــا باشــد:

شما روی هدف تان متمرکز هستید 	

یک دفتر معامالتی دارید 	

افکارتان را یم نویسید 	

حواســتان بــه محیــط ذهنی تــان هســت تــا در صــورت نیــاز، هرگونــه افــکار  	
محدودکننــده را بــه روز رســانی کنیــد

ــکار  	 ــد اف ــادل(، بای ــورت متع ــه ص ــود )ب ــی خ ــوپ ذهن ــظ هواله ــرای حف ــی ب یعن
ــد. ــز کنی ــاص متمرک ــف خ ــات و تعاری ــر کلم ــود را ب خ

بــه بیانــی دیگــر، دریافــت ســیگنال ها و پیــروری از قوانین تــان، و دانســتن 
جایگاه تــان بــا توجــه بــه معامــالت و ســهام تان

تعریــف دوم و منفــی یــک ذهنیــت »حلقــه بســته«، موقعیتــی را تداعــی یم کند 
کــه نــه تنهــا معامله گــران، بلکــه اکثــر مــردم در آن قــرار یم گیرنــد:

ــد  	 تمرکــز بــر روی یــک حلقــه بســته ذهنــی کــه در آن، بــر چیزهایــی کــه نداری
ــد ــز یم کنی تمرک

چیزهایی که به دست نیاورده اید 	

چیزهایی که احساس یم کنید از شما گرفته اند 	

بدیــن ترتیــب، قــادر بــه درک احتماالتــی کــه هــر لحظــه در بــازار اتفــاق یم افتنــد  	
نیســتید و در اصــل، هوالهــوپ ذهنی تــان یم افتــد

بــه بیانــی دیگــر، در وضعیتــی کــه مــن آن را »منطقــه کمبــود معامالتــی« 
یم گیریــد.  قــرار  یم نامــم، 
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بــه خاطــر داشــته باشــید کــه درد عاطفــی و تجربــه دردنــاک »احســاس ضــرر«، 
چــه در معامــالت ضــرر کــرده باشــید و چــه بــا نگرفتــن افزایشــی در حقــوق کار 
ــی از دســت داده ایــد، در هــر دو حالــت  ــان احســاس کنیــد پول ــا قبلی ت فعلــی ی
بــه یــک انــدازه اســت. بنابرایــن، نیم توانیــد نوعــی از ســرمایه گــذاری حرفــه ای 
را کــه رضایــت بخــش نبــوده، یــا مملــو از تجربــه ی دردنــاک ضــرر کــردن بــوده، 
ــید  ــته باش ــار داش ــد و انتظ ــن کنی ــری جایگزی ــه ای دیگ ــرمایه گذاری حرف ــا س ب
ــی  ــرژی هیجان ــااًل ان ــون احتم ــد. چ ــاده باش ــوق الع ــذاری ف ــرمایه گ ــن س ــه ای ک
تجربــه ی گذشــته تان )چــه تجربــه تــازه و چــه تجربه هــای قدیــیم( را مدیریــت 

نکرده ایــد و چنیــن چیــزی باعــث ایجــاد باورهــای متضــاد یم شــود.

در طــول ســال ها، دریافتــه ام کــه نگه داشــتن نوعــی دفتــر کار، یم توانــد کلیــد 
دســتیابی بــه هــر هدفــی باشــد کــه بــرای رســیدن بــه آن تــالش یم کنــم. مثــاًل 
قبــل از اینکــه در ســال 1991 بــه طــور تمــام وقــت با مــارک کار کنم، یــک موقعیت 
شــغلی جدیــد بــا حقــوق باالتــر یم خواســتم و بــه همیــن دلیــل، معیارهایــم را 
بــرای ورود بــه آن شــغل جدیــد یادداشــت یم کــردم. دالیــل مــن بــرای اســتخدام 
ــر  ــرای آن مدی ــردن ب ــت کار ک ــا و معای ــاالت، مزای ــود؟ احتم ــه ب ــوق چ ــا آن حق ب
خــاص چــه بــود؟ و ســپس بــه دنبــال آنچــه یم خواســتم یم رفتــم.  یم توانســتم 
ــروری  ــوب الزم و ض ــای مکت ــرا تمرین ه ــروم، زی ــتم ب ــه یم خواس ــال آنچ ــه دنب ب
بــرای »فهمیــدن« تفکراتــم، »فهمیــدن« هدفــم، و »دانســتن« اینکــه یم توانــم 
از پــس کارهــا بــر بیایــم را در دفتــر کارم انجــام داده بــودم. از کجــا یم دانســتم 
کــه از پــس کار بــر یم آیــم؟ از آنجــا کــه یم دانســتم بــه چــه فکــر یم کنــم و در آن 
لحظــه چــه کســی هســتم… و وقتــی بدانیــد کــه بــه چــه فکــر یم کنیــد و بــا توجه 
بــه اهدافتــان خودتــان را بشناســید، بســیار قدرتمنــد یم شــوید و یم توانیــد 

بــه هــر هدفــی کــه بــرای خــود تعییــن کرده ایــد برســید.

معامله کردن هم به همین صورت است!

انجـام یـک معاملـه خـاص داریـد.  بـرای  را  شـما معیارهـای مختـص خودتـان 
بـه احتمـاالت سـودآوری آن معاملـه فکـر یم کنیـد، قابلیت هـای سـیگنال های 
معتبـر سیسـتم خـود را یم سـنجید تـا آنهـا را قبـول کنیـد، و مزایـای پیـروی 
یـا  معاملـه  سـپس  و  یم سـنجید.  شکسـت،  بـدون  را،  خـود  قوانیـن  تمـام  از 
مجموعـه ای از معامـالت را انجـام یم دهیـد. نتیجـه، هـر چـه کـه باشـد، فرایند 
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اولیـه افـکار شـما را در هـر لحظـه منعکـس خواهـد کـرد؛ بـا ذهنیتـی کـه در آن 
زمـان شـکل داده ایـد. فرایند اولیه، توسـط افکارتان و طرز فکـر خاص تان ایجاد 
شـده اسـت. آنچـه شـما بـه آن فکـر یم کنیـد، نتایـج معامالتی تـان را بـه ارمغان 
یم آورد. اگـر روی ضـرر تمرکـز کنید، ضرر بیشـتری را تجربـه خواهید کرد. چرا؟ 
زیـرا بـا تمرکـز بـر ضـرر، چـه واقعی باشـد و چـه خیالـی، بـه دلیل نداشـتن درک 

مثبـت ]از شـرایط بـازار[، نیم توانیـد فرصـت واقعـی را در بـازار ببینیـد.

