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هيچ بخشي از اين كتاب به هيچ شكل اعم از گرافيكي ،الكترونيكي يا مكانيكي شامل فتوكپي ،ثبت
و ضبط يا هر سيستم ذخيره اطﻼعات ،بدون اجازه كتبي از ناشر ،قابل استفاده يا تكثير نيست ،مگر
به صورت نقل قول هاي مختصر در مقاﻻت و بازبيني هاي مهم.
اطﻼعات ،ايده ها و پيشنهادات اين كتاب هيچ يك براي ارائه مشاوره حرفه اي نيست .قبل از استفاده
از هر يك از پيشنهادات موجود در اين كتاب ،بايد با حسابدار شخصي خود يا ساير مشاوران مالي
مشورت كنيد .ناشر اين كتاب هيچگونه مسئوليتي در قبال ضرر يا خسارت بوجود آمده به دليل
استفاده از هرگونه اطﻼعات يا پيشنهادات اين كتاب نخواهند داشت.
كتابهاي فاركسيار فقط از وب سايت فاركسيار به آدرس اينترنتي  forexyar.comقابل دريافت
ميباشند مگر آنكه در وب سايت فروشگاههاي عرضه كتابها معرفي شوند.
به دليل ماهيت پوياي اينترنت ،آدرسها يا لينكهاي اينترنتي موجود در اين كتاب ممكن است از
زمان انتشار تغيير كرده باشند و ديگر معتبر نباشند .نظرات بيان شده در اين اثر صرفا نظرات خود
نويسنده است و لزوما منعكس كننده نظرات ناشر نيست و به همين دليل ناشر هيچگونه مسئوليتي
را در قبال آنها برعهده نميگيرد.
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از شما كه به قوانين و شئونات فرهنگي و اجتماعي احترام ميگذاريد سپاسگزاريم.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
معاملهگران امروز از امكاناتي برخوردار هستند كه معاملهگران قديم حاضر بودند هركاري بكنند تا آنها را داشته
باشند؛ من خودم يكي از آنها بودم .آنها قدرت محاسباتي باور نكردنياي داشته و از مزاياي جهشهاي عظيم
ناشي از مطالعات نورولوژي ،تصميمگيري ،روانشناسي و يادگيري برخوردارند .به لطﻒ برنامهنويسي عصبي-
زباني ،ما در حال حاضر ابزارهايي براي مدلسازي موفقيتآميز داريم.
اما يك مسئله ناراحت كننده اين است كه نسبت موفقيتهاي مالي به شكستها ،با زماني كه من اولين سفارش
خود را ثبت كردم ،تفاوت ﭼنداني ندارد .شواهد نشان ميدهد كه  %٩٠-٨٠معاملهگران به طور مداوم در حال
ضرر هستند .بخشي از اين مشكل مربوط به كامپيوتر است .قدرت محاسباتي هم نعمت است و هم ميتواند
دردسر باشد .اينكه قدرت آماري در حال حاضر در دسترس همه است ،نعمتي است كه امكان مديريت ريسك
بهتر را فراهم ميكند .اما از يك طرف ميتواند مشكلساز باشد زيرا معاملهگران را از جستجو براي اصولي كه
زيربناي عملكرد بازار هستند منحرف كرده و به سمت جستجوي »زوايايي« سودآور اما »موقت« سوق ميدهد.
حقيقت تلﺦ اين است كه هيچكس تفاوت بين اين دو را به معاملهگر تازهكار نگفته است .همچنين به معاملهگر
گفته نشده كه ﭼرا اين تفاوت مهم است.

»زاوﯾﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
پيتر استيدلماير ١زاويهها را »پارامترهاي رفتاري« مينامد – به گفته وي ،آنها الگوهايي هستند كه تا زماني
كه معاملهگران خيلي از آنها استفاده نكنند ،سوددهي خواهند داشت .اگر معاملهگران بيش از حد از زوايا
استفاده كنند ،بازار به عنوان يك سيستم پيچيده و خود تطبيﻖ دهنده ،آنها را بياثر ميكند )اين بدان معناست
كه شما سرمايه معامله خود را از دست ميدهيد(.
در روزهاي اوليه پروفايل بازار ،٢يك پارامتر رفتاري به نام قانون »ناحيه ارزش «٣وجود داشت .طبﻖ اين قانون،
اگر در يك روز ﭼرخشي -يعني روزي كه از سقﻒ به كﻒ و از كﻒ به سقﻒ تغيير جهت ميدهد )برعكس روز
جهت دار( -بازار قيمتهاي زير »ناحيه ارزش« را قبول كند ٪٨٠ ،احتمال دارد كه بازار به سمت مرز مقابل
حركت كند.
خب اين براي مدت محدودي يك پول باد آورده بود .اما پس از آن همه ﭼيز عوض شد و من روزي را به خاطر
دارم كه اين زاويه را در اوراق قرضه  ١٠ساله استراليا ديدم .اينبار ،تنها مشكلي كه وجود داشت معامله بعدي
پس از پذيرش بازار در زير »ناحيه ارزش« در انتهاي مخالﻒ بود! بله ،بازار بسيار محدود بود ،اما از آن روز نرخ
برخورد براي اين زاويه كاهش يافت.
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مقدمه

يك دليل ديگر عدم موفقيت ،تازه كار بودن معاملهگر است .تا زماني كه بازار به او ضربه بزند ،معاملهگر باور
دارد كه دستيابي به موفقيت بسيار آسان است .با همه اينها ،او ميتواند نقاط مهم نمودار را با ﭼشمان خودش
ببيند ،مگر نه؟ خيلي ساده است! اينجا سقﻒ است ،پس بفروش؛ اينجا كﻒ است ،بخر! و به اندازه كافي عامل
تحريك براي تقويت اين فانتزي وجود دارد .مطمئناً او داستانهايي در مورد نرخ شكست باﻻ شنيده است ،اما
فكر ميكند كه اين اتفاق براي او نميافتد .عجيب است كه از نظر او يك تازهكار نميتواند بدون وجود ﭼندين
سال آموزش پزشكي به انجام عمل جراحي بپردازد ،در حالي كه معتقد است تنها ﭼيزي كه براي موفقيت در
معاملهگري به آن نياز دارد ،پول و شجاعت است.
معاملهگري حرفهاي است كه در آن ،راه موفقيت هم سخت است و هم در عين حال ساده .دليل سخت بودن
آن اين است كه اعمال قوانين موفقيت ،برخﻼف طبيعت ما است؛ و همچنين ميتوان گفت ساده است زيرا
نقشه رسيدن به موفقيت كامﻼً واضح است.
آيا راه حلي وجود دارد؟ بله وجود دارد و آن اين است كه بر اساس اصول فكر كنيم .هدف من در كتاب ماهيت
روندها ،توضيح اصول يا مفاهيم معامﻼتي است كه به درد من خوردهاند ،من همچنين ارتباط اين اصول با
عناصر يك برنامه معامﻼتي اختياري را شرح دادهام .اين عناصر عبارتند از:


روند ،و جايگاه بازار در روند را مشخﺺ كنيد .وقتي كه آن را مشخﺺ كرديد ،حاﻻ استراتﮋي
مخصوص خود را داريد  -يعني حاﻻ ميتوانيد تصميم بگيريد كه بايد خريدار باشيد يا فروشنده.



