
روانشناسي معاملھ در بورس

در بازار سھام نصف اشباھاتمان ناشی از این است کھ وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم 
و این نشان دھنده ی !ھیچ انتظاری از کسی ندارمو وقتی کھ باید احساس کنیم، فکر می کنیم

مسئلھ، خستگی از اعتمادھای شکستھ است! قدرت من نیست
. گرفتن از آن را از دست ندھیددست می دھید، درسوقتی چیزی را از

شکست باید انرژی خفتھ ما را بیدار کند

:ک روش فوق کارامد و موثر برای خرید یا فروش یک نمادی

عرضھ در بین ساعات معامالتی زمانھایی کھ معاملھ روی نمادانجام نمیگردد بھ باکس
خریدار؟قیمت فروشنده است یا نھوتقاضا نگاه کنید ببینید معاملھ بیشتر در

اگر معاملھ درقیمت ھای فروشنده بود سھم رشدمیکند و اگردر قیمت ھای خریدار سھم افت 
.میکند

زیرا ھر نکتھ مھم این موضوع زمان وقفھ بین معامالت است کھ در واقع تعیین کننده است
دارندو یا شناختی کھ ارزش ھمکدام از فروشنده ویا خریدار با توجھ بھ اخباری کھ از آینده س

.سھم دارد حاضراست در این زمان قیمت گذاری کند
دومی تقلید .اولی تفکر است کھ بھترین راه است. بھ معرفت وجود داردسھ راه برای رسیدن

.است و سومی تجربھ کھ تلخ ترین استاست کھ آسانترین

راز موفقیت در بازار سھام
تنوع سازي

ترجیحا .گذاري نكنیدا در یك سھم یا در مجموعھ سھام یك صنعت سرمایھپول خود رتمام
.گذاري نكنیدسرمایھتوان گفت ھرگز كل پول خودتان را انحصارا در بازار سھاممي

ھرگز بھ یك سھم تعصب نشان ندھید
.ھمیشھ حد ضرر را مشخص كرده و بكارگیرید

اینكھ اید؟ بھ صورت ساده قبل ازكردهشما خواھید فھمید كھ تصمیم اشتباه اتخاذ چگونھ
كنید اگر قیمت اي انجام دھید بنویسید چھ مقدار ضرر براي این سھم حاضرید تحملمعاملھ

ضرر را در ذھنتان در درصد؟ یك حد15درصد، 10درصد، 4درصد، 2. سھم پایین بیاید
تر از آن ت سھم بھ پاییناگر قیم. بودنظر بگیرید كھ از ھزینھ خرید شما تا حدي پایین خواھد

سھم خارج شوید و اگر قیمت سھم دوباره باال رود نزول كرد شما باید آن را بفروشید و از
.متاثر نشویداحساس بدي نداشتھ باشید و

:در سقف بفروشید و در كف بخرید
اما ساده نیست برا ي اینكھ اگر شخص از اكثریت بازار تبعیت كرده بھ نظر ساده است؟ بلھ

ھمیشھ رازي را در نظر بگیرید كھ. زیادي را در بازار از دست نخواھد دادباشد، پول
قیمت سھام ماه یا در ھر سال6ھر . تواند موفقیت شما را در بازار سرمایھ تضمین كندمي

ھستند كھ بر اساس آید، یعني زمان خرید است و برعكس اشخاصيدرصد پایین مي30حدود 
.فروش استبرند كھ آن، زمانسھام را باال مياخبار و شایعات قیمت

.ترس و طمع را از خود دوركنید
:ھرگز از میانگین خارج نشوید
چاقوي در حال افتادن را نگیر



پولي پرداخت نكنید) شایعات(ھرگز براي دریافت اطالعات 
:استقراض پول

پول خودتان سھام شما تنھا باید با.متعلق بھ شما نیست سھام نخریدھرگز با پولي كھ
آن كنید پولي كھ در آینده نزدیك مورد نیازتان نیست و تصور نكنید كھ قسمت عمدهخریداري

.را در بازار از دست خواھید داد
:زمان

ھر . سھام بسیار مھم است اما كمتر در این مورد صحبت شده استاین موضوع در بازار
اما ھرگز سوال . چھ سھمي را باید بخردكند كارشناس سرمایھ سوال ميگذاري ازسرمایھ
اگر وارد سھمي خوب شوید اما در زمان. چھ زماني براي خرید سھام مناسب استنمي كند

ممكن است نادرست، شما ضرر خواھید كرد و اگر وارد سھم بدي شوید اما در زمان درست،
كھ بھ اندازه كافي باال ایناگر شما سھم خوبي خریداري كنید بعد از. بھ طور تصادفي سود كنید

.شویدرفت شما براي یك ضرر آماده مي

: اھمیت تعیین حد ضرر
برای ھر رو کنترل کنید موثرترین راه اینھ کھبرای اینکھ شما ریسک سرمایھ گزاریتون

