
 

 

 ستد و داد ساده نیقوان و اصول

 

 .دارند ستد و داد بهبود در یموثر اریبس نقش بهادار اوراق یباز نیقوان و اصول 

  دیریبگ ادی پرش از شیپ (۱

 ، وندش یم بازار وارد که است نیا شوند یم مرتکب کار تازه گران معامله و گذاران هیسرما اکثر که یاشتباهات نیتر جیرا از یکی

 داد و تیفعال به آغاز یمیتصم و برنامه چیه بدون گرید انیب به.  شندیاندیب دهند انجام خواهند یم که یکار مورد در نکهیا بدون

 آنها. نندک یریادگی صرف را یمدت تا کنند ینم یسع اندازندیب خطر به را خود ییدارا آنکه از شیپ افراد نگونهیا.  کنند یم وستد

 ادهیپ اغذک یرو را آن ابتدا دیباش داشته یستمیس خود تجارت یبرا دیخواه یم اگر.  ستندین بازار اتیعمل یچگونگ افتنی یپ در

 با و دیکن شیآزما.  دیکن آزمون را خود یاستراتژ و استیس دیتوان یم.  دیده صیتشخ را خود قدرت و ضعف نقاط و دیکن

 که است ازین و دارد را خود خاص نیقوان و قواعد یستد دادو هر. دیباش نیام و روراست خود یتجار یاستراتژ و یگذار استیس

  . ردیفراگ پرش از شیپ

  است یاتیح اریبس انضباط (۲

 را یشتریب سود کنند یم تیفعال شده شیآزما یتجار یها نقشه و ستمیس با همواره که منضبط گذاران هیسرما و گران معامله

 حیحص ستمیس کی همواره که دیگو یم ما به گفتار نیا.  برد خواهند شوند یم بازار وارد احساسات براساس که ییآنها به نسبت

  . میده قرار خود کار سرلوحه را یتجار نقشه و



 

 

  دیریبگ را انیز یجلو و دیده شیافزا را سود (۳

 تا دیده اجازه و دیده کاهش را خود یها انیز: ) شود یم دهیشن هاست مدت تجار قول از که است المثل ضرب کی نیا

 هب بازنده بازار در که است آن دهند یم انجام کار تازه گذاران هیسرما و گران معامله که یجیرا اشتباه(  شود ادتریز تانیسودها

 هستند شدن برنده حالت در هرگاه طور نیهم.  گشت خواهد باز دوباره بازار رونده که دیام نیا به.  مانند یم یباق یادیز مدت

  . بود خواهد گران معامله انیز به معموال یافراط یها حالت نیا.  کنند نقد را آمده بدست سود زود یلیخ و ناگهان دارند لیتما

  دیکن تمرکز راتییتغ یرو (۴

 دهیعق یا حرفه گران معامله یول.  نباشد یدرست کار یقیحق کردن سود یجا به راتییتغ یرو کردن دقت که برسد نظر به دیشا

 فکر هب فقط که یکسان.  است تجارت ریناپذ اجتناب جزو یمال یها بازار در کردن انیز که چرا ، است یاتیح اریبس کار نیا دارند

 الفبرخ) اجتناب قابل ریغ نییپا به رو روند کی در آنها هیسرما که یمواقع رایز ، دید خواهند انیز شتریب هستند ساختن پول

 را زاربا ارقام ریمس بار هر دیتوان ینم شما.  کنند تیهدا را آن یزیآم تیموفق بطور توانند ینم. ردیگ یم قرار( انتظار مورد روند

  . ندارد وجود مطلق و یعال ستمیس کی چیه که دیباش داشته خاطر به دیده رییتغ خود دلخواه به ای و دیکن حیتصح

 : دیبشناس را خود خروج زمان (۵

 که کرد خواهد کمک موضوع نیا.  شود خارج بازار از کجا در و وقت چه که بداند یستیبا گذار هیسرما یبازار هر به ورود از شیپ

 میریبگ را ضرر یجلو کجا در که نیا دانستن.  شود کم ستد دادو در احساسات دخالت شانس و دیاین بوجود ذهن در یدوم حدس