به محض مشخﺺ كردن استراتﮋي ،حاﻻ شما آماده هستيد تا به دنبال يك ورودي كم ريسك
باشيد .ورودي كم ريسك شامل پنج عنصر است:
o

مناطﻖ :براي يك معامله گر واكنشگرا )خريدار در كﻒها در روند صعودي ،فروشنده
در راليها در روندهاي نزولي( ،مناطﻖ حمايت )روند صعودي( يا مقاومت )روند نزولي(
شامل اصﻼح هستند.

o

ستاپها :الگوهاي نموداري كه تﺄييد ميكنند يك منطقه در حالت هولدينﮓ است.

o

اﻟگﻮهاي ورود :الگوهاي نموداري كه تﺄييد ميكنند منطقه حفظ شده و روند از سر
گرفته شده است.



o

حدضرر :روش كاهش ضرر و زيان بر اساس زمان يا قيمت.

o

نسبت ريسك/پاداش :محاسبه مديريت پول كه بيان ميكند معامله ارزش دارد.

هنگامي كه وارد يك معامله ميشويد ،بايد بر مديريت معامله و نحوه خروج سودآور متمركز
شويد.

به طور خﻼصه ،كتاب ماهيت روندها به اين سؤاﻻت ميپردازد :روند ﭼيست؟ و آيا ادامه دارد يا تغيير ميكند؟
گاهاً از من سؤال ميشود» :شما به عنوان يك معاملهگر ﭼگونه اينقدر موفﻖ هستيد...؟« جواب من كامﻼً سر
راست است .همه ما ﭼهار خواسته اصلي داريم:

 .١زندگي كردن :همه ما خواهان زندگي سراسر لذت و شامل تمام تجمﻼت مادي كه زندگي
ميتواند به ما بدهد هستيم .من آنقدر خوش شانس بودم كه اينها را تجربه كنم.
 .٢دوست داشتن :همه ما ميخواهيم فرصتي براي دوست داشتن و دوست داشته شدن از طرف
كسي را داشته باشيم كه بيشتر از هر كسي در اين دنيا او را دوست داريم و مهمترين فرد
زندگيمان است .باز هم ميگويم كه من اين شانس را هم داشتهام.
 .٣يادگيري :والدينم به من آموختند كه يادگيري يك تجربه بيپايان است و همه ما بايد از تمام
تواناييهاي خود استفاده كنيم .من هرگز ميل به يادگيري را از دست ندادهام.
به جا گذاشتن يك ميراث :اين هدفي است كه عليرغم تمام تﻼشهايم هنوز به آن نرسيدهام .شايد اين

كتاب و كتابهاي آينده ميراث من باشند .اميدوارم.

ﮐﻠﯿﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻫﯿﺖ روﻧﺪﻫﺎ
در ﻓصل  ،١عقايد من در مورد موفقيت در معامﻼت و آنچه براي رسيدن به اهداف ﻻزم است ارائه شده است.

سپس ،قبل از بحﺚ در مورد نوسان باروس و ارتباط آن با سه روند صعودي ،نزولي و جانبي ،يك مدل از ساختار
بازار را توصيﻒ ميكند.
در ﻓصل  ٢در مورد تغيير الگوهاي روند بحﺚ ميشود .ﻓصل  ٣به ايده »پذيرش« و عملكرد و تﺄثير
ﭼارﭼوبهاي زماني ميپردازد .ﻓصل  ٤به بررسي انديكاتورهاي مشتقي ميپردازد .ﻓصل  ٥برخي از جنبههاي

مهم ورود و مديريت معامﻼت را مورد بررسي قرار ميدهد .ﻓصل  ٦سه ابزار مهم را بررسي ميكند و براي

نشان دادن مفاهيم توضيح داده شده در كتاب ،يك معامله را دنبال ميكند .در نهايت ،در قسمت پيوست نحوه
ايجاد نوسان باروس و همچنين روش اشتيدلماير براي محاسبه انحرافات استاندارد توضيح داده ميشود – كه
يك رويكرد كامﻼً متفاوت از تئوري آماري است.
فصلهاي  ١تا  ٥با يك راهنماي تصويري شروع ميشود كه مطالب هر فصل را نشان ميدهد.
يك نكته پاياني و مهم :براي سهولت در خواندن ،برخي از ارقام تكرار شدهاند تا نيازي به ورق زدن براي پيدا
كردن نموداري كه متن به آن اشاره ميكند ،نداشته باشيد .اين يك رويكرد بديﻊ است .لطفاً نظرات خود را به
من اطﻼع دهيد.
من از هر گونه سؤال در مورد ايجاد نوسان باروس استقبال ميكنم .سواﻻت خود را به ايميل آدرس:
 ramonbarros@mail.comارسال كنيد يا از وبسايت  www.tradingsuccess.comديدن كنيد.

ﻓﺼﻞ  :۱ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روﻧﺪﻫﺎ
به »ماهيت روندها« خوش آمديد .هدف من از نوشتن اين كتاب اين است كه ميخواهم وسيلهاي باشد تا شما
را قادر سازد كه به اهداف مالي خود برسيد .اما بايد اعتراف كنم شك دارم كه اين نتيجه حاصل شود .ﭼرا؟
زيرا دستاورد آن به همان اندازه كه در دست من است به خود شما هم بستگي دارد.
بنابراين بياييد با هم يك قرار بگذاريم :اين كتاب را به عنوان يك راهنماي موفقيت در نظر بگيريد .فقط آن را
سطحي نخوانيد؛ آن را خوب مطالعه كنيد و ايدههاي موجود در آن را از طريﻖ تمرين و تمرين با روح خود
ادغام كنيد .در عوض ،من به شما قول ميدهم كه معامﻼت شما به اوج جديدي ميرسد .من اين قول را به
شما ميدهم ،زيرا قبل از شما خيليها اين راه را رفتهاند و اگر ايدههاي ارائه شده در اين كتاب براي آنها مفيد
بوده است ،ﭼرا براي شما نباشد؟