پایینتر اومدبا خریدی کھ میکنید یھ حدی رو مشحص کنید کھ اگر قیمت پایانی از اون حد
خریدی درست انجام ز سھم خارج شوید واین کمک میکنھ کھ اگربسرعت اپذیرش ضرر

رو چھ جوری مشخص کنیم نشده دیگھ با سماجت در حالت ضرر نمونیم حاال این حد ضرر
حد ضررتون قرار بدیدیک راھش اینھ کھ شما مھمترین حمایت نزدیک سھم رو نقطھ
عتقاد درست باشھ، بازار ھم کم اگھ بھ ارزندگی سھمی کھ میخری اعتقاد داشتھ باشی و اون ا

. کم پی بھ ارزندگی اون می بره
یک نکتھ رو ھمیشھ بھ خاطر داشتھ باشید کھ ھمیشھ نمیتونی در کف قیمت بخری و در سقف 

.قیمت ھم بفروشی

حس و حال شخص در زمان معاملھ مھم است

واقع، باید بھ در. ایدهکنید حتما چنین احساساتی را تجربھ کرداگر شما ھم زیاد معاملھ می
مجبور بھ انجام معاملھ ھیچ کس شما را. حس و حال خود در زمان انجام معاملھ توجھ كنید

دارید، آن روز را کار نکنید و بھ خود نکرده است، بنابراین اگر بھ طور مثال کمی سر درد
ھا است از کتابخانھ انجام دھید، مثال کتابی را کھ مدتسعی کنید کار متفاوتی. استراحت دھید

رفتن بھ یک پیک نیک ھم خوب . مھلت آن تمام شده است، تحویل دھیدامانت گرفتھ اید و
یاد بگیرید فقط. دید کھ بدون ھیچ تالش اضافی ھمھ چیز بھتر پیش خواھد رفتخواھید. است

ن از ای.ھنگامی کھ از چارچوب ذھنی و روحی خوبی برخوردار ھستید، معاملھ انجام دھید
نھایت خواھید توانست طریق، تصمیمات شما دیگر متاثر از احساسات شما نخواھند بود و در

.با قاطعیت و موفقیت بیشتری بھ معامالتتان ادامھ دھید

احساس دودلی را بپذیرید

متفاوتی در مورد ِاگر بھ شدت در مورد یک معاملھ فکر کنید، احتماال در آن واحد احساسات
برخی دیگر نشانگر فروش ھا بیانگر و عالمتی برای خرید وخی از شاخصبر. آن دارید

کنید، این تردید و دودلی باید اتخاذ میبا این حال، ھنگامی کھ یک تصمیم معامالتی. ھستند
در . شودکنید، اغلب مشکل دودلی خود بھ خود حل میاگر بھ اندازه کافی معاملھ. محو شود



پس از اینکھ روز . ین رفتن این احساس مزاحم خواھد شدبواقع تجربھ کافی باعث از
ھای خود را بھ صورت تمرین توانید کمی بیشتر فعالیترسد، میمیمعامالتی شما بھ پایان

قطعیت برای اینکھ با. تا انجام چنین کارھایی برایتان ملکھ و بسیار معمولی شودادامھ دھید
بگیرید کھ معاملھ ز خود دور كنید و تصمیمبیشتری معاملھ کنید، احساسات دودلی را ا

اینکھ بھ طور کل معامالت خود را شناختم کھ بھ جایگری را میمعاملھ. خواھید کرد یا نھ
از این طریق با اینکھ مثال . خریدسھام را میمتوقف كند، تنھا مقدار بسیار ناچیزی از ھر

فروخت تا بتواند با دقت بیشتری آن نمیشود، آن را تمام میدانست آن معاملھ بھ زیان اومی
دانست کھ سیستمش بھ موقع وارد عمل خواھد شد و تصمیم مناسب را بھ اومیرا دنبال كند و

.خواھد گفت

احساس عدم امنیت و اضطراب

. شوندمیدو احساس عدم امنیت و اضطراب از عدم شناخت کامل از سیستم معامالتی ناشی
آمدن است، در اید و در حال حاضر قیمت آن در حال پایینریدهمثال اگر سھامی را خ

از میزان مشخصی پایین اساس سیستم تکنیکال شما، معموال بیشتردانید برصورتی کھ می
شناخت کافی از . قیمت امیدوار باشیدتوانید بھ بھبود و بازگشتنخواھد آمد؛ بنابراین می

ام معاملھ بر اساس آن، احساس عدم امنیت و انجتان وچگونگی رفتار سیستم معامالتی
چند بار . کنند، بسیار کم خواھد کردما خوب عمل نمیاضطراب را ھنگامی کھ تصمیمات

یکی دیگر از نزدیکان شما گفتھ است کھ با او برای گردش و پیش آمده است کھ ھمسر یا
بخشياید کھ تجربھ لذتو پس از این کھ گردش بھ پایان رسید، دریافتھتفریح بیرون بروید

