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پیشگفتار
اي در نام محلـه (کسمکُدر نقره بازاردر 1980دههاولین دیدار من با مارك فیشر در اوایل 

ی محترمـ يی با اعضـا پوارد کلو،اتفاقیصورتبه. ش رخ دادایعنی محل زندگی)شهر نیویورك
رفتـاري کـه بـا    . قرارداد نقره داشتم200خرید سفارش،طرف یکی از دوستان رده باالاز؛ شدم

آورم مـی به خـاطر . دازندنبیي گرسنههاشیرمن شد مثل این بود که تکه گوشت قرمزي را جلو 
البتـه تعـدادي نیـز در حـال فریـاد      ؛مورد یورش قرار گرفتمهاکه توسط چهار پنج نفر از محلی

کردند که فقط قـادر بـودم نشـان    میچاپلوسی کردن بودند و به قدري سریع صحبتوکشیدن
FSH مثـل  ).آشـنایی داشـت  انگـر نشانی که براي هزاران نفر از صنف معامله(را تشخیص دهم

تـا  20کـه زمـانی خریدم و تـا چه مقدار قرارداد باید میدانست که دقیقًا، میهمیشه، حتی ذاتاً
کشـیدن  کس به خوبی مارك فیشـر در بو هیچ.تظر ماندنمم خریدم مانده بود اتمامعامله به30

.سفارشی که یک کارگزار در دستش دارد نیست و نخواهد بود
قدرت ،منبع خاص انرژيتوسطکشد تا بفهمید مارك فیشر با خواندن این کتاب طولی نمی

کنترل البته دمدمی مزاج وبا این وجود شخصی . هاي عادي نیستیافته است که مختص انسان
خواهد چگونگی معاملـه را یـاد بگیـرد و بـراي خوانـدن ایـن       اما براي هرکسی که می. شده است

کـه  براي به اشتراك گذاشتن سیستم مـوفقی  رفیشانگیزهکتاب وقت بگذارد، بدون هیچ شکی، 
او بـه طـور   .کندرا ایجاد میاز این روشدينمري براي بهرهیظنخودش بنیان نهاده، فرصت بی

و از هـا العاده را در تمام زمانفوقهايی به بازار و ایجاد فرصتهاي دستیابمند راهمنظم و قانون
اسـاس همـه   ،العـاده فـوق هـاي ایجاد چنین معامله.دهدشرح میهاي روزانه تا بلندمدتمعامله
توسط هـزاران نفـر بـا موفقیـت     هایی است که هاي سودآور است و برنامه او یکی از برنامهمعامله

کردنـد  براي من کـار مـی  زمانیکه گرانیا مانند بسیاري از معاملهرموضوعاین.اجرا شده است
. پرسودي انجام دادموفق وهايتوان با معاملهمیفاده از این سیستمتدانم که با اسمی

مـارك و  تیمعـامال خواهد تازه پا در دنیـاي معـامالت بگـذارد، تجربیـات    براي کسی که می
بـر همـین مبنـا بایـد     . آورداو برنامه کار بسیار ارزشمندي را بـرایش فـراهم مـی   ACDسیستم 

گـري  نظیـر وي اسـت کـه او را بـه عنـوان معاملـه      بـی روش،چنین گفت که اصول معامله اواین
ایـن کتـاب پافشـاري   او درطـور کـه  همـان . معرفی کرده اسـت هامنحصر به فرد در طول سال

اي اسـت کـه در آن دچـار اشـتباه     گـران تشـخیص مرحلـه   معاملهترین مالك براي کند، مهممی
از ایـن  راهمـین یـک درس  گـران  اگر معامله.اند و باید خود را از آن وضعیت بیرون بکشندشده



بسـیاري از  جلـِو ،گیرند، آموختن ایـن کـه کجـا خـود را از وضـعیتی خـالص کننـد       بکتاب یاد
. ضررهاي مالی، فیزیکی و احساسی را خواهد گرفت

شـنیدنی  هـاي  داستانهاي منطقی به منظور در دست گرفتن بازار، مارك در کنار ارائه روش
فصـل  عـالوه بـر آن ،در  . گویـد است میها کار کردهها با آننی که سالگرااز فراز و نشیب معامله
معـامالت ارائـه   یـري از  ظنهاي واقعی و بـی ، داستان"کند یا نهریپلی باور "هفتم، با عنوان مدل 