ــودم،  ــر ب ــد باالت ــا درآم ــی ب ــال موقعیت ــه دنب ــه ب ــی ک ــش، زمان ــال ها پی ــر س اگ
موقعیــت خاصــی را پیــدا نیم کــردم یــا حقــوق خاصــی کــه یم خواســتم بــه مــن 
پیشــنهاد نیم شــد، بــه یادداشــت هایم رجــوع یم کــردم؛ مثــاًل بــه قوانینــم 
رجــوع یم کــردم، بــرای اینکــه ببینم ممکن اســت چــه اطالعاتــی را نادیــده گرفته 
باشــم یــا چــه اطالعاتــی بــه خاطــر کــم اهمیــت بــودن از زیــر دســتم در رفته انــد. 
و مــدت کوتاهــی پــس از آن، مــن موقعیــت و حقوقــی را کــه یم خواســتم 
دریافــت یم کــردم، زیــرا مصمــم بــودم کــه اگــر آن موقعیــت یــا حقــوق خــاص را 
نگرفتــم، همیشــه فرصتــی در جــای دیگــری وجــود دارد. درســت ماننــد بازارهــا، 

همیشــه فرصتــی در معاملــه بعــدی وجــود دارد.

و چنیــن چیــزی در مــورد معامــالت شــما هم صــدق یم کند! چه یــک معامله گر 
روزانــه یــا یــک ســرمایه گذار باشــید، یعنــی مثــل خــود مــن، معامــالت بلندمدت 
داشــته باشــید، همچنــان بایــد بــرآوردی از محیــط ذهنــی خــود داشــته باشــید 
و آن را حفــظ کنیــد تــا بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود پیشــرفت کنیــد. بــه 
عنــوان مثــال، زمانــی کــه تصمیــم گرفتــم بــه جــای »ســهام  پرســود1«، بــا ســهام 
»ســبز2« معاملــه کنــم، شــروع بــه تحقیــق کــردم کــه »ســهام ســبز« بــرای 
ــرای  ــی دارد، و ب ــه معنای ــی چ ــی و جهان ــر محل ــت، از نظ ــط زیس ــاد و محی اقتص
خــود مــن چــه معنایــی دارد. قبــل از خریــد یــک ســهام ســبز یــا قــرارداد ســبز، 
ــردم.  ــت ک ــی ام یادداش ــر کار معامالت ــرمایه گذاری را در دفت ــورد س ــکارم در م اف
تفکراتــم راجــع بــه ســرمایه گذاری در آن مــدل ســهام ها را نوشــتم، و یادداشــت 
کــردم کــه ســرمایه گذاری در چنیــن ســهام هایی، چــه کوتــاه و چــه بلنــد مــدت، 

1   ســهام  پرســود )بــه انگلیســی: Blue chip( بــه ســهام هایی اطــالق یم شــود کــه پیشــرو در صنعــت و بــه طــور مــداوم 

ســودآور هســتند.

2   ســهام ســبز )بــه انگلیســی: Green stocks( نشــان دهنده شــرکت های دولتــی ای هســتند کــه تمرکــز اصلــی و 

کسب وکارشــان، روی مراقبــت از محیــط زیســت و آســیب نرســادن بــه آن اســت.
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چطــور در رســیدن بــه هدفــم و موفقیــت بیشــتر کمک کننــده خواهنــد بــود 
ــتم و  ــی ام داش ــط ذهن ــرآوردی از محی ــع ب ــد. در واق ــد ش ــم خواهن ــد راه ــا س ی
ــم  ــود. گفت ــی ام ب ــط ذهن ــه محی ــم ب ــر، حواس ــرمایه گذاری جدیدت ــن س ــرای ای ب
»جدیدتــر« زیــرا مــن معامله گــرم ]و قبــاًل هــم ســرمایه گذاری هایی کــرده ام[، 
امــا اکنــون در حــال ورود بــه ســاختار متفاوتــی از معاملــه بــودم. بنابرایــن ایــن 
ســرمایه گذاری جدیــد، مســتلزم مجموعــه ای جدیــد از مهارتهــا، یعنــی یــک 

ذهنیــت جدیــد بــود.

ایــن کاری اســت کــه تــا امــروز از انجــام دادنــش دســت نکشــیده ام. چــرا؟ چــون 
ــی مــن هــر ســال  همانطــور کــه در مقدمــه ایــن کتــاب نوشــتم، آرزوهــای مال
رشــد و گســترش یم یابــد و بنابرایــن بــرای دســتیابی بــه آن آرزوهــا، بایــد 
همچنــان بدانــم کــه دربــاره هــر تصمیــم حرفــه ای و شــخصی، چــه فکــر و چــه 

احساســی دارم.