.اید؟ این مثالی از عالقھ مند شدن پس از درگیر چیزی شدن استداشتھ

کرامر، . یا نھاگر شما چیزی را امتحان نکنید، ھرگز نخواھید فھمید واقعا آن را دوست دارید
تصمیم گرفتھ شده و گیری موفق در گرو تعھد بھتصمیم: گویدیک روانشناس بزرگ می

.آن کار استنشان دادن عالقھ و تالش کافی در تالش برای انجامھمچنین
. آن استمعامالت موفق تنھا در گرو تعھد بھ یادگیری صحیح معاملھ و عمل کردن بر مبنای

مشخص است کھ تواند بسیار خوب باشد، اماتمرین کردن سیستم در معامالت مجازی می
کافی برای یادگیری اگر تعھد و زمان! دھیدبرای موفق شدن باید معامالت واقعی انجام 

آنکھ زیاد درگیر معامالت پیش از. درست معامالت صرف کنید، بسیار کارآ خواھد بود
ببینید آیا این حرفھ با . اختصاص دھید(معامالت(شوید، ابتدا زمانی را بھ آزمایش این کار 

؟ انجام معاملھ با قطعیت و انتظار شما مطابقت داردسبک زندگی شما و میزان درآمد مورد
ھمچنین باید بھ ھر معاملھ بھ چشم موقعیتی . داشتن تعھد بھ فرآیند استاطمینان کافی، مستلزم

.ھای خود بنگریدبروز مھارتبرای

ھمھ چیز را نادیده بگیرید

اکنون اید، واگر شما زمانی را برای طراحی و توسعھ و تکمیل یک سیستم صرف کرده
اینکھ بازار در ھای تلویزیون مبنی برا صادر کرده است، آیا باید بھ حرفسیگنالی ر

-خود از تمام عوامل بازدارنده روزھای آینده بسیار بد خواھد بود گوش فرا دھید؟ سعی کنید
مورد آن اطمینان و دانش کافی دارید منصرف شوند از انجام یک معاملھ کھ درکھ باعث می

گران معاملھ. معامالت خود و فرآیند آنھا بھ دقت تمرکز كنیدوض بردر ع. دوری كنید-شوید
گیرند کھ تنھا بر روی تعداد بسیار محدودی از سھام متمرکز شوند زود یاد میتازه کار خیلی



ھنگامی . باشندتوانند ھمزمان مراقب تعداد زیادی سھامیابند کھ نمیکار کنند، چون در میو
توانند بر روی آوردند، میآن سھام خاص مھارت کافی بھ دستکھ آنھا در شناخت رفتار

الزم است، بھ طور : ھم دشوار نیستانجام درست معامالت چندان. سھام بیشتری کار کنند
بیاید، سھم 70پایین تر از rsi خود بگویید اگرمثال بر اساس سیستم تکنیکالی کھ دارید، بھ

ھنگامی کھ تمرکز شما . ود، آن را خواھم خریدباالتر ر20را خواھم فروخت و اگر از 
رود، انجام معاملھ با قطعیت کافی بسیار عوامل مزاحم از بین میتوسط افکار خارجی یا

گران باید تمرکز و فراموش کردن عوامل مزاحم مانند درد تمام معاملھ. شددشوار خواھد
تمرکز ا رفتھ رفتھ در انجامھای روزمره را با خود تمرین کنند تخفیف یا ناراحتیجسمی

.تر شوندقوی

خشنودی پایدار

تواند بیشتر میدانستم کھ مسرت پایدار چھ اندازه در انجام معامالت با قطعیتدر گذشتھ نمی
اولین مورد آن است کھ سیستم :گوید، مسرت پایدار دو جنبھ داردکرامر می. اثر بخش باشد

وقت کافی برای شناخت سیستم خود و .وبی بشناسیدخود را پیش از انجام معاملھ بھ خ
شناخت بھتر سیستم اعتماد بھ . صرف كنیدچگونگی کارآیی آن در شرایط گوناگون بازار

جنبھ دوم این است کھ بھ خوبی از . بھ شما خواھد دادنفس کافی برای انجام معامالت بھتر را
باید دانست و مطمئن شد کھ ھر سیگنال البتھ . سیستم خود پیروی كنیدھایھا و پیامسیگنال

آمیز عمل كند، اما در طول زمان سودھای دریافتی بیشتر ازتواند موفقیتنمیمعامالتی
بھ اینکھ سیستم اعتقاد. ھاي خود شما این نکتھ را ثابت کندباید آزمایش. ھا خواھد بودزیان

کند، باعث خواھد شد میعملشما در طول زمان و براساس تجارب قبلی کھ داشتھ اید، خوب 
بگذارید. تردید را از خود دور كنید

........خرید در کف وفروش در سقف.............