بیننـد و درخصـوص آن   مـی هـا خود و عیوبشان را در این داسـتان ، تجربهگران بامعامله. دهدمی
اي درس گـران حرفـه  توانند از اشتباهات این معاملهها میکنند، در حالی که تازه کارصحبت می

.بگیرند
کتاب 4ها ، همیشه به آنهستندگريمعاملهبینم که مشتاق یادگیري صی را میاشخاوقتی 

اثـر ادویـن   خاطرات یک متصـدي سـهام  : کـنم معرفی می)البته به اصطالح خودم( س مقد
اثـر مـک   روندهاي سهامتکنیکالتحلیل ،ايداستانی جس لیورمور افسـانه لیفور، بیوگرافی 

اصـول آن تـا امـروز مسـتحکم اسـت،      ،گی و ادواردز، کتابی در نیمه اول قرن بیستم نوشته شد
هـاي  جـادوگران بازار ، ، نوشته رابرت پریچر و اي جی فراسـت، و نهایتـاً  نظریه امواج الیوت

. گـران بـزرگ اسـت   هـایی بـا معاملـه   اي از مصـاحبه گر کـه مجموعـه  ااثر جـک شـو  مالی نوین
هاي احساسـی را روشـن   کننده هستند که فراز و فرودهایی بسیار سرگرمها نوشتهزيپرداخاطره

نظریـه سـهام و تکنیکال رونـدهاي  تحلیل . دهدگر رخ میگران و مصاحبهکند که بین معاملهمی
بـراي  ايالعـاده براي دستیابی به سـطوح فـوق  ي راندمنظامو هایی خاص الیوت هر دو راهامواج

دهد که در هر معاملـه بـه طـور کامـل و دقیـق الزم      میورود به قراردادهاي تجاري با بازار به ما 
، جادوگران بازار، کتابی بسیار خوانـدنی اسـت امـا اگـر هـر درس آن را بـه       در نهایت. االجراست

.معناي واقعی بارها و بارها گوش کنید
مگر منطقی تصـمیم گـرفت  از خواندن معاملهاین چهار کتاب را به این دلیل نام بردم که بعد

گـر کـه در گـروه    بعد از دیـدن هـزاران معاملـه   . ها اضافه کنمرا به لیست این کتابرکتاب فیش
هاي متفاوتی براي رسیدن و به دسـت  ها راهت متعجبم که همه آنتئودور پذیرفته شدند، به شد

هزاران راه، اما حداقل دو جین راه بـراي پـول بـه    اگر نتوانیم بگوییم . آوردن سود از بازار داشتند
هـاي مختلفـی   هـا ممکـن اسـت روش   چه هـر یـک از آن  در نهایت، اگر. دست آوردن وجود دارد

بـازده  /ریسـک دوقطبـی عیگذارند نـو که با هم به اشتراك میداشته باشند، اما ویژگی یکسانی 
این در واقـع همـان چیـزي    . آوردمیدبه وجودیگر،ها دستاوردم دهرغمطلوب براي معامله علی
. صریح صورت گرفته استطورگر منطقی به است که در کتاب معامله



آورد تا به طـور شایسـته  مند را براي شما به ارمغان میمیافته و نظاراهی توسعهسیستماین
م با أهی توچطور ممکن است توج. یار مناسبی داشته باشدعملکرد بسط پیدا کرده وبازار تسّلبر

گران به اشتراك گذاشته شده گذاري به نگاهی که توسط موفق ترین فرد در صنف معاملهسپاس
در همـه ابعـاد زنـدگی    رشناسم، فیشسال گذشته که او را می20است، نداشته باشیم؟ در طول 

ه بـوده کـه بـ   ايهدیهرین تاما این کتاب ارزشمند. فردي بسیار بخشنده و سخاوتمند بوده است
.متشکریم مارك. مردم داده است

رئیس ارشد گروه سرمایه گذاري تئودور/ پاول تئودور جونز 



مقدمه نویسنده
گربرنامه یک معامله

ایـن برنامـه نـه تنهـا شـامل      . در معامله، درست مثل زندگی، شما نیاز به یک برنامـه داریـد  
بلکـه شـامل   )دهیـد استراتژي براي هر یـک از معـامالتی کـه انجـام مـی     (مدت هاي کوتاهبرنامه
و برسـید اهـدافتان خواهید بـه  چگونه مید، کنییعنی چرا معامله می. استمدتهاي بلندبرنامه