 دوبــاره بــه تعاریــف برگردیــم. مثــاًل تعریــف مــن از کلمــه نظــم و انضبــاط 
ســاده اســت: انجــام هــر کاری کــه بــرای رســیدن بــه هدفــم بایــد انجــام شــود. 
ــر  ــراد دیگ ــرای اف ــال، ب ــن ح ــا ای ــم. ب ــف موافقی ــن تعری ــا ای ــارک 100٪ ب ــن و م م
و ســایر معامله گــران، کلمــه نظــم و انضبــاط معمــواًل بــار مثبــت کمتــری 
دارد. بــه عنــوان مثــال، اکثــر مــا بــه طــور کلــی موافــق هســتیم کــه در زمانــی 
ــک  ــی ی ــا حت ــی ی ــای مذهب ــم، راهنم ــن، معل ــط والدی ــل، توس ــال های قب در س
خواهــر یــا بــرادر بزرگ تــر، چــه از طریــق کتــک زدن، فریــاد زدن، گرفتــن اســباب 
بــازی مــورد عالقه مــان یــا منــع دیــدن برنامــه تلویزیونی مــان، ایســتادن در 
گوشــه ای، یــا بــا تحقیــر شــدن در مقابــل همکالســی هایمان توســط معلــیم 
کــه ســعی دارد بــه مــا »درســی« یــاد بدهــد، مــورد تنبیــه قــرار گرفته ایــم. از ایــن 

ــد.3 ــایند نباش ــزی خوش ــای چی ــه معن ــًا ب ــت لزوم ــن اس ــاط ممک رو، واژه انضب

ممکــن اســت در خــودآگاه خــود بــه بــار منفــی ایــن کلمــه فکــر نکنیم، امــا انرژی 
حاصــل از آن تجربیــات در محیــط ذهنــی مــا باقــی مانــده و چــون احتمــااًل یــک 
ــه  ــما گفت ــه ش ــه ب ــه معامل ــی در حرف ــخص معروف ــا ش ــی ی ــای معامالت راهنم
بایــد نظــم و انضبــاط داشــته باشــید، وقتــی یم خواهیــد هــر میــزان از »نظــم 
و  انضبــاط« را در برنامــه معامالتــی خــود رعایــت کنیــد، احتمــااًل تضــادی ایجــاد 

3   واژه Disciplined در انگلیسی هم به معنای نظم و انضباط و هم به معنای تنبیه کردن است. 
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ــم و  ــه نظ ــود ک ــه یم ش ــر گفت ــک معامله گ ــه ی ــی ب ــن وقت ــد. بنابرای ــد ش خواه
ــین  ــه او را تحس ــخصی ک ــط ش ــاد توس ــال زی ــه احتم ــد، ب ــته باش ــاط داش انضب
یم کننــد یــا بــه او احتــرام یم گذارنــد یــا فکــر یم کننــد کــه در ایــن حرفــه خیلــی 
قــَدر اســت، نظــم و انضبــاط مــورد نظــر آنهــا بــه ســادگی در حرفه شــان اتفــاق 
نــیم افتــد زیــرا تعریــف شــخصی آنهــا از ایــن کلمــه مثبــت نیســت؛ بــه خاطــر 
ــه  ــن کلم ــا از ای ــف آنه ــر تعری ــان. و اگ ــواًل قدییم ش ــخصی و معم ــات ش تجربی
مثبــت نباشــد و خاطــرات مرتبــط بــا ایــن واژه منفــی باشــند، پــس چگونــه 
یم تواننــد انتظــار داشــتند باشــند کــه نظــم و انضبــاط مثبتــی در معامالت شــان 
داشــته باشــند؟ آن هــا نیم تواننــد، و بــه احتمــال زیــاد نخواهنــد توانســت 
ــت.  ــت نیس ــن واژه مثب ــان از ای ــرا تعریفش ــند زی ــته باش ــاط داش ــم و انضب نظ
ــه:  ــئله ک ــن مس ــدون درک ای ــورد، ب ــد خ ــت خواهن ــا شکس ــان در بازاره همچن
همــان تعریــف منفــی »نظــم و انضبــاط« در ذهن شــان، خــودآگاه یــا ناخــودآگاه، 
در حــال ایجــاد ذهنیتــی اســت تــا باورشــان شــود کــه دارنــد بــد عمــل یم کننــد یــا 
بــه طریقــی در جایــی از معامالت شــان اشــتباه یم کننــد، امــا بــه نظــر نیم رســد 

کــه بــه چرایــی ایــن مســئله توجهــی داشــته باشــند.

 بــه عنــوان مثــال، مــن شــنیده ام کــه بســیاری از معامله گــران بــه مــن یم گویند 
کــه بایــد در پیــروی از قوانیــن خــود نظــم و انضبــاط بیشــتری داشــته باشــند. 
خــوب، اگــر تعریــف آنهــا از نظــم و انضبــاط بــار منفــی در ضمیــر ناخــودآگاه یــا 
ناخودآگاه شــان داشــته باشــد، ایــن امــر )ناخــودآگاه یــا ناخــودآگاه( بــه عــدم 
توانایــی در پیــروی از قوانین شــان تبدیــل یم شــود، زیــرا ذهن شــان انــرژی 
ــار  ــا »پیــروی از قوانیــن« مربــوط کــرده اســت. ب منفــی اصطــالح »انضبــاط« را ب
منفــی کلمــه ی انضبــاط، عماًل پیــروی از مجموعه  قوانیــن را غیرممکن یم کند 
چــون فــرد بــه طــور ناخــودآگاه بــر اســاس تجربیــات منفــی گذشــته اش در مــورد 
کلمــه »انضبــاط«، بــاور کــرده کــه »پیــروی از قوانیــن« ماهیتــًا بــاری منفــی دارد. 
در چنیــن وضعیتــی اســت کــه نگــه داشــتن یــک دفتــر کار معامالتــی یم توانــد 
بــه شــما کمــک کنــد تــا انــرژِی تعاریــف رایــج اصطالحــات را کاهــش دهیــد، بــه 

خصــوص وقتــی صحبــت از معامالت تــان یم شــود؛ بــه دالیــل زیــر:

وقتــی از خودتــان یم پرســید کــه چــرا قــادر بــه پیــروی از قوانین تــان نیســتید و 
ایــن مســئله را دفتــر معامالتی تــان یادداشــت یم کنیــد، ممکــن اســت بــه ایــن 
نتیجــه برســید کــه بایــد بازنگــری ای در تعریف تــان از قوانیــن داشــته باشــید؛ 
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یــا شــاید الزم اســت تعریف تــان از انضبــاط را تغییــر دهیــد، یــا بــرای دســتیابی 
ــری و  ــز بازنگ ــر نی ــات دیگ ــه در اصطالح ــت ک ــان الزم اس ــداف معامالتی ت ــه اه ب

بازتعریــف داشــته باشــید.