کسانی کھ بارسیدن قیمت.یکی ازبزرگترین اشتباھات معاملھ گران ھمین مورداست
آینده را ھایبھ یک کف معتبر یا تاریخی با این خیال کھ زودترازدیگران وارد شوند ونوسان

روند خنثی میرود و پس از ازدست ندھند اقدام بھ خرید میکنند و پس ازخرید انھا بازار بھ
.ھمراه میکندوز کف جدیدی را میسازد وخریداران رابا زیانرچند 

ھنگام فروش .نکنیمباید عادت کنیم تا روند رویھ رشد محسوسی شکل نگرفتھ اقدام بھ معاملھ
قیمتی نمیتواند سیگنال فروش یک قیمت باالیی جدید وتشکیل سقفرسیدن بھ. ھم ھمینطور

سھمی پس از رسیدن بھ قیمتی باال باعرضھ ھایی توبازار خودمان بارھا دیده ایم کھ.تلقی شود
دوباره بھ روند خود ادامھ داده وسقف جدیدی رامیسازد جایی کھ پس از دوروزھمراه شده و
کرماشا وشبندر وچند نماد دیگھ نمونھ ھای" مراه میشوندزیان یا پشیمانی ھفروشندگان با
.بارزی ھستند

ازدست دادن چند درصد در صعود قیمت برای اطمینان از شکل گیری روند صعودی بھتر از 
.خرید بھ امید آغاز روند است

.وازدست دادن چند درصد درفروش درسقف بھ ریسک انتظار برای صعود مجدد می ارزد



:قدیمی در بازار ھای مالی میگویدیک ضرب المثل 
" دروغ گوھا: تنھا یک عده در کف کف می خرند ودر سقف سقف میفروشند "

تمرین میکنم االن دارم. یاد گرفتم وقتی سھمم منفی است مقاومت کنم و سھمم و نفروشم
.مقیمتیم نرسید نفروشوقتی سھمم مثبت است سھم و نفروشم و تا زمانیکھ سھم بھ ھدف

کات قابل توجھ در فروش یک سھمن

تومان خریده اید، دید کوتاه مدت تا میان مدت دارید، 100فرض کنید شما سھمی را بھ قیمت 
:چند حالت برای فروش سھم متصور خواھد بودسھم بنیادی خوبی دارد،

م تماسود% 10یعنی . میفروشم 110مثال بگویید . بگذاریداول اینکھ شما تارگت قیمتی
نظر گرفتن سھم کارگزار و مالیات استمحاسبات بدون در

میرود و من 120مثال بگویید سھم تا . دوم اینکھ شما تارگت قیمتی سھم رو در نظر بگیرید
.میفروشم118

... و بھ ھمین منوال
خب، کدام حالت بھترین حالت خواھد بود و باعث خواھد شد بازدھی سبد ھمیشھ روی 

باقی بماند؟درصدھای مثبت 

کھ ھمیشھ در سود باشید ، ھنگامی% 100اگر ریسک پذیری شما کم است و میخواھید 
نیست بھ قیمت سھم بھ تارگت مدنظرتان موقع خرید رسید، آن را بفروشید و اگر اینطور

.مرحلھ بعدی بروید

ید داده خرید سھم مدنظر داشتھ اید و سیگنال خرتمامی شاخصھا و اندیکاتورھایی کھ موقع
اگر ھنوز سیگنال خروج صادر نکرده بودند بھ مرحلھ بعدی .ًبودند را مجددا مرور کنید

.بروید

احتمال میدھید کھ روند با مشکل مواجھ خواھد شد سھم را بھ صورت % 50اگر بیش از 
.تکنیکال جدی تر بررسی کنید

تھدید ھا اگر. شتھ باشیدتمامی فرصت ھا و تھدید ھای پیش روی سھم را ھمیشھ مد نظر دا
.کنیدرا بیشتر از فرصت ھا ارزیابی میکنید تکنیکال سھم را جدی تر بررسی

اگر احساس کردید کھ درحال توجیھ روند سھم ھستید یا دچار عارضھ طمع یا ترس شده اید -
.تکنیکال سھم را جدی تر بررسی کنید

قیمت ھای ھم ، حجم معامالت باال درشاخص مثبت کل بازار ، میزان سرمایھ ورودی بھ س-
.باال عواملی میتوانند باشند کھ توجیھ فروش را کمتر میکنند

بھ طور تنھا راھی کھ میشھ شما رو تبدیل بھ یک معاملھ گر موفق در بورس کنھ اینھ کھ



در عمل کار دومتونھ جدی اونو بھ چشم یک شغل ببینید نھ یک تفنن و یا حتی کار دوم و اگھ
.ذھن بھ عنوان کار اول و تنھا شغلتون بھش نگاه کنیدتو 

: در خصوص خرید وفروش سھام
:بزرگان این حرفھ میگن

ھر گاه سھمی رو میخری دلیلش رو ھم یادداشت کن
ھر گاه سھمی رو میفروشی دلیلش رو ھم یادداشت کن

باید ز دالیل بیشتراینکھ بعد از یھ مدت خیلی خوب متوجھ خواھی شد کھ بھ کدامیک انتیجھ
زیان افزایش خواھد و این روند درصد کسب سود را نسبت بھ. اھمیت داد و قابل اعتنا ھستند