گـري،  سال معامله20در طول . برنامه جایگزین شما در صورت عمل نکردن برنامه قبلی چیست
دادم، مشاهده کردم کـه افـراد کمـی بـه برنامـه      مردم آموزش میهایی که به همه سالو تقریباً

هـا  آن. م هسـتند ظّمدت خـود نـامن  یم برنامه کوتاهظگران در تنبسیاري از معامله. کنندعمل می
ها را براي باال نگه داشتن قیمت بازار انتخاب کنند و یا این که تنهـا  کنند فقط بهترینسعی می

ست، تا از بازار سـهم بیشـتري داشـته    ااي ري لحظهبنوعی جیبچیزي را بخرند که به نظرشان
وجـود یـک   . شان و حتی خودشان را مدیریت کننـد ، سرمایهشانریسکتوانند ها نمیآن. باشند

.اي به یک اندازه اهمیت داردکار و حرفهتازهانگرمعاملهبرايبرنامه معامله
خواهنـد در زنـدگی چـه کـار     مـی که ند دانعده کمی هستند که برنامه بلندمدت دارند و می

شــرکتم، کــه درِ آن بــه روي تمــام بارهــا ایــن مســئله را در دوران کــارآموزي تابسـتانیِ . کننـد 
. امدیـده ها بـاز اسـت،  گران مشتاق در تمام زمینهآموزان دبیرستانی و دانشجویان و معاملهدانش

هـاي  برخی فارغ التحصیالن دانشـگاه دهم شامل ها آموزش میآموزي که به آننفر کار30تا 25
برخی دیگـر حتـی دبیرسـتان را نیـز بـه      . هاي سطح یک هستندهاروارد، وارتون و سایر دانشگاه

. انداتمام نرسانده
دوسـتی و هـم خوددوسـتی    هاي کارآموزي تابستانی هـم نـوع  دلیل من براي برگزاري کالس

ا قبـل باعـث شکسـت مـن شـده، و از      هـ خواهم پاسخ کسی را بدهم که مدتاز طرفی می. است
کنند انگیـزه  میرامید و با استعداد که براي من کارگران و نوآموزان پطرف دیگر با دیدن معامله

.این دلیلی است که من این کتاب را نوشتم. گیرممی
بر اساس آنچه که در برنامه کارآموزي تابستان مشاهده کردم، باید بگـویم سـوابق تحصـیلی    

وفقیت معامالت او اهمیت چنـدانی نـدارد؛ بـر خـالف ایـن کـه در واقـع خـودم فـارغ          فرد در م
از دانشــکده وارتــون، دانشــگاه ) مــدیریت ارشــد کســب و کــار(MBAالتحصــیل ممتــاز رشــته

ترجیحاً آنچه که بیشتر اهمیت دارد برنامه شما است که شما را بـا پشـتیبانی   . پنسیلوانیا هستم
گران هاي دیگري براي معاملهنشانه. رساندمیبه هر هدفی که بخواهیدتانناموفق قبلیاز زمینه

خوب وجود دارد که شامل یک توانایی ورزشی براي دیدن تمام زمین بازي اسـت کـه در ادامـه    
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ریزي که موضـوع ایـن بخـش کتـاب اسـت تمرکـز       فعالً بر برنامه. مقدمه به آن خواهیم پرداخت
.کنیممی

اي کـه طـی   گر و برنامهاساس تجربیات شخصی من به عنوان معامله؛ بر"گر منطقیمعامله"
عـالوه بـراین، ایـن روش را طـی     . ام، شکل گرفتـه اسـت  ها براي معامله موفق استفاده کردهسال
500نفـر از  300کـه حـدوداً شـامل    امنفـر تـدریس کـرده   4000هاي بسیاري بـه حـدود   سال

جایی که موسسه مالی من، شرکت مـالی  شود، هماننیویورك میيارزمعامالتگر بخش معامله
MBFقرار دارد ،.)MBF هـر  بزرگترین شرکت معامالتی در بخش بازرگانی نیویورك است که از

شود؛ جا بسته میدر این، یکیگاز طبیعیآتیچهار قرارداد هرپنج قرارداد نفت خام جهان و از
). www.mbfcc.comسایت وب