بیاییــد نگاهــی بــه واژه »انضبــاط« در فرهنــگ  لغــت روگــت بیندازیــم. در مقابل 
ایــن کلمــه تعاریــف زیــر آورده شــده اند:

آموزش، آمادگی، ارزیابی، آراسـتگی، توسـعه، آموختگی، رفع اشـکال 
کـردن، برآورد کـردن، هدفمندی، قاطعانه، قطعیـت، تصمیم گیری

ساده است. در اینجا مجموعه ای از تعاریف مثبت داریم!

ــادگی  ــه س ــد ب ــی، یم توانی ــر معامالت ــک دفت ــداری ی ــا نگه ــر ب ــارت دیگ ــه عب ب
ــم  ــه کاری تصمی ــام چ ــرای انج ــد. ب ــن کار بگیری ــام ای ــرای انج ــود را ب ــم خ تصمی
بگیریــد؟ بــا معاملــه خــود مثــل یــک حرفــه رفتــار کنیــد، نــه چیــزی کــه بــرای 
نگــه  معامالتــی  دفتــر  یــک  کــه  هنــگایم  و  اســت.  ســرگریم تان  و  تفریــح 
نیم داریــد و از تفکراتتــان اطالعــی نداریــد، پــس آدیم حرفــه ای نیســتید و 
مطمئنــًا یــک معامله گــر موفــق نیســتید. بــه بیانــی دیگــر، زمانــی کــه تصمیــم 
ــدر  ــان را ه ــًا پول ت ــد، صرف ــغل ببینی ــک ش ــکل ی ــه ش ــان را ب ــد معامالت ت نداری
یم دهیــد. تصمیــم خــود را بگیریــد و ایــن کار را با یادداشــت در دفتــر معامالتی 
خــود آغــاز کنیــد کــه قبــل، در حیــن و بعــد از هــر معاملــه بــه چــه چیــزی فکــر 
یم کنیــد. و ســپس تصمیــم خــود را بــرای انجــام کارهایــی کــه نیــاز بــه تغییــر یــا 

ــد. و انجامــش دهیــد! بــه همیــن ســادگی. ــد، بگیری ــه روز رســانی دارن ب
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 در کنــار اســتفاده از دفتــر معامالتــی، یم توانیــد بــا گنجانــدن »مدیتیشــن« در 
کنــار یادداشــت هایتان، بــه یــک مرحلــه کامــاًل جدیــد قــدم بگذاریــد.

ــه  ــن متوج ــم. م ــم کار کردی ــا ه ــال 1984 ب ــار در س ــن ب ــرای اولی ــارک ب ــن و م م
شــدم کــه او هــر روز مدیتیشــن یم کنــد. درســت همانطــور کــه قبــاًل توضیــح 
دادم، وقتــی ایــده ای بــه ذهنــش یم رســید، بــدون توجــه بــه اینکــه در کجــا بــود 
یــا چــه اتفاقــی یم افتــاد، بالفاصلــه شــروع بــه نوشــتن آن یم کــرد. بــه همیــن 
صــورت هــم زمانــی در هــر روز را بــه مدیتیشــن اختصــاص یم داد. بســته بــه 
برنامــه کاری، کارهــای دیگــری کــه بایــد انجــام یم داد، یــا برنامه ریــزی اش  بــرای 
نوشــتن، مربیگــری یــا معامالتــش، زمــان مدیتیشــنش متغییــر بــود. امــا بــه 
یــاد دارم کــه بســیار تحــت تأثیــر قــرار گرفتــم کــه هــر روز حداقــل یــک ســاعت 
بــرای مدیتیشــن وقــت یم گذاشــت. تــا آن زمــان مــن کســی را ندیــده بــودم کــه 
تــا ایــن حــد، حتــی در مدیتیشــن، منظــم باشــد و بنابرایــن چنیــن چیــزی بــرای 
ــه  ــزی را تجرب ــن چی ــل از آن چنی ــز قب ــون هرگ ــود چ ــذاب ب ــان ج ــن در آن زم م
نکــرده بــودم. برخــی از شــما کــه ایــن مطلــب را یم خوانیــد، ممکــن اســت 
توضیحــات او دربــاره یادگیــری و آمــوزش خــودش در مــورد نحوه نوشــتن کتابها 
یــا کارگاه هایــش را بــه خاطــر بیاوریــد. او در همــان بــازه زمانــی مالقات مــان، از 
ایــن تکنیــک بــرای دونــده شــدن اســتفاده کــرد )مــارک هــر روز پنــج مایــل هــم 
یم دویــد )در هــوای بارانــی، آفتابــی، زمســتان یــا پاییــز(، تــا از فوایــد مدیتیشــن 
اســتفاده کنــد. بــاز هــم چنیــن چیــزی بــرای کســی مثــل مــن، کــه در آن زمــان در 

اوایــل 20 ســالگی بــودم، بســیار تاثیرگــذار بــود.

