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آدام خو

من استعداد دارم، شما هم دارید

کنید، سرنوشتتان را بسازیدذهنتان را مدیریت

کنیدان را تقویت میتهوش بچهچطور 

غذاي موفقیت و نبوغ به کودکتان بدهید

راز میلیونرهاي خود ساخته

گذارهاي میلیونرراز سرمایه

براي ورود به کسب و کارراهنمابدون 

راز ساختن

کسب و کارهاي میلیون دالري



سپاس

آدام خو

من حمایت بی قید و شرط ازي زیاديهااز والدینم وینس، بتی و جوآن که سال
از دو دخترم کلـی و  واز همسرم  سلی که در من انگیزه و قدرت ایجاد کرد؛کردند

.کنمتشکر می؛هایم نشاندندسامانتا که هر روز لبخند بر لب
مداد و پیوسته به سطح بعـدي هـدایت  بینششریکم، پاتریک چئو که به من از

موریـت  مأایـن من دراهی باهمرهایم استوارت نت و گري لی براي از شریکو کرد
.شگرف زندگی سپاسگزارم

سـام،  هایم رامش موسامی، امین مامی، ملوین چو، دانی تانـگ، لـروي را  از مربی
تانگ، یوان یی، جف، وبستر کو، پـامال، انـدریا چـان،    فردي گومز، کاندیس کو، وئی 

ی انکسـ گوپال، ریدوان، سرنسی، آدلین ونگ، اشک منون، جوزف هو و چریل زام  و 
،نـد بـه سـطح بـاالتري هـدایت کرد    هاي مـا را شان برنامهفداکاريموریت ومأباکه 

.کنمقدردانی می
صـرف  تا دیروقـت  هایشان را ها و شبي آخر هفتهکه همهيناپذیرخستگیافراد

به ویژه از دوسـتان عزیـزم دالـی لـی،     .با نرخ باورنکردنی کردندهاییساختن شرکت
ارد کـوه، تـرنس یـائو،    سیوا، ناتالی لیم، لئونرحمت، سرن کووك،آیوي لیم، افدولی

، وندي، فرد تان، دکتر پیتر یان، دکتر چی ین می، کینـی لـیم، پـت    ایریش ان جی
تان، جویسلینا فجر، یونیک وانتی، شریل یونیتا، هنـري او یانـگ و لـورنس آکـاالوو    

.سپاسگزارم
یرانی مانند سوزان هارتـاوان، آلـین   همچنین، مایلم تا از شرکاي اندونزیایی و مد

-همکـاران مربـی  . آنی بهار بسیار قدردانی کنمگومز وسینتا واتی هلیم، کارمنتان،



از همچنین. نیز شایسته قدردانی هستندهیلیم و یئو کئونگرادآکادمی ثروت کن
.کنمآپشن ایون تشکر میبه خاطرران النیري 

دکتر ویلیـام تـان،   گ، گري تان، کنت وانگ،آدام واناز دوستانم جواسکی پانگ،
، سام چیا، گوه کیا کوي و ون،آرون انگ، الیم چو، داگالس فواندي انگ، انگ تسئه ب

.دکتر دنیس وي سپاسگزارم
کنم که وقتشـان را داوطلبانـه و پیوسـته    مربی تقدیم میاین کتاب را به صدها

مـن اسـتعداد دارم،   «، بزرگسـال کردنـد  آمـوزان دانـش صرف برگشـت و مربیگـري   
بدون کمـک  .»ثروتسسهؤمهاي برنامه«و »الگوهاي عالی بودن«، »!همچنین شما

.این کار شدنی نبودشما



قدردانی

کنراد الوین لیم

کنم از کارکنان و دست اندرکاران گذشته و کنونی در آ کی ال تی جی تشکر می
، آنجـال آرون، دانیـل،  رده کردنـد بـرآو با کمال میـل  داشتمهاکه به آنراکه نیازي

شـرلی،  شـینا، سـی لـین،  نـیکن، پـرلین،  ژاکلین، جویس، مین جین،ارلین، فیونو،
ونـدي و تـرنس   ي کوشا آندرو،کارتین، کینـی، یان، یونیک، رانندهوي ژانگ،وبستر،