داد
: در خصوص جو گیر شدن در روند منفي سھم

توي حداكثر " جوگیر میشیم مثال" حال منفي شدن بوده كھ بعضاگاھي وقتھا یك سھمي در
نكھ فردا با قیمت خوبي بتونیم بفروشم اما یك نكتھ اي اینجا وجودامید ایمنفي مي خریم بھ

معاملھ بشھ داره و اونھم اینھ وقتي سھمي منفي میشھ احتمال داره فرداشم توي حداكثر منفي
داره منفي میشھ سعي اونوقت تكلیف چیھ بھ تجریھ ثابت شده ھمیشھ سعي كنیم وقتي سھمي

سھم بنیادي خوبي داشتھ ید كنیم علي الخصوص اگھكنیم توي سومین روز منفي شدنش خر
رسیدن بھ سود دھي ھم بیشترهباشھ بھ نظر من اینجوري ضرر كمتري مي كني و احتمال

: در خصوص جو گیر شدن در روند مثبت سھم
میریم وقتھا ھم امكان داره سھمي توي حداكثر مثبت معاملھ میشھ و ما جوگیر میشیم وگاھي

رو بررسي د اما بھتره ھمیشھ قبل از اینكھ بریم توي صف خرید اون سھمتوي صف خری
قندیھا خردشون "كنیم و پیش خودمون بگیم من براي چي این سھم رو دارم مي خرم مثال

منطقي باشھ ھمچنین موقعیكھ نزدیك اعالم گزارشات نھ ماھھ توي نیمھ دوم دیماه مي تونھ
منطقیھ در غیر " صف خرید كامالبشھ خرید تويخبر حتمي شدن افزایش نرخ شكر اعال 

روند صعود وجود نداشتھ باشھ ممكن از صف اینصورت اگھ دلیل قانع كننده اي براي ایجاد
درصدي بكنیم و ریسك كار 8روز یك ضرر خرید بھ صف فروش برسھ و در عرض یك

باال میرهخیلي

: در باب شناخت زمان مناسب ورود بھ یك سھم
سھم در جھت كسب حداكثر بازدھي یكي از عوامل بسیار مھم در تاریخ ورود بھ یكشناخت 

یھ سھمي مثل فایرا قبل از افزایش سرمایھ اش از سود" بازدھي ھست مثالكسب حداكثر
" كساییكھ دقیقادرصد خبر مي داد این در واقع حكم طال رو داشت حاال360انباشتھ تا میزان 

بود تو قیمت حدود د و صف فروش سنگیني براش درست شدهروز آخري كھ سھم باز بو
درصد سود بردند 40حدود تومن این سھم رو خریدند بعد از بازگشایي مجمع امروز2300

تومن نمادش باز شد 870باالي درصد افزاش سرمایھ داد و با قیمت268چون توي مجمع 
. و سھامداراش رو خیلي خوشحال كرد



: و فروش سھاماستراتژي خرید 

اول اینکھ درصد سبد رو رعایت کن
از اھمیت بسار زیادي برخورداره ھرچي با قیمت كمتر بخري دوم قیمت ورود بھ سھم

ھمونقدر بھتره
سوم استراتژی برای ورود و خروج ھمیشھ رعایت كنید

برای خودت حد ضرر ... چھارم، بر اساس استراتژی و تحلیل و قدرت ریسک پذیری و 
.یین کنتع

عمل کن و در کسب ... پنجم، بر اساس ھمون استراتژی و تحلیل و قدرت ریسک پذیری و 
.سود ھم طمع نکن

مگر اینکھ در! با پول قرض و وام و در کل منابع مالی کوتاه مدت، سھم نخر ششم،
استراتژی شما، جایی برای

حل تامین و جایگزینی مشخص، و مورود و خروج این پولھا تعریف شده باشد و عواقب آن
در اثر زیانھای(آن 

!باشد، بھ سادگی فراھم)احتمالی
.باید صبور باشی! ھفتم اینکھ بازار سرمایھ، جایی برای آدمھای عجول نیست

خرید با تحلیل، تاثیر مستقیم در آرامش خاطر . ھشتم اینکھ خرید، فقط باید از روی تحلیل باشد
سھامداران، در

!!ھام داردافت و خیز قیمت س
شایعھ در اما بھ اندازه ھمان. شایعات را گوش کن. اینکھ، بازار بورس پر از شایعھ استنھم

تحلیل خودت دخیل
گذارند ولی قیمت سھام در میان مدت شایعات بھ صورت مقطعی بر روی قیمتھا اثر می!! کن

و بلند مدت، بھ
است و دلیل نوسانات ھم، ھمین پس نوسان، ذات بازار . میکدسمت ارزش ذاتی خود حرکت

اخبار و شایعات
.ھستند

گانھ مطرح شده در باال، ھمھ آن چیزی نیست کھ یک سرمایھ گذار باید 9دھم اینکھ، موارد 
!بداند