فصل  :۱تعریف و شناسایی روندها

ﻣﻘﺪﻣﻪ
طبﻖ نظريه يادگيري مدرن ،براي درك بهتر مطالب بايد بدانيم كه روال مطالعه يك كتاب )سلسله مراتب( به
ﭼه صورت است .راهنماي تصويري نشان داده شده در شكل  ١.١اين فرايند را بهتر بيان ميكند:
 .١در اين فصل ،ابتدا به عقايدم كه در خصوص رابطه بين موفقيت در معامله و ماهيت بازار است،
ميپردازم.
١

روندها

٢

٣

عقايد

ساختارها

٧

نﻮسان

٩

حركت جهتدار

٥

٦

بازارها

مدل تﻮبز

٤

ترديد

٨

روندهاي جانبي

 .٢سپس نگاهي عميﻖ به ساختار و ماهيت روندها خواهيم داشت.
 .٣در نهايت ،خواهيم ديد كه ﭼگونه نوسان باروس به ما كمك ميكند تا نه تنها ماهيت يك روند،
بلكه ﭼارﭼوب زماني آن را نيز تشخيﺺ دهيم.
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عﻘﺎﯾﺪ ﻣن در ﻣورد رابطﻪ بﯿن ﻣوﻓﻘﯿﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺎﻫﯿﺖ بﺎزار
برنامه نويسي كﻼمي–عصبي و روانشناسي موفقيت مدلسازي ميگويد كه ما موفقيت را با تكرار سه جنبه
مهم مدلسازي ميكنيم:


اعتقادات؛



حالتهاي رواني؛ و



استراتﮋيهاي ذهني

كليد درك رويكرد من در معاملهگري ،درك هر يك از اين مؤلفهها و نحوه تعامل آنها است .در ادامه كتاب ما
هر مفهوم را به طور كامل بررسي ميكنيم .فعﻼً اجازه دهيد نگاهي اجمالي به برخي از عقايد من در مورد
موفقيت در معاملهگري و بازارها بپردازيم.

عﻘﺎﯾﺪ ﻣن در ﻣورد ﻣوﻓﻘﯿﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت
موفقيت در معامﻼت براي اكثر بازيگران بازار مبهم بوده است .وقتي كه من براي اولين بار در اواخر دهه ١٩٧٠
به اين بازي پيوستم ،توجه اصليام به داشتن برنامه مناسب معطوف بود؛ در آن زمان مديريت پول بسيار مهم
بود؛ اخيراً روانشناسي در مركز توجه قرار گرفته است .با اين حال ،همانطور كه در فرمول زير نشان داده شده
است ،اگر ميخواهيم به اهداف تجاري خود برسيم ،همه اين سه عنصر مهم و ضروري هستند.
روانشناسي برنده * مديريت مﻮثر پﻮل * يك برنامه مﻌامﻼتي با يك ﻟبه = ٤مﻮﻓقيت در مﻌامﻼت
اين عناصر ﭼگونه به معاملهگر كمك ميكنند؟ وضعيت روحي و رواني يا طرز فكر ما به عنوان معاملهگران
ميتواند منجر به سودآوري ثابت شود؛ توانايي ما در مديريت پول اندازه پوزيشن و اندازه شرطبندي ما را تعيين
ميكند؛ و برنامه معامﻼتي ما لبه را مشخﺺ كرده و نحوه و زمان وقوع آن را تعيين ميكند .ما در اين كتاب
به روانشناسي و مديريت پول نميپردازيم بلكه بر روي برنامه معامﻼتي تمركز ميكنيم.
يك برنامه معامﻼتي ،ابزار پيدا كردن راه در ميان بازارها است .به اندازه شخصيتهاي موفﻖ ،برنامههاي موفﻖ
نيز وجود دارد .آنچه مهم است اين است كه برنامه معامﻼتي و شخصيت مكمل هم هستند .از آنجايي كه اين
برنامه بايد متناسب با شخصيت معاملهگر باشد ،معاملهگران مي توانند از يك رويكرد بنيادي يا فني استفاده
كنند .اگر از رويكرد دومي استفاده كنيم ،بايد بين رويكرد مكانيكي و رويكرد اختياري يكي را انتخاب كنيم.
از آنجايي كه تفاوت ميان آنها مهم است ،بياييد قبل از هر ﭼيزي آنها را بررسي كنيم.

 Edge ٤به معني لغوي »لبه« ،اصطﻼحي است در مباحﺚ سرمايهگذاري و معاملهگري .نوعي تكنيك يا رويكرد است كه براي سرمايه
گذار برتري نقدي نسبت به ساير فعاﻻن بازار ايجاد ميكند .بنابراين »لبه« به توانايي معاملهگر در ايجاد سود گفته ميشود.
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روﯾکﺮد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣکﺎﻧﯿک
رويكرد معامﻼت مكانيكي داراي ويﮋگيهاي زير است:


معاملهگر مكانيكي همواره به دنبال استفاده از »زوايا« يا به قول استيدلماير» ،پارامترهاي رفتاري«
است .اين الگوهاي بازار سود بسيار زيادي را با خود به همراه دارند ،اما تاريﺦ مصرف آنها محدود
است .دليل آن را در بخش بعدي توضيح خواهم داد.



روش مكانيكي به طور كلي شرايط يك معامله را ناديده ميگيرد.



به طور كلي ،معاملهگر مكانيكي وروديهاي برنامه معامﻼتي خود را حداكثر به سه ورودي محدود
ميكند) .برخي از معاملهگران مكانيكي به دنبال بهينهسازي وروديها به صورت ابزار به ابزار
هستند ،اما من معتقدم كه برنامههاي قويتر ،متغيرهاي يكساني در بازارها و ﭼارﭼوبهاي زماني

٥

دارند(.


معاملهگر مكانيكي در مرحله طراحي برنامه خود ،ابتدا اختيارات و خﻼقيت خود را اعمال ميكند.
وقتي كه برنامه مشخﺺ شد ،معاملهگر مكانيكي »معامله را ميبيند و وارد آن ميشود«؛ به عبارت
ديگر ،او هر معاملهاي را كه با معيارهاي برنامه معامﻼتياش مطابقت دارد ،انجام ميدهد؛ او صرف
نظر از احساس خود در مورد »درستي« معامﻼت ،آنها را انجام ميدهد .او هر معامله را صرفاً به
اين دليل انجام ميدهد كه برنامه او اين معامله را ميطلبد.

مزيت رويكرد معامﻼت مكانيكي اين است كه ما ياد ميگيريم ﭼگونه به طور مداوم معامله كنيم .ما ياد
ميگيريم كه هرگونه معاملهاي را انجام دهيم ،بدون اينكه اجازه دهيم ترس يا نااميدي مانﻊ كار ما شود.

روﯾکﺮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اخﺘﯿﺎری
رويكرد معامﻼت اختياري داراي ويﮋگيهاي زير است:


مدل بازار براي معاملهگر اختياري ٦معموﻻً به گونهاي است كه با واقعيت مطابقت دارد؛ به عبارت
ديگر ،برنامه جامﻊ و كلينگر او داراي يك لبه است .اين مزيت ،نتيجه مجموعهاي از باورهاست كه
نشان ميدهند رفتار بازار به اندازه كافي براي سوددهي در طول زمان خوب است.

٥
٦

تايم فريم )(Time frames
در مقابل معاملهگر سيستمي يا مكانيكي قرار دارد .يعني معاملهگر خود تحليل و تريد را با اختيار كامل انجام ميدهد.
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معاملهگر اختياري مدلي را اتخاذ ميكند كه مبتني بر اصول بنيادي يا قوانين پايدار است .برخي
از معاملهگران اختياري عبارتند از :ريچارد وايكوف ،٧ﭼارلز دراموند ،٨پيتر استيدلماير) ٩پروفايل
بازار( ،جورج سوروس) ١٠بازتاب پذيري( و جوزف هارت) ١١ديناميك روند( .اين معاملهگران يك
دوره تقريباً  ١٠٠ساله را شامل ميشوند .با وجود اينكه نظريهها و مدلهاي آنها ممكن است
متفاوت باشد ،اما ﭼندين اصل اساسي مشترك دارند كه امروزه همچنان صادق هستند .يك اصل
مشترك كه در همه مدلها وجود دارد» ،زمينه و شرايط« است .شرايطي كه يك رويداد در آن
اتفاق ميافتد براي معاملهگر اختياري از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است .به عنوان مثال،
الگوي داجي )الگوي شمعي( است كه تعادل را نشان ميدهد) .در اين الگوي نموداري ،نقاط باز و
بسته شدن تقريباً در يك مكان قرار دارند؛ دامنه كندل اغلب كوﭼكتر از حالت عادي است (.پس
از يك حركت جهتدار ،داجي ممكن است نشان دهنده يك تغيير در روند يا حداقل يك اصﻼح
باشد .از سوي ديگر ،داجي كه در اين ميان ظاهر ميشود ،ارزش اثباتي كمي دارد .يك معاملهگر
ذهني ،موقعيت مكاني ظهور داجي را در نظر ميگيرد؛ براي او ،شرايط همه ﭼيز است .وقتي كه او
داجي را ميبيند ،شرايط را در نظر گرفته و سپس به نتيجهگيري خاصي ميرسد .معاملهگر
مكانيكي خيلي در مورد شرايطي كه داجي ظاهر شده است كنجكاو نيست.



معاملهگر اختياري ممكن است فقط به اين دليل كه برنامهاش يك معامله را ميطلبد ،آن را انجام
ندهد .احساس او در مورد معامله و همچنين ساير پارامترهاي تشخيصي مانند اندازه موقعيت،
اندازه شرط و اهميت نسبي متغيرهاي مختلﻒ نيز مهم است .به عبارت ديگر ،به نيمكره راست و
ﭼپ مغز در كنار هم نياز است.



در حالي كه معاملهگر عيني وروديها را حداكثر به سه مورد محدود ميكند ،معامله گر اختياري
ميتواند از يك مجموعه ورودي بسيار بزرگتر لذت ببرد.

مزيت رويكرد معامﻼت اختياري اين است كه نقدينگي بازار را به تصوير ميكشد ،و بنابراين انتظار داريم كه
يك معاملهگر اختياري باتجربه ،نسبت ريسك/بازده بهتري نسبت به يك معاملهگر مكانيكي باتجربه داشته
باشد.
اينها باورهاي من در مورد موفقيت هستند .حاﻻ بياييد عقايد من در مورد ماهيت بازارها را بررسي كنيم.

Richard Wyckoff
Charles Drummond
9 Peter Steidlmayer
10 George Soros
11 Joseph Hart
7
8
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اعﺘﻘﺎدات ﻣن در ﻣورد ﻣﺎﻫﯿﺖ بﺎزار
نظريه حاكم بر تمام بازارهاي آزاد ،يعني نظريه پيچيدگي  -كه در آن »يقين و اطمينان« با »احتمال آشوب«
جايگزين شده است ،قانون طبيعت نيوتن را نقض كرده است .در حالي كه بررسي دقيﻖ اين نظريه جذاب خارج
از حوصله اين كتاب است ،اما حداقل ميتوان به اصول مورد استفاده در بازارها اشاره كنيم:


پشت ماهيت ظاهر ًا تصادفي بازارها ،نظم وجود دارد.



اين نظم در طبيعت به صورت فراكتال است  -يعني ما در همه ﭼارﭼوبهاي زماني از پايينترين
ﭼارﭼوبها تا باﻻترين آنها ،الگوهاي يكساني را ميبينيم.



ما ميتوانيم احتمال وقوع يك رويداد را در يك نمونه بزرگ تعيين كنيم ،اما نميتوانيم نتيجه هر
رويداد را مشخﺺ كنيم .مارك داگﻼس اين پارادوكس مهم را تشخيﺺ داد .بر اساس يك مبناي
معامله به معامله ،بازار متغير و غيرقابل پيشبيني است .با اين حال ،در يك نمونه با سايز بزرگ،
بازار ثابت و قابل پيشبيني است.



سيستمهاي پيچيده ،خودآموز هستند .اين ويﮋگي توضيح ميدهد كه ﭼرا »زواياي« مكانيكي
داراي تاريﺦ استفاده محدود ميباشند.

اصول گفته شده ،مفاهيم مهمي براي معاملهگران مكانيكي و اختياري هستند .اين مفاهيم ،نقطه شروع مدل
را براي معاملهگر اختياري مشخﺺ ميكنند؛ يعني آنها ديدگاه وي در مورد ساختار بازار را تعريﻒ ميكنند.
يك ساختار معامﻼتي بايد اصول اوليه نظريه را دنبال كند .و عليرغم اينكه من در زمان انجام اولين معامله
خود ﭼيزي در مورد نظريه آشوب يا نظريه پيچيدگي نشنيده بودم ،مدل من آن اصول را دنبال نميكند.
بياييد ساختاري كه من اتخاذ كرده بودم را بررسي كنيم .اين يك ساختار كﻼسيك است كه از زمان دورههاي
مكاتبات بازار سهام ) Tubbs’ Stock Market Correspondence Lessons(1941وجود داشته است.
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ﺳﺎخﺘﺎر بﺎزار
ﻣﺪل

ﺗوبز١٢

مدل توبز ،كه در شكل  ١.٢نشان داده شده است ،راهنمايي از فعاليت بازار را در اختيار معاملهگران قرار ميدهد
كه تغيير از روند صعودي به نزولي ،نزولي به صعودي و غيره را در بر ميگيرد .از آنجايي كه پذيرش و نهادينه
كردن ويﮋگيهاي آن احتمال موفقيت را افزايش ميدهد ،بياييد ويﮋگيهاي اصلي آن را مرور كنيم.