 . باشد یم یگر معامله هر استیس دستگاه یها بخش نیمهمتر از یکی میکن نقد را خود سود کجا در و

 :دیکن تیریمد را پولتان (۶

. دیدهن رییتغ را درصد نیا هرگز.  دیاندازیب خطر به را خود هیسرما از یمشخص درصد که کنند یم شنهادیپ یا حرفه گران معامله

 استیس از یمهم بخش نیا.  ردیگ صورت ها انیز یرو بر یزیآم تیموفق صورت به تواند یم تیریمد ستد و داد هنگام در

 وهایسنار و ها حالت نیبدتر نیمنتظر راه نیا در و دیکن ستد دادو هست واقعا که رطو آن خود ییدارا با.  است شما یتجار

 تمرکز تمام از خطر هنگام در و دینده دست از را خود تمرکز سودآور یستدها و داد شیافزا و قدرت در ماندن یباق یبرا. دیباش

 به دننیب یم وارونه را خود یتجار یها نقشه از یبخش که نیا از پس کار تازه گران معامله. دیکن کنترل را خود. دیریگ بهره خود

 ، هیسرما حیصح تیریمد هنگام نیا در و کند یم دیتهد را آنها یبزرگ خطر.  دهند یم دست از را خود تمرکز و کنترل سرعت

 .دیبجنب گرید روز کی تا دیبمان زنده.  بود خواهد دهنده نجات

 



 

 

 :شماست دوست روند (۷

 حدس را بازار نزول و صعود که است آن از بهتر بازار روند انیجر با حرکت که کنند یم هیتوص یا حرفه گران معامله از یاریبس

 ازین نقاط نیا نمودن دایپ که دهند انجام فروش ای دیخر ند رو رییتغ هنگام در تا دهند یم حیترج گذاران هیسرما از یبرخ.  دیبزن

 نقاط در که کنند یم تالش کار تازه گران معامله.  میآور در اجرا به را آن مینتوان عمل در یگاه دیشا و دارد ادیز زمان صرف به

 را کار یبازارها تیماه اما دیآ بنظر مناسب یموارد در است ممکن عمل طرز نیا گرچه بپردازند دیخر به متیق کف و نییپا

 تدس از را زمان.  دیریبگ سود روندها از و دیشو موج بر سوار است بهتر.  سازد یم مواجه مشکل با را صورت نیبد یریگ میتصم

  . شماست دوست روند.  دینده

 :کند یم انیز یفرد چه که دیباش متوجه (۸

 که دیاشب داشته خاطر به.  دیآ یم آشنا نظر به گفته نیا.  است یاتیح اریبس بازار در حیصح نقش فایا یبرا آرام فکر کی داشتن

 دیدهن اجازه هرگز و دیکن هیتک دیا دهیکش که یا نقشه به حالت نیا در.  ردیگ یم شکل آسوده الیخ با منسجم یتجار نقشه

 یاه نقشه آسوده یفکر با.  هستند زننده گول ما احساسات اغلب.  کند غلبه شما احساسات بر یگرید گمان و حدس ای دوم فکر

 . دیکن دنبال را خود

 :کند یم انیز یفرد چه که دیباش متوجه (۹

 یستیبا نظر به یا برنده هر برابر در. دیکن ییشناسا را خود دشمن.  است نبرد کی صحنه خود تیماه اسطه و به بورس بازار

 چه یتیموقع در و دیشد وارد بازار در اگر.  باشند برنده خواهند یم همه که است مشهود کامال و باشد داشته وجود یا بازنده

. ندک یم یریگ میتصم تیموقع همان در شما مقابل طرف در یکس چه که دیکن یبررس دیگرفت قرار مدت بلند چه مدت کوتاه

 آنها.  دکنن یم فایا نقش اناتیجر نیا در سود کسب یبرا یافراد بسا چه و کند یم رییتغ بازار در مداخله جادیا با ستد و داد روند

 . ندیافزا یم خود یدهایخر به باال سمت به روند رییتغ یبرا نیهمچن و کنند یم فروش به شروع بازار روند نزول یبرا معموال