پــس از تماشــای مدیتیشــن مــارک بــرای چند مــاه در دفترمان در بــورس کاالی 
شــیکاگو، بــه او نزدیــک شــدم و از او پرســیدم کــه چــرا مدیتیشــن یم کنــد. او 
بــه مــن نــگاه کــرد و پرســید »فکــر یم کنــی چــرا مدیتیشــن یم کنــم؟« پاســخی 
نداشــتم. مــارک بــه مــن پیشــنهاد کــرد کــه یــاد بگیــرم چگونــه مدیتیشــن کنــم 
ــم و  ــاز کن ــر را آغ ــد و بزرگت ــاالت جدی ــه روی احتم ــم ب ــردن ذهن ــاز ک ــد ب ــا رون ت
ــک  ــد. او ی ــن یم کنن ــراد مدیتیش ــرا اف ــه چ ــد« ک ــم ش ــه خواه ــپس »متوج س
ــراه  ــه هم ــرا« را ب ــن چاک ــوان »مدیتیش ــا عن ــوف ب ــری کونیک ــت از ب ــوار کاس ن
ــا  ــا بــه نــوار گــوش دهــم. بــرای کســانی از شــما کــه ب واکمــن ش بــه مــن داد ت
چاکراهــا آشــنایی نداریــد، کتاب هــا و اطالعــات بســیار خوبــی در مــورد آنهــا 
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ــا ایــن حــال، مــن از نقــل قــول وب ســایت meditateinbarrie در  وجــود دارد. ب
اینجــا اســتفاده خواهــم کــرد:

مدیتیشن چاکرا:

هفــت چاکــرا در بــدن وجــود دارد. در سانســکریت بــه آنهــا چاکرا یم 
گوینــد. هــر چاکــرا فرکانــس و رنــگ خــاص خــود را دارد. هنــگایم که 
یــک چاکــرا را بــا اســتفاده از صدا و رنــگ آن فعال یم کنیــد، نیروهای 
کیهانــی و روانــی باورنکردنــی ای را آزاد یم کنیــد، قدرت هایــی کــه 
بــه معنــای واقعــی کلمــه، بــدن و ذهــن شــما را تقویــت یم کننــد. 
ــاد یم دهــد کــه هــر چاکــرا را فعــال کنیــد،  ــه شــما ی ایــن برنامــه ب
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب ــتر آزاد کنی ــرژی آن را بیش ــادل و ان آن را متع
برنامــه یم توانیــد انرژی هــای ذهنــی، جســی و روحــی بیشــتری، 

و همچنیــن احســاس مضاعــف رفــاه داشــته باشــید.

بــه عبــارت دیگــر، اجــداد قدییم مــان یم دانســتند کــه بــدن و ذهــن مــا دارای 
قدرتــی نامحــدود از »کیهــان« یــا »ذهــن خــدا« اســت، همانطــور کــه مــارک قبــاًل 
در رابطــه بــا شــهود توضیــح داد. ایــن اجــداد بــا تمرکــز بــر ذهــن و بــدن خــود از 
طریــق دعــا، مراقبــه و/یــا تأمــل عمیــق از طریــق تمرکــز بــر جنبه هــای مختلــف 
ــا  بــدن فیزیکی شــان، از جریــان انــرژی جهانــی بهــره بردنــد. مــا امــروز فرقــی ب
هــم نداریــم! اگــر بخواهیــم مــا نیــز یم توانیم بــه همان شــیوه از نعمــت جهانی 
بهــره ببریــم. یکــی از راه هایــی کــه یم توانیــد از امکانــات نامحــدود بــرای کســب 
ــا  ــد ت ــه داری ــود را نگ ــی خ ــر معامالت ــه دفت ــت ک ــن اس ــد، ای ــتفاده کنی ــروت اس ث
بدانیــد دقیقــًا بــه چــه چیــزی فکــر یم کنیــد و چــرا در هــر لحظــه معامالت تــان، 

کنــش یــا واکنــش نشــان یم دهیــد.

ــت  ــه ذهنی ــت ک ــن اس ــازار ای ــدود ب ــات نامح ــتفاده از امکان ــرای اس ــر ب راه دیگ
فعلــی خــود را از طریــق فرآینــد تجســم همــراه بــا مدیتیشــن گســترش دهیــد. 
همانطــور کــه مــارک در فصــل قبــل نوشــت، بــه طــور قاطــع یم توانــم بگویــم 
کــه اگــر بــه افــکار خــودش و »ذهــن جهانــی« متصــل نبــود )خــودش بــاور دارد 
کــه در هــر لحظــه، 100٪ بــه آن متصــل اســت(، نیم توانســت بــه وضعیتــی 
کــه در معاملــه، کار مشــاوره و نوشــتن خــود دارد دســت یابــد. و ایــن کار را 
ــش  ــاوی دفترچه های ــه ح ــه جعب ــک عالم ــش )ی ــتن در دفترهای ــق نوش از طری
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داریــم(، مدیتیشــن و تجســم ذهنــی اهــداف خــود بــه دســت آورد. ممکن اســت 
بپرســید، تفــاوت بیــن مدیتیشــن و تجســم چیســت؟ و بــرای تعریــف ایــن دو، 

بــه فرهنــگ لغــت روگــت نگاهــی یم اندازیــم:

مدیتیشــن یم توانــد بــه معنــی تفکر، مالحظــه، تامــل، درون نگری، 
تمرکــز و ... باشــد.

تجســم یم تواند بــه معنی تصور، تصویرســازی، ادراک، مدیتیشــن، 
انــگاره، بینش و ... باشــد.

به نظر من این دو واژه با هم متفاوت هستند.

در مدیتیشــن، بــه تجربــه ی مــن، چیــز جدیــدی در فرآیندهــای فکری تــان در 
نظــر یم گیریــد کــه ممکــن اســت قبــاًل بــه آن فکــر نکــرده باشــید. به ایــن معنی 
کــه یم توانیــد از مدیتیشــن بــرای آرامــش یــا الهــام  گرفتــن اســتفاده کنیــد؛ بــه 
خصــوص اگــر نتایــج دلخواه تــان را دریافــت کنیــد دیگــر اهمیتــی نــدارد کــه 

باچــه هدفــی مدیتیشــن کردیــد.