مرحﻠه تﻮزيع

نقﻄه بريكاوت

مرحﻠه تجمع
شكل  :١.٢مدل توبز

پس از يك بازار خرسي )نزولي( طوﻻني ،يك دوره تراكم وجود دارد .شكل  ١.٢اين دوره  A/B/Cرا نشان
ميدهد .در قسمت  ١ما يك بريكاوت داريم كه تﺄييد ميكند كه ممكن است يك بازار گاوي جديد پيشرو
داشته باشيم .نقطه بريكاوت در نظريه پيچيدگي يك نقطه دو شاخهاي است ،در نقطه  ١بازار ميتواند وارد
يك روند صعودي جديد شده يا دوباره وارد يك تراكم شود.

Tubbs
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فصل  :۱تعریف و شناسایی روندها

وقتي كه بازار گاوي تﺄييد شد ،ما ميتوانيم نوسانات آن را به سه بخش تقسيم كنيم :حركتهاي صعودي،
حركتهاي نزولي ،و حركتهاي جانبي يا افقي.


تعداد حركتهاي صعودي بيشتر از حركتهاي نزولي است .در يك روند صعودي ،به حركتهاي
رو به باﻻ »ايمپالس« ،و به حركتهاي رو به پايين »اصﻼحي« ميگويند .در شكل  ،١.٢امواج ،٢
 V ،٤و  Fايمپالس ،و امواج  ،E ،٥ ،٣و  Gاصﻼحي هستند.



به همين ترتيب ،در بازارهاي خرسي ،حركتهاي نزولي »ايمپالس« و حركتهاي صعودي
»اصﻼحي« هستند.



به حركتهايي كه تغيير جديدي ايجاد نكرده و صرفاً حول يك قيمت مركزي نوسان ميكنند،
روندهاي جانبي يا افقي ميگويند .در روندهاي جانبي ،سقﻒها و كﻒها تقريبا در يك سطح قرار
دارند.

به طور خﻼصه ،ميتوانيم بگوييم كه روندهاي صعودي با سقﻒهاي باﻻتر و كﻒهاي باﻻتر ،و روندهاي نزولي با
سقﻒهاي پايينتر و كﻒهاي پايينتر شناخته ميشوند.
اين واقعيت كه بازارها فراكتال هستند به اين معناست كه (١) :ما الگوهاي مشابهي را در تمام ﭼارﭼوبهاي
زماني مشاهده ميكنيم؛ ) (٢هرﭼه ﭼارﭼوب زماني كوتاهتر باشد ،احتمال اينكه تحت تﺄثير »شوكها« قرار
گيرد  -يعني رويدادهاي ناخواستهاي كه باعﺚ ميشوند بازار موقتاً دﭼار عدم تعادل شود  -بيشتر است؛ و )(٣
ﭼارﭼوبهاي زماني باﻻتر ،ﭼارﭼوبهاي پايينتر را به شرح زير كنترل ميكنند:


در نقاط عطﻒ بحراني-يعني زماني كه ﭼارﭼوب زماني باﻻتر روند خود را تغيير ميدهد .و



با توجه به ماهيت ﭼارﭼوب زماني باﻻتر بعدي  -يعني روند ﭼارﭼوب زماني باﻻتر بر ميزان حركت
١٣

ايمپالس و اصﻼحي ﭼارﭼوب زماني پايينتر تﺄثير ميگذارد .با نگاه به موج رِي  ،اين مفهوم
واضحتر ميشود.
راهنماي تصويري شكل  ١.١را با نكات ذكر شده تركيب كنيد و يك الگوي كلي از تمام فعاليتهاي بازار بدست
آوريد.
آيا اين تنها ﭼيزي است كه ما براي دستيابي به موفقيت به آن نياز داريم؟ خب ،نه كامﻼً .در بين ساير موارد
ضروري ،شما به يك برنامه معامﻼتي مكتوب نياز داريد.
يك برنامه اختياري داراي عناصر خاصي است:


روند :روند ،تغيير روند ،و موقعيت ما در آن روند.



ورود كم ريسك :مناطﻖ ،ورودي ستاپها و حدضرر اوليه.
Ray Wave
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فصل  :۱تعریف و شناسایی روندها

يك حد ٪١٠ ،حركت ايمپالس  X/Aبعﻼوه سقﻒ ) Aدر يك حركت صعودي( و منهاي كﻒ ) Aدر يك حركت
نزولي( است .يك شرط وجود دارد كه  X/Aبايد حداقل برابر با ميانگين حركت ايمپالس باشد .در غير اينصورت،
 Xرا به اندازه يك كﻒ يا بيشتر پايين ميبريم تا  X/Aبرابر حداقل ميانگين ايمپالس شود.

شكل  :١.٤يك روند جانبيII :

شكل  :١.٥حداكثر گسترش در يك بازار جانبي

من به عنوان يك مربي معاملهگر متوجه شدم كه بسياري از معاملهگران تازهكار تمايلي به محاسبه ميانگين
ايمپالس ندارند و آن را يك فرايند »خسته كننده« ميدانند .و خيليها ترجيح دادند كه آن را »تخمين« بزنند.
خب ...به جرئت ميتوانم به شما بگويم كه اين كار خطرناك است .بنابراين ،من به برآوردي رسيدم كه تقريباً
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فصل  :۱تعریف و شناسایی روندها

همان نتيجه را به ما ميدهد .در حال حاضر من از هر دو محاسبه استفاده ميكنم تا حداكثر محدوده گسترش
را بدست آورم .شما تنها در صورتي ميتوانيد از محاسبه دوم استفاده كنيد كه مطمئن باشيد مرزهاي تراكم
دقيﻖ هستند.
فرمول دوم آسانتر اين است ٢٠ :درصد حدود نهايي .در مثال نشان داده شده در شكل  ،١.٥فرض كنيد A/B

برابر  ١٠٠پوينت ،قيمت در نقطه  ٣٠٠ Aو در نقطه  ٢٠٠ Bاست .بيست درصد  A/Bبرابر  ٢٠پوينت است.
بنابراين E ،در  (٢٠+٣٠٠) ٣٢٠و خط  Fدر  (٢٠-٢٠٠) ١٨٠خواهد بود.
از آنجايي كه بازارها مرزها را گسترش ميدهند ،به نظر من بهتر است كه مرزهاي تراكم را دوباره مشخﺺ
كنم .شكلهاي  ١.٦و ١.٧و متن همراه آنها ،فرايند تعيين مجدد مرزها را نشان ميدهند.