اند، که انـواع  تخصص معامالتی این روش را براي معامله آموزش دیدهم50چنین بیش از هم
هاي شخصی و دیگر محصوالت مالی با اسـتفاده از ایـن سیسـتم مـورد     معامالت انرژي ، حساب

و اسـتفاده شـده   اصـالح ، تسـت به بیانی دیگر این روش در مقیاس بزرگی . گیردمبادله قرار می
.است

می هایی نیاز داشتم کـه خواسـته مسـلّ   به مشتري،را تاسیس کردمامزمانی که موسسه مالی
هـاي  ها را فریب دهم یـا بـا نـرخ   ا به جاي این که آنام. براي همه فعاالن این کسب و کار است 

ها را راضی نگه دارم، دانسـتم کـه   تر آنتر و پایینهاي پایینتر از دیگران و پیشنهاد قیمتارزان
هـا  طـوري کـه مـن طـی سـال     یادگیري نحوه معامله است؛ همـان ،گرانلهسود واقعی براي معام

بـه کسـی   اگـر  ": گویـد مـی المثلی قـدیمی ضرب. آغاز به کار کردمیک کودكآموختم و مانند 
کنم؛ بـه  خب من هم به همین فکر می".گیري یاد دهی او را براي تمام عمر سیر کرده ايماهی

گـر  معاملـه "در نتیجـه  . مام عمر مشتریان وفاداري داشته باشـی افراد معامله را یاد بده تا براي ت
هـاي در بـر گیرنـده   این کتاب روشی که استفاده و تدریس کردم و درس. شکل گرفت"منطقی

.شودآن را شامل می
ها آموزش دهـم، تقریبـاً نیمـی از آنـان در کـالس      به آننفري که تالش کردم4000از بین 

مانند که دقـت  نفري باقی می2000پس حدود . عالقه جدي نداشتنددر کل وآلود بودندخواب
نفـر مطالـب   1000اما از بین این گروه فقط حـدود  . دادندکافی براي یادگیري مطالب نشان می

.آموخته شده را عملی کردند
س شده است، چـون واقعـًا   اما تصور نکنید که این موضوع موجب دلسردي من به عنوان مدر

نفري که ایـن روش را بـه کـار    1000ه از بین آن کدلیل اینه پرسید چرا؟ بنیست؛ میطور این



�11مقدمه نویسنده

دالر در سال در آمد دارند، که براي یـک موسسـه مـالی    750000نفر بالغ بر 100بردند حدود 
. این بهترین تعداد مشتري ممکن با گردش مالی باال است

کـه  دهـد این آمار نشـان مـی  . معنادار هستنداما براي شما به عنوان خواننده این آمار بسیار 
انـد سـازگار و  آن استفاده کـرده این برنامه تنها براي من کارساز نبوده؛ بلکه توسط کسانی که از

یـد، معـامالت شخصـی    دهمـی کاال انجامیا معامالت سهاماگر،تر از همهمهم.عملی شده است
توانـد تأثیرگـذار  برنامه بـه همـان خـوبی مـی    ید، اینکنمیدارید یا براي شرکتی معامله خود را 

ایـن برنامـه   توانیـد از هـم مـی  کنیـد، بـاز  اي معامله مـی خانه یا مکانی اجارهدری اگرحتّ. باشد
. قابل استفاده اسـت روشاین ،داشته باشیدبازارکافی در شناورينوسانات واگر.استفاده کنید

ایـن روش  کـه  تـوانم بگـویم   می،ن بودمآشاهد وسال تدریس15اساس نتایجی که بیش ازبر
فقـط در معاملـه وارد   بـراي مثـال اگـر   . دهـد زیادي افزایش میبه مقدارشانس موفقیت شما را

گرانی کـه مـن   اما معامله. درصد شانس موفقیت دارید15تا10تخمین میزنم که حدود،شوید
دارند؛ کـه اساسـاً شـانس موفقیـت را     درصدي موفقیت 50تا 40ام شانس ها آموزش دادهبه آن

. کندمیسه برابر
و شـرح حـالی از   هـا مثـال ها،این کتاب شامل داستان! کامل باور نکنیدهاي من رااما حرف