 :دیبمان یباق فروتن (۱۱

 در یادیز احتمال به ، کنند یم مهارت نیگزیجا را شانس بازار در و هستند زرنگتر و اریهوش هیبق از کنند یم تصور که یافراد

 .دیندوز چشم زودگذر یها تیموفق به و دیبمان فروتن همواره.  ماند نخواهند پابرجا مدت بلند

 

 



 

 

 :دیبجنگ کیچر کی مانند (۱۱

 گروه هب وستنیپ در است رییتغ حال در برنده طرف اگر.  دیکن عوض عیسر موارد یبرخ در را خود موضع که دیریبگ ادی یستیبا

 رمنتظ ، کند رییتغ بازار طیشرا که یزمان تا و دیریگ بکار طرف نیا در را خود یروین یتمام و دینده راه خود به دیترد دیجد

 یبرا و دینکن ازدواج دیده یم انجام که یمعامالت با.  باشند یم احساس و عقل شهیاند و فکر ، هیسرما شامل شما یروهاین.  دیشو

 .دینکن برقرار وندیپ یا معامله هر با یطوالن مدت

 :دیباش بندیپا خود یتجار ستمیس و اصول به (۱۲

 نمودن مشخص زین و ستد و داد تیوضع در رفتن لیدال.  ستین فروش و دیخر تیموقع کی در گرفتن قرار تنها ستد و داد

 یسخت و متالطم طیشرا بازار که یزمان در و یطوالن مبارزه کی در.  شود یم محسوب معامالت جزو زین بازار از خروج سطوح

  . دیبمان بندیپا دیا کرده یطراح که یاصول و نقشه به.  بود خواهد شما دهنده نجات ، تجارت یا هیپا اصول و انضباط دارد،

 :دیشو سوار ها موج یرو بر (۱۳

 دیا گرفته فرا هک نیشیپ نیقوان برطبق.  دیکن استفاده بازار نوسانات از و دیشو شناور دیا شناخته را دروندیکن یم فکر که یهنگام

 یسع ، میبفروش تیموقع نیباالتر در و میبخر حالت نیتر نییپا در که ستین آن همواره تیوضع نیبهتر.  شماست دوست روند

 .دیباش سطح در ای عمق در یماه رندهیگ که مینکن

 :دیکن معامله گر لیتحل کی مانند و دیده گسترش را خود یفکر یها نهیزم (۱۴

. دیباش دهیفهم کامال را یکیتکن و یادیبن یها لیتحل که ستیبا یم یگذار هیسرما یبرا خود یفکر یها نهیزم یسو آن در

. داشت دیخواه موفق معامله کی یبرا یادیز شانس دهد یم نشان را سمت کی یکیتکن ادراک با یادیبن ادراک که یزمان

 .دهد یم شیافزا را خوب معامله کی ساختن در نانیاطم اما ستین کننده نیتضم یکیتکن و یادیبن لیتحل نشیب ییهمسو

 :دیباش داشته مدت بلند دگاهید دیتوان یم رشد به رو بازار در (۱۵

 نوسانات همواره ستد و داد در و هستند ریمتغ مدت کوتاه یروندها تیوضع که کنند یم فراموش را اصل نیا مردم از یاریبس

 خواهد همراه به انیز اغلب که شود یم گذاران هیسرما یروح تعادل دادن دست از باعث امر نیا.  داشت خواهد وجود مدت کوتاه

 به را بازار یکم و دیباش صبور. دینکن هیتک ضرر نقاط به و دیکن صرف ورود مناسب نقاط ییشناسا یبرا یشتریب وقت.  داشت

 .دیبگذار خود حال

 



 

 

 :دیباش صبور (۱۶

 یراب طور نیهم و شوند مطلع آن از که برد یم زمان شتریب گرانید یبرا باشد تر قیعم شما یها لیتحل و نظرات ، دیعقا چه هر

 هب و دیباش صبور.  دهد ادامه آن در حرکت به و کند انتخاب دیدار نظر در شما که را یریمس که دیکش خواهد طول شتریب ر بازا