اسـتورات و پاتریـک   همچنین از نگهبان مراقب رسانا، رامـش، . ناپذیریائوي خستگی
.نمکتشکر می

شایسـته  ،تفـاوت ایجـاد کـرد   نآشـد و در  اردوم ابه زندگیگري که هر معامله
.قدردانی است

دانـم  الزم مـی ،که فقط بهترین را براي من خواسـتند هاي خوبیدوستان وآدماز
زنـد  ملـوین، روبـن،  کیات هو، لی مـین، جک،اینگ ویل،الوین، برنارد،:تشکر کنم

اکاالوو چوا و هنري اي واي تی الف که بـدون  ورنس،لوسه ستون قدرت،آلیسا تان،
.رسیدفروش به جایی نمیها  الگوي خرید ووجود آن

قـدردانی  از دو دوسـت وشـمارم جا موقعیت را غنیمت مـی و ایندر این کتاب
.اندشایستهتشکر ویژهبرايکه کنممی

نی که سال قبـل  از زما. ام،آدام خو استخوب و یار همراه زندگیدوست ،نخست
ي نمونـه اي کـه و به من کمک کرد، نیرویی انگیزشی بـوده، راننـده  مالقات کردمرا 

کمک، .امهر چیزي که تاکنون موفق به کسب آن شده.چیزي بودمهرهبري براي ه
ی دانم کـه چیزهـاي   داده و میسطح دوستی ما را به باال ارتقا، دفاعمراقبت و مهمـ

گر چیزها آمـوختیم، در راه رشـد   دیاز هم. شی شده استشراکت ناکه از این هست
. بـرویم مرحله باالتردیگر کوشیدیم و به هم تکیه کردیم تا از یک سطح قدرت به یک

.من از آدام همچنان ادامه داردشگفتی



. صفحه حرف بـزنم یک بیش از یک بند یا دیگريدر مورد شخصشایسته است
براي سه بـار تحمـل  .شخصیت قوام یافته استزنی با ،او در سطح جدیدي از معنی

، نکـارآفرینی مـ  تقویـت تـا مـاجراي  ،ي اوو حمایت پیوسـته سقوط و ورشکستگی
.بودشریک زندگی یکبیش از ي اوو سبک همیشه بخشندهازخودگذشتگیماهیت 

اما لوسی شریک دوست داشتنی و همیشه در رنج من در زندگی، از تحمل آزمـایش  
ي رابطـه عاطفی سربلند بیـرون آمـد زیـرا امسـال    )قطار هوایی(کاستر رولر نهایی

ساله، بردباري،19ي بار دیگر، براي تداوم رابطه.شدخانوادگی ما تهدید به گسستن 
قـدردانی  ،بـرد تربه بـاال مرا ي مبارز او که از یک سطح و روحیهفراست، عزم جزم

براي «:گویدآدام همیشه می. را تغییر دهدتمایل نشان داد تغییر کند تا ماو.کنممی
-و بـدي هاخوبیبراي، زندگی و عشقممن بیش از.»، باید ابتدا من تغییر کنمتغییر

.هاي زندگی مدیون لوسی هستم
امـا زن چـه گـنج   . در واقع درست اسـت . در پشت هر مرد موفق، یک زن هست

.نمایدمیبازنده یا برنده رنج، مرد را چهباشد
.لوسی، عشق من. ممنونم.امموفق و برندهمن 



سپاس

ریان هوانگ

امیدوار است تا به کسانی کمـک کنـد   ،داردناماین کتاب که عنوان بحران مالی
کسانی که در یکی از سـخت تـرین   .گذاري خوب داشته باشندخواهند سرمایهکه می
محملـی باشـد تـا    ماننـد ک نیاز دارند، امیدوارم ایـن کتـاب  هاي مالی به کمسقوط

ازي شـما دسـتگیري  هدیه. ها سود به ارمغان آوردهوشیاري ایجاد کرده و براي آن
.دیگران است

اي ممتد ه، فقط به خاطر تالشروز30در مدت کمتر از تکمیل کردن این پروژه
. ، آدام خو و کنراد آلوین لیم میسر شدي همکار دیگردو نویسنده