اگر هنوز هم شک داریـد  . انددر معامالت خود استفاده کردهرا ها گرانی است که این روشمعامله
هـایی کـه بـراي    ام که به قشـر ورشکسـته  تنها کسی بودهها من طی این سالکه درباید بدانید

. اماند تدریس کردهکردهمی، کار) گذاريمدیر سرمایه("پاول تئودر جونز"
شـما را مجبـور بـه خریـد     نـامم، معجـزه نیسـت و   مـی ACDکه آن را روش معامالتی من،

یک سیستم منطقی است که این . کندقیمت براي عملی کردن این برنامه نمیافزارهاي گراننرم
برابـر معاملـه را بـه شـما     این سیستم نقاط عطف حاضر در.ماهبراي اثبات آن تالش کردهاسال
).براي توقف آنDوBو،براي ورود به معاملهCوAنقاط (دهد مینشان

تـر  اییندانید و مبالغ پمیآنچه که حداکثرتر ازتوانید مبالغ باالمیACDبا استفاده از روش 
هـا  ها و مقیـاس سپس با استفاده از دیگر شاخص. دانید را محاسبه نماییدمیاز آنچه که حداقل

هـاي غالـب و   توانید برنامه معـامالتی بـر اسـاس رونـد قیمـت     قرار دارند، میACDکه در رأس 
.فعالیت معامالتی تشکیل دهید

م معاملـه و مـدیریت بحـران    در نظـ ACDتوانیـد از اصـول معـامالتی    عالوه بر این شما مـی 
در واقع این برنامه با نظم بسیار، بیشترین کاربرد در کنترل بحران و حفاظـت از  . استفاده نمایید

.معامالتی که نوسانات و افت بسیاري دارند نیستمهايسیستممن طرفدار . سرمایه شما دارد
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مرحله خروج از معامله باخـت  به آن معتقد هستم دانم ومیرا مرحله بعدمفهومی که من آن
ه هایتـان بـ  سیگنالرا براي تایید ACDشاید شما . بردن استو داشتن برنامه و هدف براي سود

آل اي سـودآور بـا حـداقل ریسـک ایـده     دانید که چه زمانی شانس معاملهبنابراین می؛کار ببرید
هـا  اگـر تمـام برنامـه   . اریـد روي پدال گاز بگذرا خواهم بدانید که چه زمانی پایتان می. شماست

.مرتب و آماده حرکت بود ، پدال گاز را فشار دهید
انجام دهید و خریـد و  را گران در طول زمان خالف این برنامه اگر شما هم مانند تمام معامله

این سبب شود که بجاي پـدال گـاز پایتـان را روي پـدال     جهت پی بگیرید، شایدفروشتان را بی
را عنی اگر قرار است معامله سر در گم داشـته باشـید، بهتـر اسـت حـداقل آن     ی. ترمز قرار دهید

.محدود نگه دارید
منطقی است، پس بخاطر کشف شگفتی این اصول به خـود  ها بنظرتان ساده واگر این حرف

یا فیزیک کوانتـوم ،حتـی جبـر هـم نیسـت؛      =این اصول مانند فرمول. تبریگ بگویید
.ند یک حساب و کتاب راحت، و زیبایی این برنامه در همین استخیلی ساده است مان

ACDاي گیـرد ، پایـه  مـی اي که در پایین قرارنقطه.را مانند مثلث بر عکس در نظر بگیرید
آن نقطه اتکـا همـان برنامـه مـنظم اصـول معاملـه ایـن        است که همه چیز روي آن تعادل دارد؛

ها زیر مجموعه ها و روشدیگر شاخص. پاشدساختار فرو میبدون این برنامه تمام . سیستم است
ACDها بدون این اصل قابل استفاده نیستنداما هیچ یک از آن. هستند.