شكل  :١.٦فرايند تعيين مجدد مرزها
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ﻓﺼﻞ  :۲اﻟﮕوﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
در فصل  ١ما روشهاي تشخيﺺ روند يك ﭼارﭼوب زماني را بررسي كرديم .من با تشخيﺺ روند شروع كردم
زيرا با شناسايي روند ،احتمال موفقيت ما به طرز ﭼشمگيري افزايش مييابد .به همين دليل ،تشخيﺺ روند
مهمترين بخش آناليز من است .اگر بتوانم روند را درست تشخيﺺ دهم ،معموﻻً معامله موفقيتآميز خواهد
بود .در رابطه با روندها» ،پت استيدلماير« ميپرسد:
 .١جهت ﭼيست؟ و
 .٢آيا اين جهت ثابت است يا تغيير ميكند؟
ما جهت روندهاي صعودي ،نزولي ،و جانبي )يا افقي( را در فصل  ١مورد بررسي قرار داديم .مهمتر از همه ،در
فصل  ١به اين اصل مهم اشاره كرديم كه روندها به يك ﭼارﭼوب زماني مرتبط هستند .بنابراين ،اولين سؤال
باﻻ بايد اينگونه بازنويسي شود :روند ]ﭼارﭼوب زماني[ ﭼيست؟
به عنوان مثال ،روند ماهانه ﭼگونه است؟
در اين فصل ،ما سعي ميكنيم راههايي براي پاسﺦ به سؤال دوم بيابيم :آيا روند ثابت ميماند يا تغيير ميكند؟
راهنماي تصويري نشان داده شده در شكل  ،٢.١الگوهاي روند اصلي مورد بحﺚ در اين فصل را نشان ميدهد.

فصل  :۲الگوهای تغییر روند

١
اﻟگﻮهاي تغيير روند

٦

٤

٥

سه درايﻮ براي يك

اﻟگﻮهاي

اﻟگﻮهاي مثﻠثي

سقف/كف

پيشبيني

٣
اﻟگﻮهاي
تاخيري

٢
تغيير خط در اوﻟين
چارچﻮت زماني باﻻتر

١١

١٠

٩

٨

٧

ترمينالهاي مثﻠث

ترمينالهاي اﻓقي

اﻟگﻮهاي وي

اسپرينگ/آپتراست

نرمال

شكل  :٢.١راهنماي تصويري فصل ٢

اجازه دهيد ابتدا پروسه تغيير يك روند را مرور كنيم .براي تغيير از يك روند صعودي به يك روند نزولي ،ابتدا
بايد قيمتهاي زير يك سويينﮓ لو ١٥قبلي و سپس مجموعهاي از كﻒهاي پايينتر و سقﻒهاي پايينتر را
داشته باشيم .با شكسته شدن كﻒ قبلي ،روند صعودي ﭼارﭼوب زماني به پايان ميرسد ،اما تا زماني كه ما
يك سري كﻒ و سقﻒ پايين تر دريافت نكنيم ،روند نزولي آغاز نميشود .شكل  ،٢.٢تغيير مسير روند از
صعودي به نزولي را نشان ميدهد .برعكس آن براي تغيير روند از نزولي به صعودي صادق است.

swing low
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فصل  :۲الگوهای تغییر روند

)قديمي( يا در منطقه فروش اوليه ) A/Bقديمي( ،سقﻒ جديد به عنوان  Cبرﭼسبگذاري ميشود )  Cدر
شكل  ٢.١٨نشان داده نشده اما در شكل  ٢.١٩نشان داده شده است(.
در شكل  ٢.١٨ما شاهد شكست روند صعودي در منطقه فروش اوليه  Aقديمي هستيم «A» ) .قديمي در
شكل  ٢.١٨مجدداً از  Aشكل  ٢.١٧برﭼسبگذاري شده است(.

شكل  :٢.١٨الگوي ويتاپ :ورود مجدد به محدوده اصﻼحي قبلي

در نهايت ،در شكل  ٢.١٩ما شاهد شروع يك روند نزولي جديد هستيم.

تصوير  :٢.١٩الگوي ويتاپ :شروع روند نزولي جديد
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فصل  :۲الگوهای تغییر روند

موارد نادري وجود دارد كه اين دنباله رويدادهايي كه در باﻻ توضيح داده شد ،اتفاق نميافتد .در اين موارد،
بازار از  Bفراتر نميرود و فقط قيمتهاي فراتر از  Xرا ميپذيرد .در اين صورت ،تشكيل » «Vبه عنوان يك
الگوي تغيير روند »نرمال« تلقي ميشود .اين بدان معناست كه وقتي بازار از  Xفراتر ميرود ،ما فرض ميكنيم
كه يك تغيير روند رخ داده است و بنابراين استراتﮋي معامﻼتي خود را تغيير ميدهيم تا با روند جديد مطابقت
داشته باشد.
يك الگوي ويباتوم دقيقاً برعكس ويتاپ است .شكل  ٢.٢٠اين الگو را نشان ميدهد.

شكل  :٢.٢٠الگوي ويباتوم

اكنون به بررسي نشانههايي ميپردازيم كه نشان ميدهند ويتاپ يا ويباتوم منجر به تغيير روند نميشوند.
ﭼه نشانههايي به ما ميگويند كه ويتاپ/ويباتوم منجر به تغيير روند نميشوند؟ اصليترين رويدادها پس از
تشكيل  Bجديد رخ ميدهند .ما ميدانيم كه  Cجديد ،يا در  ٥٠درصد سطح  A/Bقديمي يا در منطقه اوليه
 A/Bقديمي تشكيل ميشود .به محض اينكه بازار از منطقه اوليه قديمي فراتر رفت ،يك ناحيه تراكم بين A
جديد و  Bجديد ايجاد ميشود ،يا روند اصلي از سر گرفته ميشود.
در مورد شكل  ،٢.١٩روند صعودي از سر گرفته شده و در مورد شكل  ،٢.٢٠روند نزولي از سر گرفته ميشود.
براي تعيين اينكه آيا ناحيه تراكم ايجاد ميشود يا اينكه روند قديمي از سر گرفته ميشود ،بايد روند و موقعيت
آن را در اولين و دومين ﭼارﭼوب زماني باﻻتر بررسي كنيم.
مناطﻖ مهم در اين الگو ،مناطﻖ اوليه  A/Bقديمي و  ٪٥٠محدوده  A/Bقديمي هستند.
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ﻓﺼﻞ  :۳ﭘﺬﯾﺮش ،عﻤﻠکﺮد و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺎرﭼوبﻫﺎی
زﻣﺎﻧ
در فصلهاي  ١و  ،٢ياد گرفتيم كه روند و زمان تغيير آن را تشخيﺺ دهيم .در دو فصل قبل ،مفهوم پذيرش
سطوح قيمت را با رسم شكل توضيح داديم .در اين فصل ،ما اين ايده و عملكرد آن و تﺄثير ﭼارﭼوبهاي زماني
را مورد بررسي قرار خواهيم داد )به راهنماي تصويري شكل  ٣.١توجه كنيد(.