کـنم  هاي کوین لو و ویکاس کومرا تشـکر مـی  ه نامهمچنین از دو دوست دیگر ب
.برانگیختنـد ي مـرا بـراي ایـن کـار     عالقهمالی زارگوهاي دوستانه در باوگفتباکه

).هاي دیگري داشته باشمآقایان، باید راجع به شما بحث(
براي و جایاکومار تقدیرنامه بنویسم کهباید براي چوانگ لینی، کو شیرکیم و راج

.من انگیزه ایجاد کردندنوشتن در 
سرانجام، در جریان نوشتن این کتاب از حمایت و توضـیحات ان جـی باواینـگ،    

.دارمیخاصقدردانی وبهره بردمگلدیسلیانگ کاکسین، تیموسی اویانگ، تیلر و

:بهتقدیم
.والدینم لیندا و جورج که همه چیز به من دادند



آدام خو کیست؟

ــارآفرین، ن ــی آدام خــو ک ویســنده و مرب
سـاخته  میلیونري خود.کاري سطح باالست

چند کسـب وکـار را   سالگی26که در سن 
ي او اکنـون  سـالیانه درآمـد کرد و اداره می
ـ او ر.میلیـون دالر اسـت  120بالغ بر  یسئ

هـاي  آورياجرایی و مربی ارشـد گـروه فـن   
رورش عمـومی  هاي آموزشی و پشرکتترین بزرگآموزشی آدام خو است که یکی از 

ي  بهبـود سـالمت   ت مدیرهأیس هیئو رAdcom Pte Ltdاو مدیر اجرایی. آسیاست
).HPB(سنگاپور است

شـروع کسـب   «:باشـد مـی دیگررفروش پي هشت کتاب آدام همچنین نویسنده
راز ایجاد کسب و کـار میلیـون   «، »راز میلیونرهاي خودساخته«، »وکار بدون راهنما

هاي او  پیوسته در ردیف کتاب.»کنیدفقیت را به کودکتان القابوغ و مون«و »دالري
.هاي پرفروش جا داشته و به شش زبان دیگر ترجمه شده استفهرست کتاب

آدام مدال افتخار مدیریت کسب وکار را از دانشگاه ملی سنگاپور دریافـت کـرده   
ي ورهدر دمــیالدي و 2008هــاي دانشـگاهی در ســال  ي نخبـه برنامــهدراو.اسـت 

ي پیشـرفت تحصـیلی  در برنامـه ودانشجویان موفق در ردیف یک درصد ازلیسانس
بـه او  NUSي کسـب و کـار   هاي مدرسـه نخبهي فارغ التحصیلیجایزه. پیشگام بود

.اهدا شد
اي، صـاحبان  ، معلم، افـراد حرفـه  دانشجو355000بیش از ،سال گذشته15در 

هـاي  هزرسـانیده تـا در حـو   قـدرت شخصـی  کسب وکار و مدیران اجرایی را به اوج
.موفق به کسب مدارج عالی شوند،مختلف تالش



هایی مانند استریت تـایمز، بیـزینس   رسانههاي او پیوسته درپیشرفتموفقیت و
الیـو، هنـدو،   938، 8تایمز، نیو پیپر، لیان زائوبـائو، چانـل نواشـیا، چانـل او، چانـل      

ي مجلـه «.ه اسـت هـاي دیگـر منتشـر شـد    رسـانه زیان سان، استار و بسـیاري از لما
ثروتمندترین افـراد سـنگاپوري   25میالدي آدام را یکی از 2007در سال »مدیریت
.بندي کرده استسال رده40زیر سن 



آلوین لیم کیست؟کنراد

گـر اینترنتـی   سـاله یکـی از چنـد معاملـه    44کنراد 
بـه  2006از ماه دسامبر .سنگاپور استاي و موفق حرفه

بعد مربی دائمی کسب ثروت در گروه آموزشی آدام خـو  
هـاي هنـر و   هنرآموز را در زمینـه 1500بوده و بیش از 