ACD  در زمـانی کـه در   . جزئی از تحقیقات من در دانشکده وارتون دانشگاه پنسـیلوانیا بـود
جایی کـه  از آن. کردما میار تقّلبین دانشگاه و ک. وقت بودمخواندم، شاغل تمامدانشگاه درس می

کالسی کـه بـه او   یک هم. زمان در دو مکان حاضر شوم، نماینده استخدام کردمتوانستم همنمی
معامله ایـن  . شد و من حضور نداشتم را یادداشت کندپول دادم تا نکاتی که در کالس مطرح می

ا به بورس کاال ببـرم و کـارآموزي   بود که اگر به عنوان دانشجوي ممتاز فارغ التحصیل شوم، او ر
. گر را به او واگذار کنممعامله را به او یاد دهم و جایگاه معامله

بعـد از ظهـر کـار    2تـا سـاعت   : کـردم اي زندگی را مدیریت میدر ضمن من دو جنبه حرفه
هـاي عصـر دانشـگاه وارتـون    رفتم تـا در کـالس  کردم و با قطار از نیویورك به پنسیلوانیا میمی

.شدگشتم و این روند مکرراً تکرار میمیهمان شب یا فردا صبح به نیویورك بر. حاضر باشم
راسـتش  . توانستم فقط به کارم بپردازم و آنجا بمـانم قطعاً می. از نظر من این یک برنامه بود

فـروش  هاي ساله، در مغازه13فروشنده سیارقبل از اینکه به سن قانونی رسیده باشم، به عنوان 
دانستم که برنامه زندگی من به پشتیبانی نیاز داشت، که اگر اما می. کار شده بودمه کاال دست ب
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به همین دلیل به دانشکده وارتون رفـتم  . اي داشته باشمبه هر دلیلی کسب و کارم نگرفت، چاره
سـتم در  تواندانستم که با آن مدرك مـی می.تحصیل کردمMBAاي فشرده در رشته و با برنامه

هاي بـزرگ بازاریـابی کـار    کار شوم، یا حتی در شرکته گذاري دست بسات سرمایهبانک و موس
فقـط  .پوشی کنممن بود اما نمی توانستم از تحصیل چشمحرفهگرياز دیدگاه من معامله. کنم

شـته  اي براي روز مبـادا نیـز دا  توانستم خودم را به معامله راضی کنم که مدرکی حرفهزمانی می
.باشم

باعـث  هـایی کـه   خواندم ، تمـام نظریـه  که در دانشکده وارتون کم و بیش درس میدر حالی
با تمام احترامی که بـراي اسـاتید سـابقم    . مطالعه کردمشد رامیپیشرفت در کار بازارهاي مالی 

را هـا تمـامی آن نظریـه  ،سـاله 20گـر  در داشگاه قائل هستم باید اعتراف کنم به عنوان معاملـه 
سـالگی  18عالوه بر آن من از . امتحان کردم و اگر اشکالی نداشته باشد باید بگویم اشتباه بودند

هـا شانسـی   باور داشـتم کـه معاملـه   . کردمبا اصولی منظم کار می) به نام پدربزرگم(هادر مغازه
جـاري  هـاي ت معتقد بودم که الگوي کاملی بـراي فعالیـت  .رسدنیست اگر چه این طور بنظر می

.وجود دارد که قابل طرح ریزي، تجزیه و تحلیل و استفاده به عنوان راهنما است 
مان خواسـتم کـه کـاري بـه عنـوان متصـدي       سالگی وقتی که با چاپلوسی از همسایه12از 

ها آمارهاي تجاري روزانه را در مجله وال سال. ها غرق شدمدر فروشگاه،مبادله کاال به من بدهد
چه روزهایی که سر کار یـا  . جا توضیح داده شده بودمطالعه کردم که هر نوع کاالیی آناستریت 

ها شانسی عمل که معاملههایی در این ارقام دیدم که مرا مجذوب کرد و ایده اینبیکار بودم چیز
ام رفـتم و بـه   براي اثبات مشاهدات خود نزد یکی از اساتید امـور مـالی  . کنند را تکذیب کردمی

فرضیه من روشی .انجام دهمبازارخواهم تحقیقی بر اساس مدل زمان بندي میکه شان گفتم ای
سـویا، نقـره و   معامالت،این کاربراي .بودهاي اساسیکاالمعاملهترین مدت با ساز در کوتاهپول

فروشـی مبـادالت کـاال    تـرین نقـره  هاي آمریکایی را مطالعه کردم که پس از آن در بـزرگ خزانه
.کردندرآموزي رفتم که برادران هانت آن را مدیریت میکا

ACDگـري  معاملـه ترین آمار و ارقام را جمع آوري کردیم و نتیجه آن اساس اصـول  کوچک

اگـر بـه هـر    .دهـم و در این کتاب آن را به شما آموزش می.کنمشد که امروزه از آن استفاده می
طـور  همـان .عقب برگردید و دوباره آغاز نماییددلیلی مفهوم را متوجه نشدید فقط کافی است به