ــود  ــی خ ــر ذهن ــد، از نظ ــازی یم کنی ــی تصویرس ــر ذهن ــما از نظ ــم، ش در تجس
ــان  ــه خواه ــزی ک ــد، چی ــر کرده ای ــه آن فک ــه ب ــزی ک ــرای چی ــد؛ ب ــاده یم کنی را آم
ــان  ــداف زندگی ت ــری و اه ــای فک ــد در فرآینده ــون یم خواهی ــتید و اکن آن هس

ــد. ــرارش دهی ق

بنابراین به طور خالصه، مدیتیشن چیز جدیدی را برای شما به ارمغان یم آورد 
تمرکز  موضوع  این  روی  بر  تجسم  و  بگیرید  آغوش  در  را  آن  یم خواهید  که 
یم کند که چگونه خود را در حال پیشبرد و دستیابی به آن هدف یم بینید. اما 

هر دو نیاز به تمرکز دارند تا به هر چیزی که یم خواهید برسید.

برگردیــم بــه مدیتیشــن اولیــه ای کــه مــارک بــرای گــوش دادن بــه مــن داد. بایــد 
ــه ای ام،  ــی و حرف ــد روح ــان رش ــن در زم ــرای م ــری، ب ــدای ب ــه ص ــم ک ــراف کن اعت
ــودم.  ــنیده ب ــه ش ــود ک ــی ب ــن صداهای ــام بخش تری ــن و اله ــی از جادویی تری یک
بنابرایــن، شــروع کــردم بــه اســتفاده هــر روزه از آن مدیتیشــن خــاص، درســت 
شــبیه بــه آنچــه مــارک انجــام یم داد )اگرچــه مــن یــک یــا بیشــتر از یــک ســاعت 
مدیتیشــن نیم کــردم، چــون نــوار حــدود 30-40 دقیقــه بــود( و شــروع بــه 
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درک و بــاور ایــن مســئله کــردم کــه یــک مفهــوم کلی تــری وجــود دارد، امکاناتــی 
ــد؛  ــرای مــن وجــود دارن ــه حــال یم دانســتم، ب ــا ب بســیار بیشــتر از آنچــه کــه ت

مخصوصــًا در معامالتــم. و ایــن خیلــی هیجــان انگیــز بــود!

ــود  ــای خ ــف ایده آل ه ــه کش ــارک ب ــه م ــور ک ــد، همانط ــال بع ــن س ــی چندی ط
بــرای ایجــاد باالتریــن نتایــج معامالتــی و حرفــه ای خــود ادامــه داد، پیشــرفتی 
هــم در زمینــه ایجــاد محصــوالت، روش هــا و برنامه هــا داشــت. ماننــد مــواردی 
ــارک  ــدند. م ــاد ش ــرو، ایج ــه مون ــذار مؤسس ــرو، بنیانگ ــرت مون ــط راب ــه توس ک
ــرو  ــه مون ــا موسس ــالها ب ــول س ــود و در ط ــرده ب ــات ک ــرت مالق ــا راب ــخصًا ب ش
برنامه هایــی را بــا ســایر متخصصــان همفکر توســعه دادند. )در صــورت تمایل 
بــرای کســب اطالعــات بــا دفتــر مــا تمــاس بگیریــد.( بــه نظــر مــن محصــوالت 
»Hemi-Sync« کــه توســط رابــرت مونــرو ایجــاد و در موردشــان صحبــت شــده 
اســت )همانطــور کــه در مقدمــه خــود ذکــر کــردم(، یکــی از بهتریــن محصــوالت 
موجــود بــرای هماهنــگ کــردن یــا هماهنگــی مجــدد هــر دو نیمکــره مغزتــان 

هســتند و ، صــدای رابــرت مونــرو را مثــل صــدای بــری دوســت دارم. 

لطفــًا توجــه داشــته باشــید کــه محصــوالت تولیــد شــده توســط رابــرت مونــرو و 
ســایر کارکنــان مؤسســه او بــرای معاملــه طراحــی نشــده اند.

ــره  ــر دو نیمک ــردن ه ــگ ک ــه هماهن ــک ب ــان در کم ــال، محصوالتش ــن ح ــا ای ب
مغزتــان بــرای دســتیابی بــه هــدف عالــی هســتند. همانطــور کــه مــن در 
جلســات مشــاوره بــه معامله گــران آمــوزش یم دهــم کــه اگــر از نظــر جســیم، 
ذهنــی و روحــی هماهنــگ نباشــید، بــه عنــوان یــک معامله گر موفــق نخواهید 
شــد. هماهنگــی الزم اســت. و محصــوالت موسســه مونــرو فوق العاده هســتند 
زیــرا شــما را بــه ســفری بــرای کشــف خــود در محیطــی امــن، آرامش بخــش و 
روشــنگر یم برنــد. امــا مهم تــر از آن بــه شــما ایــن امــکان را یم دهنــد کــه بــرای 

رســیدن بــه اهدافــی کــه بــرای خــود تعییــن کرده ایــد، خودتــان را پیــدا کنیــد.

مــن بیش از 20 ســال اســت کــه از برخــی از محصــوالت »Hemi-Sync« اســتفاده 
یم کنــم بــرای اینکــه تصمیــم درســت را بگیــرم )بــه نقــل از فیلــم هالیــوودی لوک 
ــج  ــاد نتای ــری و ایج ــای فک ــورد فرآینده ــی در م ــیم عال ــه فیل ــت ک ــوش دس خ
دلخــواه اســت.( زمانــی کــه یم دانــم نســبت بــه معاملــه ام 100 مثبــت نیســتم، 
و البتــه بــرای اینکــه بــر خــودم نظــارت داشــته باشــم تــا هــر گونــه بــاور دیگــری 
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کــه ممکــن اســت بــا اهــداف معامالتــی ام در تضــاد باشــند را پیــدا کنــم. قبــل از 
اینکــه مــن حتــی در نظــر بگیــرم کــه معاملــه را انجــام دهــم، هــر ســه مولفــه 
ــه  ــان »س ــر هم ــارت دیگ ــه عب ــند. ب ــگ باش ــد هماهن ــم( بای ــن، روح، جس )ذه
ــت  ــان دوس ــیم و ذهنی ت ــی، جس ــت روح ــام وضعی ــا تم ــر ب ــن«. اگ ــت م دوس
نباشــید، قــادر نخواهیــد بــود فرصت هــا را در بازارهــا ببینیــد. تنهــا راهــش 

همیــن اســت. 