١
پذيرش ،كاربرد و تاثير
چارچﻮبهاي زماني

٣

٢

كاركرد و تاثير چارچﻮبهاي

پذيرش

زماني

٨

٧

تاثير

كاربرد

٦

٥

٤

تﻌداد تغيير خط

تﻌداد كل نقاط

نقﻄه بسته

)(LCC

)(WPC

شدن

شكل  :٣.١راهنماي تصويري فصل ٣

فصل  :۳پذیرش ،عملکرد و تاثیر چارچوبهای
زمان

ﭘﺬﯾﺮش
ﻣﻘﺪﻣﻪ
من از پت استيدلماير ياد گرفتم كه به استثناي يك مورد ،اين واقعيت كه قيمتها در سطح خاصي معامله
ميشوند ،اهميت كمتري نسبت به آنچه در آن سطح اتفاق ميافتد )يعني رد يا پذيرش( ،دارد .به عنوان مثال،
قيمتهاي شاخﺺ داوجونز ) (DJIAرا در شكل  ٣.٢مقايسه كنيد؛ مثﻼً قيمتهاي بين  ٨.٢٩٥و  ٨.٥٠٠را
مقايسه كنيد .من اين نواحي را با مستطيل عﻼمتگذاري كردهام.
در هر دو روز ،بازار در سطح  ٨٥٠٠ - ٨٢٩٥معامله شد .با اين وجود ،يك دنيا تفاوت بين اين دو روز وجود
دارد .در  ١٤آگوست ،سطح رد يا عدم پذيرش وجود داشت؛ در حالي كه در  ٣سپتامبر ،سطح پذيرش ديده
ميشد.
ممكن است بپرسيد» :تفاوت اينها در ﭼيست؟« پاسﺦ من اين است :در ماه آگوست ،انتظار ميرود كه قيمتها
در روز بعد افزايش پيدا كند -يعني يك سقﻒ و يك كﻒ باﻻتر ايجاد و در سطح باﻻتر بسته شود )رد سطح(؛
در حالي كه در ماه سپتامبر ،من انتظار دارم كه برعكس اين اتفاق براي بازار رخ بدهد ،يعني سقﻒها و كﻒهاي
پايينتري ايجاد شده و بازار در سطح پايينتر بسته شود )پذيرش سطح(.
دليل اين نظر من اين است كه در ماه آگوست ،ما خريد اكستريم بلند ٣٣در محدوده انتهايي ٣٤كندل داريم
)ناحيهاي كه با مستطيل مشخﺺ شده است( .اين اكستريم ٣٥نتيجه باﻻتر بودن سطح بسته شدن از سطح باز
شدن و فاصله سطح باز شدن از كﻒ بود .در ماه سپتامبر ،سطح باز شدن باﻻتر از بسته شدن بوده و يك خريد
اكستريم كوﭼك ٣٦وجود داشت ،ﭼرا كه بازار در سطح كﻒ خود بسته شده و فاصله بين سطح بسته شدن و
كﻒ كوﭼك بود .به طور خﻼصه ،ابزارهايي كه من استفاده كردم شامل رابطه بين نقطه باز و بسته شدن و
اندازه خريد و فروشهاي اكستريم است.

 : Long buying extreme٣٣متاسفانه معادل فارسي براي اين واژه نميتوان يافت ولي منظور نويسنده از  buy extremeو sell

 extremeدر اين كتاب همان شادوهايي هست كه در پايين باﻻي كندل ايجاد ميشود .نويسنده در اين كتاب اين مناطﻖ رو به خريد
و فروشهاي افراطي تعبير مينمايد .در اين كتاب به دليل اينكه به اصطﻼح انگليسي آن لطمهاي وارد نشود از ترجمه آن خودداري
شده و عينا آن را به زبان فارسي آورده شده است.
٣٥

محدوده انتهايي كندل يا همان شادوها
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Small buying extreme
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ﻓﺼﻞ  :۴اﻧﺪﯾکﺎﺗورﻫﺎی ﻣشﺘﻘ

٣٩

ﻣﻘﺪﻣﻪ
تا اينجاي كار ،شما متوجه شدهايد كه من تشخيﺺ روند و تغيير روند را مهمترين بخش معاملهگري ميدانم.
همچنين متوجه شدهايد كه تغيير روند در يك ﭼارﭼوب زماني ،صرفاً به منزله يك اصﻼح در ﭼارﭼوب زماني
باﻻتر بعدي است .اگر شما از آن دسته از معاملهگران واكنشگرايي هستيد كه در كﻒ روندهاي صعودي
ميخرند و در رالي روندهاي نزولي ميفروشند ،بسيار مهم است كه اين تفاوت را درك كنيد.
١
انديكاتﻮرهاي مشتقي

٢

٣

دسترسي در بازار

انديكاتﻮر احساسات

٨
اخبار روي جﻠد

٧
ويسپر نامبر

٤

٦

٥

هشدار پروﻓايل

مقايسه حجم و

بازار

دامنه

خط روند تريدر
ويك

شكل  :٤.١راهنماي تصويري فصل ٤

اما در مورد انديكاتورهاي مشتﻖ مثل  RSIوايلدر ﭼطور؟ آيا اين انديكاتورها جزو ابزار كار من هستند؟ پاسﺦ
اين است» :خير« .من شاخﺺ نوسان باروس و الگوهاي تغيير در روند را به عنوان ابزار اصلي خود قرار دادهام.
ابزارهاي مورد بحﺚ در اين فصل ،ابزارهاي ثانويه هستند .درك تفاوت بين آنها بسيار مهم است.


يك ابزار اوليه ميتواند به تنهايي دليل انجام يك معامله باشد .يعني ميتواند يك معامله را به
تنهايي توجيه كند.



ابزار ثانويه احتمال موفقيت معامله را افزايش ميدهد ،اما نميتواند تنها دليل انجام معامله باشد.

Derivative Indicators
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فصل  :۴اندیکاتورهای مشتق

به عنوان مثال ،اگر من يك الگوي اسپرينﮓ را ببينم ،حتماً وارد آن معامله ميشوم و فرقي نميكند كه ابزار
ثانويهاي وجود دارد يا خير؛ اما اگر فقط يك ابزار ثانويه مثل واگرايي نمودار ارزش وجود داشته باشد ،براي
توجيه آن معامله به حمايت يك ابزار اوليه نياز است .براي پذيرفتن ريسك »فوق العاده باﻻ« ،من بايد ببينم
كه بيش از يك ابزار ثانويه از ابزار اوليه حمايت ميكند.
ابزارهاي مختلﻒ را ميتوان به شرح زير طبقهبندي كرد:




ابزارهايي كه در پكيجهاي رسم نمودار موجود در بازار وجود دارند:
o

خطوط روند تريدر ويك؛

o

مقايسه حجم و محدوده بين دو حركت ايمپالس؛ و

o

ابزار هشدار پيشرفته پروفايل بازار.