آشنایی با اشتباھات رایج معاملگران 

اھی دانش و آگیکی از اصلی ترین دالیل معامالت زیان آور، کمبود یا نداشتن: کمبود دانش
مبادالت ارز نیز مانند ھر بازارمعاملھ در. الزم نسبت بھ شرایط و واقعیات بازار می باشد

.استحرفھ دیگر، نیازمند دانش و تجربھ کافی

. باشداین مورد آسیب رسان ترین دلیل برای از بین رفتن حساب می: معامالت احساسی
سرو کار دارد و بھ ت با احساس تریدرمعامالتی کھ برگرفتھ از برنامھ و روش معامالتی نیس
احساسات . عموما زیان آور ھستندنشدهعلت اینکھ برای این معامالت از تفکر و تعقل استفاده

اما یک نکتھ در تمام احساسات معاملھ گران باشدگوناگونی می تواند در معامالت دخیل
س غالب، در اکثر احسا. منجر بھ ضرر میگردنداحساسییکسان است، تمامی معامالت
در حالی کھ جلوگیری از ضرر نکتھ مھم تری . استبیشترموارد طمع برای کسب سود



.در زمان ترید کردن تا حد امکان آنھا را کنترل کنیدبشناسید واحساسات خود را. است

شود کھ معاملھ معموال بھ این دلیل انجام می(over trading) معامالت زیاد: معامالت زیاد
این امر تقریبا محال . کندتمایل دارد تمام حرکت ھای بازار را بدون کم و کاست شکارگر

.نیز این کار را انجام نمی دھنداست و بزرگترین تحلیل گران و معاملھ گران دنیا

سرمایھ را حجم زیاد معامالت، ریسک سرمایھ گذار و آسیب پذیری: معاملھ با حجم زیاد
کند، با تعداد کمی معاملھ کھ یک معاملھ گر با حجم باال معاملھ میھنگامی . افزایش می دھد

.ضررده می تواند کل حساب خود را از دست بدھد

نکنید، شرایط از معامالت دیگران برداشت و الگوبرداری: اعتماد بھ پیش بینی دیگران
کسی حتی ھر . متفاوت استحساب، دیدگاه و دالیل افراد با یکدیگر برای حضور در بازار

خویش است ، مگر آنکھ کل مدیریت در صورت استفاده از پیش بینی دیگران مسئول حساب
.امکان از تحلیل خود پیروی کنیدتا حد. حساب خویش را بھ تریدری دیگر بدھد

گر حدی نداشتن استاپ الس بھ معنی این است کھ معاملھ): استاپ الس(نداشتن حد ضرر 
ضرر امکانی برای نیست، ھر انسانی امکان اشتباه دارد و حدبرای اشتباه خویش متصور 

معاملھ حد ضرر خود را قبل از آغاز. جلوگیری از فاجعھ بار بودن اشتباھات می باشد
ترید خود قرار می گیرند و از لحاظ در زمان معاملھ اغلب معاملھ گران تحت تاثیر. بشناسید

در زمان معاملھ تغییر حد ضرر . ذیرندبپروانی برایشان سخت است کھ حد ضررشان را
ھیچ زمانی حد ضرر خود را خالف جھت معاملھ . شودعموما منجر بھ زیان ھای بیشتر می

.حد ضرر خود را بیشتر نکنیدیعنی مقدار. خود تغییر ندھید

استفاده از جھت عموما بیشتر برنامھ ھا و روش ھای معامالتی برای: معاملھ خالف روند
امکان سود بیشتر و ھم جھتی معامالت با روند اصلی،. ر استفاده می شوندحرکت بازا

امتحان شده شما معامالت خالف تا زمانی کھ برنامھ و روش. ریسک کمتر را بھ ھمراه دارد
.روند اصلی بازار بپرھیزیدجھت را تایید نکرده است از معاملھ در خالف

را خستھ و کار کردن پیوستھ انسان. ت بدھیدھر از گاھی بھ خود استراح: نداشتن استراحت
گھگاھی از بازار فاصلھ بگیرید و نمی گویم بازار را زیر نظر نداشتھ باشید اما. دلزده میکند

حتی برای معامالت خود نیز استراحت را . کنیدپس از استراحت، دوباره شرایط را بررسی
زیر نظر گرفتن بازار دارد در بصورتی است کھ نیاز بھاگر سیستم شما. فراموش نکنید

ساعاتی را کھ فکر می کنید بازار حرکات . کامپیوتر خود فاصلھ بگیریدمواقع خستگی از
خود برای کسب درآمد سالمتی. ندارد بھ استراحت بپردازید و بعد بھ بازار برگردیدچندانی

استراحت اذھن شما مھمترین ابزار حضور شما در بازار است ب. را بھ خطر نیندازید
.راندمان و بازده کاری آنرا باال ببرید

تحلیل تكنیكال

بازارھای ابزارھا در خدمت سرمایھ گذاری درتحلیل تکنیکال بھ عنوان یکی از مفیدترین
مھمترین . نمی کندکاردر عین حال این یک ابزار مطلق نیست و در ھر شرایطی.مالی است