مــن برخــی از تمرینهــای معامالتــی خــود را »ســه دوســت« یم نامــم؛ بــر اســاس 
فیلــم هالیــوودی ای بــا همیــن عنــوان. آن عــده از شــما کــه ایــن مطلــب را 
یم خوانیــد، احتمــااًل فیلــم را بــا بــازی اســتیو مارتیــن، چــوی چیــس و مارتیــن 
شــورت بــه خاطــر یم آوریــد کــه در فیلــم، ایــن ســه نفــر در شــهری در جنــوب 
مــرزی مشــغول بــه کار شــدند و کارشــان ایــن بــود کــه نقش هایــی را ایفــا 
کننــد )یــا در ابتــدا اینطــور فکــر یم کردنــد(. نقــش مردانــی کــه از یــک شــهر در 
برابــر راهزنــان محافظــت یم کننــد. بعــد مشــخص شــد کــه کارشــان بازیگــری 
نیســت، بلکــه در حقیقــت کارشــان محافظــت از شــهر در برابــر راهزنــان اســت. 
و هنــگایم کــه آنهــا بــا ناراحتــی متوجــه ایــن حقیقــت یم شــوند و یم فهمنــد که 
مــردم شــهر فکــر یم کننــد آنهــا محافظــان واقعــی هســتند، ایــن ســه دوســت 
یم ترســند، عصبانــی یم شــوند و بــه خاطــر قــرار گرفتــن در چنیــن مخمصه ای، 
شــروع بــه ســرزنش کــردن یکدیگــر یم کننــد. یم داننــد کــه بــرای مقابلــه اصــاًل 

آمادگــی ندارنــد.

چیــزی کــه آنهــا در نهایــت درک یم کننــد ایــن اســت کــه هــر یــک از آنهــا اســتعداد 
خاصــی دارد، و وقتــی ســه مجموعــه اســتعداد منحصــر به فــرد خــود را کنار هم 
یم گذارنــد، تبدیــل بــه »ســه دوســت« یم شــوند و راهزنــان را بــرای همیشــه از 
شــهر بیــرون یم کننــد. از ایــن رو تمرینــات معامالتــی مــن بــا »ســه دوســت« بــه 
شــما یم آموزنــد چگونــه از اســتعدادهای منحصــر بــه فــرد خــود در زمینه هــای 
ذهنــی، روحــی و جســیم تان بهــره ببریــد؛ هــر ســه مولفــه ذهنــی، روحــی، 

جســیم تان خــوب باشــند و بــه اهــدف معامالتی تــان برســید.

ــان  ــز بی ــدگان عزی ــما خوانن ــرای ش ــاب ب ــن کت ــن در ای ــارک و م ــه م ــه ای ک نکت
ــه  ــت ک ــن اس ــار، ای ــش چه ــر در بخ ــای آخ ــن فصل ه ــژه در ای ــه وی ــم، ب یم کنی
ــان و  ــد خواه ــط بای ــدارد. فق ــادی ن ــت زی ــان زحم ــت در معامالتت ــاد موفقی ایج
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ــرادی  ــد. و ای ــز را نیم دانی ــه همه چی ــید ک ــت باش ــن حقیق ــرش ای ــتاق پذی مش
نــدارد! هــر معامله گــر موفقــی از ایــن منحنــی یادگیــری عبــور یم کنــد. بــرای مــا 
مهــم نیســت کــه دیگــران چــه چیزی بــه شــما یم گوینــد؛ واقعیت همین اســت. 
و وقتــی پذیرفتیــد کــه عیــب نــدارد اگــر بــرای ایجــاد نتایــج پایــدار، همه چیــز را 
ــی  ــاد نتایج ــه ایج ــروع ب ــد ش ــع یم توانی ــد، آن موق ــه نیم دانی ــه معامل ــع ب راج
کنیــد کــه یم خواهیــد، امــا مهمتــر از آن، یم دانیــد کــه شایســته آن نتایــج 
هســتید. اینجــا همــان جایــی اســت کــه یم توانیــد روی خودتــان ســرمایه گذاری 
کنیــد و وقتــی روی خودتــان ســرمایه گذاری کنیــد، یم توانیــد بــه هــر چیــزی کــه 

یم خواهیــد برســید. 

ــان  ــای الزم تصمیم ت ــام کاره ــرای انج ــی ب ــید، وقت ــته باش ــاد داش ــه ی ــن ب بنابرای
را گرفتیــد، یم توانیــد بــه باالتریــن اهــداف و رویاهــای معامالتــی خــود برســید. 
بنابرایــن بــا یــک معامله گــر معمولــی متفــاوت باشــید و راهتــان را ادامــه 

ــد! دهی





از بخش چهارم چه چیزهایی آموخته اید؟
چند سوال برای اطمینان یافتن از دانشی که کسب کردید.

بعد از مطالعه این بخش، تعریف تان از ذهنیت مبتنی بر احتماالت چیست؟ با جزئیات . 	

شرح دهید.

چطور برای شخص دیگری توضیح یم دهید که چگونه یم توان یک ذهنیت مبتنی بر . 	

احتماالت کسب کرد؟ توضیح دهید.

چگونه ذهنیتی ناکارآمد را خنثی یم کنید؟ اقداماتی که در هر مرحله انجام یم دهید . 	

چیستند؟

وقتی در یک حساب شبیه سازی شده لبه معاماتی تان را آزمایش یم کنید، چرا تعداد . 	

سهام یا قراردادهای مورد معامله تان اهمیتی ندارند؟ یا اینکه فکر یم  کنید همچنان 

اهمیت دارند؟

تعریف شما از یک باور قدییم چیست؟ وقتی پای معامله به میان یم آید، باورهای . 5

قدییم مثبت اند یا منفی؟ اگر پاسخ تان مثبت یا منفی است، دلیلش را توضیح دهید.