.گذاري تربیت کرده استفروش و سرمایهخرید ودانِش
کـاربرد تحلیـل تکنیکـال،  حقیقیاو به خاطر دانش 

زانـه و  مـدت شـامل معـامالت رو   فـروش کوتـاه  هاي خریـد و ، روشالگوهاي شمعی
ي روانشناسـی و  ي فیبونـاچی و شـیوه  کـاربرد سـاده  .زیـادي دارد طرفداران،اسکلپ

.از موارد دیگر شهرت اوستفروشتدافعی خرید و
کنـراد و آدام  که با همکـاري  گذارهاي میلیونر، راز سرمایه2007ی سال در ماه م

هفتـه  13ت به مـد .به کتاب پرفروش ملی تبدیل شد،منتشر شده بودوخو نوشته
هاي مراجعـه سـریع   کنراد کارت.به او تعلق داشتپرفروش کتاب4پیوسته یکی از 

منتشر شد و تاکنون بیش از 2007یبه الگوهاي شمعی را طراحی کرد که در ماه م
کنـراد  .نزي فروخته شده اسـت ومالزي و اند،رنسخه از آن در سراسر سنگاپو2500

را »الگوهـاي شکسـت  «هاي مراجعـه سـریع  ارتدومین سري کهمراه با این کتاب،
.منتشر کرد

او.)ثروتمؤسسهگر معامله(فروش خودش را داردآموزشی خرید وکنراد الگوي
، با آدامرابلندمدتوگرهاي کوتاه فروش پیشرفته براي معاملهمواد آموزشی خرید و

روت را اداره ي ثمؤسسهگذاريهاي سرمایهبرنامهوAKEGsسسه ثروتؤهمچنین م
هاي کسـب ثـروت وراي مرزهـاي سـنگاپور بـه مـالزي و       تقاضا براي برنامه.کندمی

-هاي کسب ثروت، بـازار سـرمایه  برنامهکنراد براي حمایت از.اندونزي رسیده است
در ،کنـد ي کسب ثروت وبازار معامالت الگوها را طراحـی واداره مـی  مؤسسهگذاري 



و فروشروش و وب سایت ابزارهاي الگوهاي خرید فحالی که وبالگ الگوي خرید و
.کندمیمدیریتنیز را 

زیرا توانسـته  ،مشهور استپیوسته رو به افزایش وفروش کنراد، خرید وامروزه
فـروش  خریـد و دالر ماهیانـه 20000امریکا یـا  دالر15000دالر در روز یا 2500
بــین ، هنـوز )5DPEG)5DAY Pre – Earnings Gameعالمـت تجـاري او   .کنـد 

و فـروش هاي خریـد  روش.نرخ موفقیت دارد% 92نوآموزان مطلوب است و پیوسته 
:موارد زیر استشاملکند کهکم خطر را ارائه می

PHI – Bonacci Expansion,The Standard 6 and Sector Trading.
شـاخص  ي چهـره ،گذاريي سرمایههاي ژوئیه و ژوئن مجلهماه8ي او در شماره

گـذاري و بـورس   گـذاري سـهام، نمایشـگاه سـرمایه    ي سرمایهمؤسسهیس ئبوده و ر
.استNTUهاي التحصیلگذارها و فارغسرمایه



ریان هوانگ کیست؟

يکانال خبرداراينگاريروزنامهدر آسیاریان هوانگ
کند تا در جریان آخرین خبرهاي و کار او اقتضا میاست

این کار شامل گزارش از رقابت.اشدی بمحّلبین المللی و 
لیمـان  ورشکستهمحصوالت مالی مربوط به برادرانروي

اهــدایی ،AIGو پـس از قمـار روي یــک میلیـون سـهام     
.بودتیکون اوئی هانگ لئونگ سنگاپور 
به فراواناشتیاقي شدیدي به جامعه، وو عالقههاو با عشق به نوشتن بزرگ شد

.کسب دانش سهام دارد
-ارتباطـات جمعـی   ي رشـته ي لیسـانس در  ان از دانشگاه مـورداخ بـا درجـه   ری

.نگاري و روابط عمومی فارغ التحصیل شدروزنامه
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