:شرح ذیل استشرایطی کھ تکنیکال جوابگو نیست بھ



حالت ترس در این. بھ سر می بردCrazy Mood زمانی کھ بازار در روند غیرعقالنی
روند پرشیب خرسی یا افراطی یا خوش بینی افراطی روند بازار را تعیین می کند و شاھد

.پیش بینی نیستگاوی ھستیم کھ حرکات بازیگران و روند حرکتی بازار قابل

خارج از نیروییر یا یک سھم خاص مورد دستکاری قرار می گیرد وزمانی کھ کلیت بازا
ایران ھم در قالب سفتھ بازی بورساین پدیده در. معادالت بازار آزاد، روند را تعیین می کند
. برای حفظ شاخص مشاھده می شودبازاردر برخی سھم ھا و ھم بعضا دستکاری در

نتیجتا معادالت تحلیل تکنیکال را بر ھم می ر وبازادستکاری بازار یا یک سھم، روند آزار
.زند

خاصی اھمیت شرایطموضوع مھم دیگر، این کھ باید توجھ نمود ھر یک از اندیکاتورھا در
اندیکاتورھا اھمیت زیادی ازبیشتر یا کمتری دارند و استناد درست و بھ موقع بھ ھر یک

برای صدور سیگنال خرید و فروش اتوراندیککھ مھم ترینMACDبھ عنوان نمونھ، . دارد
ممکن است . است خیلی خوب کار نمی کندروند و سردرگماست در زمان ھایی کھ بازار بی

سیگنال خرید و فروش صادر کند اما این سیگنال ھا بارھااندیکاتوردر چنین بازاری، این
.معتبر خواھد بودچارچوب روزانھفقط در

معموال . خواھد بودتحلیل ھای تکنیکال بستھ بھ ماھیت بازار متفاوتتایم فریم مورد نظر در 
رفتار کندل ھا با دقت نگاه بھتوصیھ می گردد صرف نظر از تایم فریم مورد نظر، ھر روز

.اطمینان حاصل نمودشود تا بتوان در خصوص تداوم اعتبار تحلیل

تحلیلگران در نتایج آن قھ و تعصبتحلیل تکنیکال ذاتا یک ابزار بھ شدت انتزاعی است و سلی
اطالعات واحد نتایج متفاوتی ارائھ بنابراین ممکن است افراد مختلف از. تاثیرگذار است

مختلف بیشتر باشد تحلیل ھا مغشوش تر و ھرچھ ضریب واگرایی میان تحلیل ھای. دھند
.غیرقابل اتکاتر خواھد بود

تحلیلگران ازکوتاه مدت است ھرچند بسیاریتحلیل تکنیکال یک استراتژی سرمایھ گذاری 
بین المللی، خبره گذاریحتی بزرگترین شرکتھای سرمایھ. این موضوع را انکار می کنند

استخدام می کنند و برای یک بازارترین چارتیست ھا را برای کسب درآمد کوتاه مدت از
اتکای بر تحلیل تکنیکال در بنابراین. دارندمتفاوتیسرمایھ گذاری بلندمدت، استراتژی ھای

.نیستاصولیسرمایھ گذاری بلندمدت

دچار دگرگونی نشود و صد البتھ تحلیل تکنیکال تا زمانی موثر است کھ متغیرھای فاندامنتال
اینجاست کھ رھیافت ترکیبی . نکندو اخبار پیش بینی نشده درباره بازار یا سھم بروز پیدا

دتکنوفاندامنتال اھمیت می یاب

نکتھ کھ در سرمایھ گذاری نباید فراموش کنید

منافع بیشتر معنای بھ تعویق انداختن مصرف فعلی برای بھ دست آوردنسرمایھ گذاری بھ
ارزش بیشتر در آینده ازدر حقیقت سرمایھ گذار بھ امید بھ دست آوردن سود.استدر آینده



.ھای کنونی چشم پوشی می کند

نیمھ مستقیم غیر مستقیم و,سرمایھ گذاری سھ روش مستقیمآی آر برایبھ گزارش بانکی دات 
.در جایگاه خود قابل استفاده استوجود دارد کھ ھر یک

روش مستقیم

این شیوه اغلب . در این روش بین سرمایھ گذار و سرمایھ پذیررابطھ مستقیم برقرار می شود 
.بین دوستان و آشنایان نزدیک انجام می گردد

غیر مستقیمروش

واسطھ روش غیر مستقیم بین سرمایھ گذار وسرمایھ پذیر یک موسسھ مالی بھ عنواندر
اختیار این موسسات سرمایھ گذار وجوه خود را در/بھ عبارتی سپرده گذار . عمل می نماید 

.مالی الزم را تامین می نمایند قرار می دھد و سرمایھ پذیر نیز از طریق این موسسات منابع
یا وام دھی بعھده واسطھ موسساتی کھ بھ در این روش ریسک مربوط بھ سرمایھ گذاری و