.شودهایی به آن اضافه میرویم مفاهیم و زیرمجموعهکه پیش می
الزم اسـت  .شـود نمیگرمعاملهبه تنهایی باعث پیشرفت نتایج شما به عنوان سیستماما این 

رخ کـه اگـر اشـتباهی    بگیریدهایی را سیگنالداشته باشید و به کار با سیستم ادامه دهید؛نظم 
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مهـم  .پس الزم است ذهنیتتان را بررسـی نماییـد  .سریعاً متوجه شوید و سپس ادامه دهیدداد،
وقتـی  .دانیـد نیست که چقدر باهوش هستید یا چه اطالعات عجیبی در مورد مراکز تجاري مـی 

ACDاس دوره چـون براسـ  . هـا را کنـار بگذاریـد   خواهم که تمـام آن را مطالعه کنید از شما می
توانم بگویم مدارك دانشگاهی باال رتبه در معاملـه هـیچ   ام میها تدریس کردهکارآموزي که سال

:بیش از همه باید قادر باشید. هاي ذهنی استآنچه که اهمیت دارد توانایی.هستند
اطالعات را جمع آوري کنید•
اطالعات را تجزیه و تحلیل کنید•
تصمیم بگیرید•
ا عملی کنید تصمیمتان ر•

اگـر  . دهدآموزش راآموزشی وجود ندارد که این مواردمرکزجا که من اطالع دارم هیچ تا آن
هـا را  ن را تقویت کنید، یا حتی اگر این توانـایی آخواهید ها برخوردار هستید یا میاز این توانایی

باشـید شـانس شـما بـراي     بگذارید و نظم داشته تر پشت سرهر چه این مراحل را سریع، ندارید
حتـی حسـاب و کتـاب کـه مـن آن را علـم ریاضـی        . رودمـی بـاالتر گريشدن در معاملهموفق

.کندنامم نیز به شما کمک میصندوقدار می
تهیه غذایی براي خرید ساندویج، نوشیدنی یـا یـک   یاروزي هاي شبانهزمانی که به فروشگاه

ایـد توجـه دارد و   به آنچه شما خریداري کـرده فقطبینید که میکیک سر بزنید، صندوقداري را
شـدن چنـین حسـاب و کتـابی کمکتـان      گـر معاملـه براي . "سنت26دالر و 4لطفاً ":گویدمی
.کندمی

که ونیاو را در پنجره . که بستنی فروش است را در نظر بگیرید"راب"داستان فردي به نام 
شـود را تصـور   مـی هنگ آزاردهنده دیگـري از آن پخـش  یا هر آ"بوقلمون روي حصیر"آهنگ
هایشان در حال مادروکنندبچه براي گفتن سفارششان داد و هوار می40در همین حال . کنید

سـه تـا   ":گویـد  کند و میها را حساب و کتاب میراب تمام این. جستن پول در کیفشان هستند
، دو تـا بسـتنی   سـنت 50دالر و 1چوبی بستنیدو تا سنت75دالر و 3شود بستنی قیفی می

وقـت مرتکـب اشـتباه    کار را هرروز انجام دهد و هیچنتواند ایاو می."دالر5میوهقیفی و دو تا 
.بقیه پول او را کم دهد یا از کسی کم و زیاد پول بگیرداي را ضایع کند،یا حق بچهنشود

بـا  محل معامالت بازارهـاي مـالی  در را "راب"آیا چنین چیزي از ذهن شما خارج است که 
یـاد  هبـ ؟ زننـد داد میبا سرعت بازارها را گروهی از خریدارانی تصور کنید که سفارشات و قیمت
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دارید که گفتم توانایی ذاتی راب براي تفکیک اطالعات و حساب و کتاب در ذهنش است که بـه 
.ستی بودمسئله در، موفق شودگريمعاملهکند تا در آینده کمک میاو

خواه در شـرکت یـا بیـرون از آن، اطالعـات زیـادي از      وقتی شما به معامله مشغول هستید،
شما باید توانایی هضـم و تفکیـک اطالعـات از تمـامی     .شوندمیمنابع مختلف به ذهن شما وارد