چگونه یک باور ناکارآمد یا باوری که به طور مثبت سازنده نیست را در معامات تان . 	

تشخیص یم دهید؟

چگونه یک باور ناکارآمد را به باوری غیرکاربردی تبدیل یم کنید تا بتوانید باور . 	

سازنده تری را برای معامات تان کسب کنید؟ به بیانی دیگر، چطور انرژی یک باور را، که 

قبًا به درستی اش اطمینان داشتید، کم یم کنید؟

تعریف شما از یک تناقض فعال چیست؟ چطور یک تناقض فعال را تشخیص یم دهید؟. 	

یم توانید همان تمرینی که به »جری« داده شد را انجام دهید و بدون انجام اقدایم در . 9

معامله، دست تان را در جیب تان بگذارید به ساعت خیره شوید؟ اگر یم توانستید، آیا 

 بدون انجام اقدایم در معامله، کامپیوترتان را خاموش یم کردید؟ 

 اگر این تمرین برای ایجاد یا شکستن چرخه ضرر بود چطور؟ صادقانه پاسخ دهید



فاصله گرفتن از معامله برای مدت زمانی مشخص به منظور کاهش انرژِی یک باور 

ناکارآمد و ایجاد نتایج بهتر چقدر دشوار یم بود؟

مثالی از موقعیتی در زندگی شخصی تان بزنید که در آن انرژی یک باور ناکارآمد را . 		

کم کردید. به طور کامل تجربه تان را بنویسید. آیا بین کاهش انرژی آن باور ناکارآمد 

غیرمعاماتی، و کاهش انرژی یک باور ناکارآمد معاماتی شباهتی وجود دارد؟ دقیق 

توضیح دهید.

در معامله خواهان چه چیزی هستید؟ دقیق توضیح دهید. اگر نیم توانید دقیق توضیح . 		

دهید، پس خواسته ای ندارید و نتایج پایدار یا سودآور به دست نخواهید آورد.

وقتی مسئله معامله در میان باشد، آیا یک برنامه »شغلی« دارید؟ )برنامه »شغلی«، نه . 		

 برنامه ی معاماتی(

اگر برنامه ای ندارید، علتش را توضیح دهید. معامله کردن هم یک شغل است. همین 

االن یک برنامه تنظیم کنید.

تعریف شما از معامله مکانیکی چیست؟ آیا یک معامله گر مکانیکی هستید؟ از چه . 		

نظر؟ آیا معامله  کردن به روش مکانیکی برای ایجاد دارایی بیشتر موثر است؟ اگر بله/

خیر، از چه نظر؟

 تعریف تان از معامله شخصی چیست؟. 		

آیا معامله گری شخصی هستید؟ از چه نظر؟ آیا معامله به روش شخصی برای ایجاد 

دارایی بیشتر موثر است؟ اگر بله/خیر، از چه نظر؟

 تعریف شما از معامله شهودی چیست؟ . 5	

آیا معامله گری شهودی هستید؟ از چه نظر؟ آیا معامله به روش شهودی در ایجاد دارایی 

بیشتر موثر است؟ اگه بله/خیر از چه نظر؟

آیا فکر یم کنید نگه داشتن یک دفتر معاماتی فقط به درد سایر معامله گران یم خورد، . 		

 معامله گرانی که در بازار پول به دست نیم آورند؟

آیا در بازارها، درآمد پایدار دارید؟ اگر درآمد پایدار ندارید، پس چرا برای داشتن یک دفتر 

معاماتی مقاومت یم کنید؟



با نظر به اینکه تام موناگان یک دفترچه همراهش دارد و افکارش در مورد حرفه اش . 		

را یم نویسد و نگه یم دارد، آیا فکر یم کنید تام موناگان با استانداردهای امروز، فردی 

 سنت گرا است و به روز نیست؟

مارک داگاس هم ناگهان کارهایش را رها یم کند و روی دستمال ها، تکه کاغذها و در 

دفترچه یا آی پدش ایده هایی که به ذهنش یم رسد را یم نویسد. آیا به نظرتان مارک 

 داگاس هم سنت گرا است و آدیم به روز نیست؟

برای طی کردن همین فرایند خاقانه، فرایندی که در دو مثال موناگان و داگاس ذکر 

شد، چه چیزی مانع یا سد راهتان یم شود؟ صادقانه پاسخ دهید.

برای ایجاد سودهای پایدار و قابل تکا در بازارها، مایلید چه اقداماتی بکنید؟ صادقانه . 		

پاسخ دهید. چه کارهایی را انجام نخواهید داد؟

آیا واقعًا یم خواهید معامله گری موفق شوید؟ آیا باور دارید که از پس این کار بر . 9	

یم آیید؟ چرا/ چرا نه؟

بــه خاطــر داشــته باشــید ایــن ســواالت بــرای شــما و دربــاره ی شــما هســتند؛ مجبــور نیســتید 

ــده اند  ــی ش ــما طراح ــرای ش ــواالت ب ــن س ــد. ای ــتراک بگذاری ــه اش ــی ب ــخ هایتان را کس ــه پاس ک

تــا شــروع بــه یــک ارزیابــی ذهنــی از چیســتی و چگونگــی تفکرتــان بکنیــد و بفهمیــد دیــدگاه 

کنونی تــان نســبت بــه بــازار چیســت؛ و بــه شــما در برطــرف کــردن یــا بــه روزرســانی هــر نظــر 

قدیــیم یــا محدودکننــده ای کــه ممکــن اســت راجــع بــه معاملــه داشــته باشــید کمــک کننــد.

پایان بخش چهارم



برای اطالعات بیشتر از محصوالت و خدمات آموزشی مان، از طریق دو سایت 
زیر با ما در ارتباط باشید.

www.markdouglas.com
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با آرزوی موفقیت در معامالت تان!

پایان



توی جلد



توی جلد