. عنوان واسطھ مالی عمل می نماید

روش نیمھ مستقیم

بانـک مانندنیمھ مستــقیم بین سرمایھ گذار و سرمایـھ پذیر ، مـوسسات تخصصــیروش
تخصصی موسساتاین نوع. قرار می گیرندInvestment Banks ھای ســرمایھ گذاری

وجوه ، تعیین مناسب استفاده ازپس از مطالعھ دقیق میزان احتیاجات سرمایھ پذیر ، نحوه
ممتاز ، اوراق قرضھ ، اوراق قرضھ ، سھامسھام عادی( ترین نوع اسناد و اوراق بھادار 

) ابزار مورد نظر را پذیره نویسی،( دیگرقابل تبدیل بھ سھام یا ابزار Underwrite )
شامل موسساتی چون بیمھ ھا و صندوق ھای بازنشستگی و ) گذاراننموده بھ سرمایھ

را “ کارگزار” و “ متخصص ” این موسسات نقش . می رسانند بھ فروش( اشخاص حقوقی
سھام یااوراق. خود ســرمایھ گذار بلند مدت در اوراق بھادار نمی باشند نمایند وبازی می

.فروش می رسدداری یا تعھد شده توسط این موسسات پس ازمدت کوتاھی بھقرضھ خری
نیمھ کھ در روشبانک ھای سرمایھ گذاری از جملھ واسطھ ھای مالی موقت می باشند

.را بھ عھده دارندســــرمایھ پذیرانمستقیم وظیفھ انتقال وجوه از ســـرمایھ گذاران بھ

کنید و اینکھ سرمایھ گذاری استفاده میاز روش ھایاما صرف نظر از این کھ از کدامیک 
ھدف اصلی سرمایھ شش نکتھ برای رسیدن بھمیزان سرمایھ شما چقدر است رعایت این

:استگذاری کھ کسب سود بیشتر است ضروری

ھرگز بر روی آنچھ از آن اطالعات ندارید سرمایھ گذاری نکنید

اطالعی خورند مھم ترین علت این امر را بیکسانی کھ در سرمایھ گذاری شکست میاغلب
کاش مطالعھ کھیا کم اطالعی از سوژه سرمایھ گذاریشان می دانند و حسرت می خورند

.بیشتری کرده بودم

ندارید تکنولوژی ھای جدید یا آنچھ در آن تخصصاین بھ این معنی نیست کھ بر روی



گذاری می کنید رد آنچھ درآن سرمایھآن معناست کھ در موسرمایھ گذاری نکنید بلکھ بھ
.کنیدمشاوران آگاه در آن زمینھ استفادهمطالعھ کنید و یا از

ریسک پذیر باشید

کھ معناستبستھ عمل کردن بھ معنای ریسک پذیر بودن نیست بلکھ ریسک پذیری بدانچشم
باشید چراکھ ھرا داشتدر عین اینکھ عاقالنھ عمل می کنید جسارت گرفتن تصمیم ھای قاطع

ممکن است آن را غیرممکن و حتیترس بیش از اندازه موفقیت شما را بھ تاخیر می اندازد
.سازد

رازدار باشید

محفلی از راز گذار حرفھ ای رازھای حرفھ ای اش را فریاد نمی زند و در ھریک سرمایھ
از ب تمایز شماآنچھ سبرمز تجارتش سخن بھ میان نمی آورد چراکھ در عصر اطالعاتو

.نکنیدخود را بھ رایگان حراجدیگران می شود اطالعاتتان است بنابراین برگ برنده

اجتماعی باشید

یک . است تضاد نیست بلکھ دقیقا مکمل اصل پیشیناین اصل بھ ھیچ وجھ با رازداری در
تی رقبای گذاری و حدست اندر کاران مورد سرمایھ, ھمکاران سرمایھ گذار خوب با سایر

معلومات شما را خواھد افزود و چراکھ حضور درفضا ھای حرفھ ایخود در ارتباط است
.نفستان را دوچندان می کنداعتماد بھ

برای سرمایھ گذاری پول اصل نیست

حتمابر این تصور اند کھ برای آنکھ یک سرمایھ گذار موفق باشیم می بایستبسیاری
گذار سرمایھین تصور بھ ھیچ عنوان صحیح نیست بلکھ یکدرحالی کھ ا. ثروتمند باشیم

مستمر بھ بھ صورتموفق از کمترین سرمایھ بیشترین سود را می برد و بھ این ترتیب
.سرمایھ اش می افزاید

بسیاری از سرمایھ داران مطرح معاصر افراد ثروتمندی نبوده اند بلک افرادی بوده اند کھ از 
.را برده اندموقعیتشان بھترین بھره 

طمع نکنید

خود را ازاز سرمایھ گذاران بھ این آسیب طمع دچار شده اند و حتی کل داراییبسیاری
تالش کنید معقوالنھ بنگرید وبنابر این وسوسھ ھای سود عالی را با دیده تردید. دست داده اند

.تصمیم بگیرید