هی دزمان سامانهماین است که ده کار مختلف را،پیش نیاز این کار.این منابع را داشته باشید
توانیـد بـرروي یـک مسـئله     عدي هستید که در یک زمان فقـط مـی  اگر شما فردي تک ب. کنید

.متمرکز شوید، کل معامله را از دست خواهید داد
هـا  به نظر شما چرا ورزشکاران در کسب و کار موفق هسـتند؟ تنهـا بـدلیل ذات رقـابتی آن    

دهند توانایی دیـدن کـل زمـین    بلکه ورزشکاران با صرف نظر از نوع ورزشی که انجام می؛نیست
پردازند نیز اکثرشان از این توانـایی بـراي بررسـی    بنابراین زمانی که به معامله می. بازي را دارند

اگـر شـما خواهـان معاملـه     .ها وسـیع اسـت  میدان دید آن. کنندتمام زوایاي معامله استفاده می
.تید الزم است این توانایی را داشته باشید یا آن را تقویت نماییدهس

هـا آمـوزش   زمان بـه آن ام درباره دو فردي که همهاي مورد عالقهاجازه دهید یکی از داستان
نفـر برتـر   5یکـی از وهـاروارد حقوقالتحصیل دانشگاه یکی از آنها فارغ. دادم را تعریف کنممی

. استخدام کردماو را اي داشت و من وق العادهپیش زمینه ف.کالس بود
و مانند پیچ و مهرهآالتیآهنچرخید و میکه خانه به خانه را استخدام کردم همزمان کسی 

گـردي و  همسرش باردار است و به شـغلی بهتـر از دوره  که او به من گفت .فروختمیدندهچرخ
. براي یادگیري همه تالشم را خواهم کـرد "و به من اطمینان دادنیاز داردتآالفروشندگی آهن

".دانم اما با تمام نیرو سعی خواهم کردچیز نمیهیچکهدانممی
کنیـد  فکـر مـی  .شان کـردم زمان شروع به آموزشبنابراین هردوي آنان را به کار گرفتم و هم

حقـوق  به رشـته تحصیل شده بود دوبارهالها افتاد؟ پسري که از هاروارد فارغچه اتفاقی براي آن
کـار او درآمـد خـوبی    . گیردالزحمه میدالر حق500بازگشته است، و حتی از موکالنش ساعتی 

تـالش خـود را بـراي    او قطعـًا همـه  ؛گـرد و در مـورد فروشـنده دوره  . گر نیسـت دارد اما معامله
روز معاملـه  فروخـت و در طـول  آالت میها آهنها و آخر هفتهاو شب.یادگیري معامله انجام داد

.دالر درآمد داردهزار700سالیانه است کهگر کارگزاريمعاملهامروز او . کردمی
دانـد، بنـابراین   چیز را مـی کرد همهحقوق دانشگاه هاروارد فکر میالتحصیل رشتهچرا؟ فارغ

گرد آدمـی معمـولی بـود کـه رفتـاري      فروشنده دوره. بودیادگیري چیزهاي جدید برایش دشوار 
خواست موفـق شـود بنـابراین قـادر بـود      او می. اي قوي در کار کردن داشتیار عالی و انگیزهبس
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. )یـاد بگیـرد  (بـه خـود جـذب کنـد     تواند چه میهمانند یک اسفنج هرآنو برد بفروغرورش را
.درنهایت او پیروز شد

فهـم و  .در خـاطر داشـته باشـید   سیسـتم معـامالتی  ها را هنگام مطالعهشما باید این درس
کـه  هایتان براي ایناما درك خود و خواسته. ستاالجراتان الزمبراي موفقیتACDاجراي اصول 

چیـزي  تقریباً، همانند هرزمانی کـه .هایتان را کنار بگذارید ضروري استدانستهلحظه همهیک
مطالعـه و  را ACDطور کـه همان. داشته و بدون خودبینی باشیدذهنی باز،دیگیرجدید یاد می

هایتـان را در معاملـه   ریزي کنید، یـا برنامـه  کنید بخشی از طرحتان را برنامهمعامله را شروع می
هایتـان  هدفتان را بشناسید، چگونگی دستیابی به آن را بدانید، و بدانید اگـر نقشـه  . گیریدکاربه

معاملـه  .نـد باشـید  برنامه داشته باشـد، و بـه آن پایب  . عملی شد چه خواهید کرد یا اگر نشد چه
. مثل زندگی است