 . دیده یشتریب مجال دیدار را آن انجام قصد که یستد و داد و خود

 :دیباش صادق و روشنفکر (۱۷

 رانروشنفک پاسخ بازار. دیشو یبعد ستد و داد آماده و دیریبگ درس آن از. دیکن قبول را آن دیشو یم مرتکب را یاشتباه هرگاه

 چیه به و باشند وابسته خود ینظرها نقطه به تنها که داد خواهد یرو یکسان یبرا نیا و کند یم جبران انیز با را خودخواه

 .دهد نشان را آن عکس ، شواهد اگر یحت بکشند دست خود نظرات و اتیفرض آن از که نباشند حاضر یمتیق

 :دینکن اضافه خود یها انیز به (۱۸

 و دیریبگ درس خود یقبل یها انیز از. است داده ریمس رییتغ بازار که یهنگام مخصوصا ، است فاجعه کی ضررها به افزودن

 دیافزا یم آنها انیز به که ییبازارها در دارند اصرار گران معامله یبرخ.  دیده کاهش را خود یها انیز آرام فکر با که دیکن تالش

 .دیشیاندیب بازار از خروج و انیز کاهش به تنها حالت نیا در.  بمانند یباق

 :دینساز بازنده را برنده معامله کی (۱۹

. دیببر سود که دیاموزیب و دیکن متوقف را خد ستد و داد ، دیا کرده مشخص سود گرفتن و خروج یبرا نیا از شیپ که ییجا در

 هرگز.  شود یم منجر انیز به یگاه و شود یم گذاران هیسرما یفکر یختگیر هم در موجب دیشد و یناگهان یرهایمس رییتغ

 سود که کنند یم یسع گران معامله یبرخ یطیشرا در.  دیساز خارج را خود سود دیهست برنده که یبازار در و دینکن طمع

 را فتنگر سود در عادت که دیکن یسع. برند یم انیپا به انیز با را سودآور معامله کی راه نیهم در اما سازند خود بینص یشتریب

 .دیکن تیتقو

 :دیشو ،وارد بازار روند نیتر یقو به (۲۱

 ارباز نییپا و باال حد از شیب نوسانات در نیهمچن.  دینشو متمرکز ستین یقو یکاف حد به بازار روند که ییها تیموقع در

 .دیریگ بکار تر یقو یروندها یرو شتریب را خود یروین.  ابدی یم شیافزا شکست احتمال

 :دیریبپذ را ها انیز (۲۱



 

 

 شما به سخت یا ضربه اگر.  دارد وجود یا حادثه هر امکان بازار در.  دیبکن دادیرو هرگونه آماده یاحساس و یذهن نظر از را خود

 . است یباز از یبخش نیا. دیبرگرد تازه یا هیروح با و دیکن استراحت شد وارد

 :دینجنگ د،یده یم انجام که ییستدها و داد با (۲۲

 خود و دهند یم دست از را خود تمرکز شوند یم اشتباه مرتکب گذاران هیسرما یبرخ که یهنگام در. دینبر بکار بار تاسف کلمات

 را ودخ. دیبازگرد نیشیپ یروح طیشرا به تا دیده انجام یصور معامله چند خود یبرا است بهتر.  کنند یم سرزنش مداوم بطور را

 یرصو معامالت همچون یواقع معامالت در دیتوان یم.  شماست انتظار در یشتریب تیموفق آنگاه و دیساز آماده مثبت تیذهن با

 .کنم یم یداریخر را آن برسد متیق نیا به اگر که دیکن یم نیتمر معامالت نگونهیا در مثال. دیریبگ سود آرامش با

 :دیباش نداشته زودگذر معامالت به اصرار (۲۳

 و یکینتک یها لیتحل که یوقت.  دیبمان روند برگشت منتظر و دیباش صبور.  کنند یم عمل درست یادیبن نظر از معموال روندها

 طیشرا و دیکن مقاومت زودگذر معامالت برابر در.  دیشو بازار وارد سپس و دیکن صبر یکم ، گردند یبرم یگرید سمت به یادیبن

 .دیکن یبررس قیدق را

 

 ساده زبان به یکیتکن لیتحل کتاب از نقل به

 