ابزارهايي كه نياز به خريد اشتراك در يك سرويس دارند :شاخﺺهاي احساس:
o

ويسپرنامبر٤٠؛

o

اجماع صعودي؛ و

o

سرتيتر مجﻼت معروف و واكنش به گزارشها.

ابزارﻫﺎی ﻣوجود در بﺎزار
خطوط روﻧﺪ ﺗﺮﯾﺪر

وﯾک٤١

ساختار
ساختار خط روند ،ساده است.


در يك روند صعودي :يك خط از پايينترين كﻒ به سويينﮓ »لو« قبل از باﻻترين سقﻒ بكشيد.
تا زماني كه باﻻترين سقﻒ تشكيل نشده است ،اين خط نبايد از هيچ سطح كفي عبور كند .اگر
خط از ديگر سويينﮓ لوها عبور كرد ،سطح كﻒ را به گونهاي انتخاب كنيد كه قيمتها باﻻي خط
روند باقي بمانند.



در يك روند نزولي :يك خط از باﻻترين سقﻒ به سويينﮓ »هاي« قبل از پايينترين كﻒ رسم
كنيد .تا زماني كه پايينترين كﻒ تشكيل نشده است ،اين خط نبايد از هيچ سقفي عبور كند .اگر

 Whisper Number ٤٠ترجمه لغوي آن :عدد زمزمه ميباشد .تعريﻒ آن در وب سايت اينوستوپديا به اين نحو است :تحليلگران عموما
پيشبينيهاي خود را حول محور يكديگر گروهبندي ميكنند ،به اين ترتيب پيشبينيهايي كه انجام ميدهند دور از انتظار نخواهند
بود .زيرا تحليلهايي كه به صورت اجماعي صورت ميپذيرد دقيﻖتر هستند .عدد زمزمه يا ويسپيپر همان ﭼيزي است كه تحليلگران،
معاملهگران و مديران صندوقها به آن فكر ميكنند.
VIC
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ﻓﺼﻞ  :۵ورود بﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن
در فصلهاي قبل ،ما روند يك ﭼارﭼوب زماني و احتمال ادامه يا تغيير روند را مورد بررسي قرار داديم .در اين
فصل ،من الزامات يك ورود كم ريسك و مديريت معامله را بررسي ميكنم )به شكل  ٥.١مراجعه كنيد(.
١
ورود و مديريت مﻌامﻠه

٣

٢

مديريت مﻌامﻠه

ورود

٧

٦

٥

٤

قانﻮن

تريگرها و استاپهاي اوﻟيه

ستاپها

مناطﻖ

اكثر معاملهگران مبتدي دو اشتباه مهم در معامﻼت انجام ميدهند:
 .١آنها نميتوانند روند ﭼارﭼوب زماني معامﻼتي خود و احتمال ادامه يا تغيير آن روند را بررسي
كنند.
 .٢هنگامي كه وارد يك معامله ميشوند ،نميتوانند آن را مديريت كنند.
در واقﻊ ،مبتديان به دنبال اين هستند كه سريﻊ به پول برسند ،بدون اينكه از خود بپرسند ﭼگونه بايد بهترين
كار را انجام دهند .معاملهگران با تجربه اين كار را با بررسي روند و مديريت معامﻼت انجام ميدهند .به اين
ترتيب ،آنها با پرداختن به ورود و خروج ،سودآوري خود را به حداكثر ميرسانند.
مبتديان صرفاً تمركز خود را بر روي دستيابي به وين ريت ٥٦باﻻ ميگذارند .از آنجا كه معاملهگري بازي با
احتماﻻت است ،سود و زيان به طور رَندوم تقسيم ميشود .در واقﻊ معاملهگر هيچ تﺄثيري مستقيمي بر نرخ

٥٦

 :Win rateنرخ برنده شدن

فصل  :۵ورود به معامله و مدیریت آن

برد/باخت خود ندارد .ورود و خروجها يك موضوع كامﻼً متفاوت هستند :معاملهگر تﺄثير كامﻼً مستقيم روي
آنها دارد .در واقﻊ ،ورود و خروج تنها عناصر برنامه معامﻼتي معاملهگر هستند كه تحت كنترل كامل او ميباشند.
براي غلبه بر موانﻊ احتمالي ،معاملهگران ميتوانند يكي از اين دو استراتﮋي را اتخاذ كنند :آنها ميتوانند هميشه
در بازار حضور داشته باشند؛ يا ميتوانند شرايطي را انتخاب كنند كه نتايج مطلوبي براي استايل معامﻼتي و
شخصيت آنها فراهم كند.
به شخصه روش دوم را انتخاب ميكنم .من براي اينكه احتماﻻت را به نفﻊ خودم نگه دارم ،قبل از انجام معامله
به دنبال الزامات و شرايط خاصي هستم .وقتي كه روند را تعيين كردم ،اولين شرط ورود» ،پنجره زماني و
قيمت« خواهد بود .از اين طريﻖ ،من سطوح حمايت )هنگام خريد( يا مقاومت )هنگام فروش( را بر اساس مدل
ميداس ٥٧و فيبوناﭼي تعيين ميكنم.
بازار بايد به مناطﻖ من نزديك شود و الگويي ارائه دهد تا به من ثابت كند كه حمايت يا مقاومت انتخابيم مؤثر
بوده است .من اين الگوها را »ستاپ« مينامم .وقتي كه ستاپ كامل شد ،به دنبال الگوي ورود در دومين يا
سومين ﭼارﭼوب زماني پايينتر ميگردم .از آنجايي كه ﭼارﭼوب زماني معامﻼتي من  ١٨روزه است ،ورود من
يا بر اساس ميله روزانه يا بر اساس فرمول زير مشخﺺ ميشود:
Pit Session / 5

وقتي كه تعيين كردم كه ﭼگونه و كجا وارد معامله شوم ،بايد تصميم بگيرم كه حدضرر من كجا قرار گيرد.
سپس تصميم ميگيرم كه آيا نسبت ريسك /پاداش با دستورالعملهاي مديريت پول من مطابقت دارد يا خير.
من نسبت ريسك /پاداش را به صورت زير محاسبه ميكنم:
)سﻮد اصﻠي * نرخ برد()/حدضرر * نرخ ضرر(
كه در آن:


سود اصلي همان هدف »سود اصلي قرارداد« است .ما در بخش زير در مورد قانون  ٣در مورد سود
اصلي قرارداد بحﺚ خواهيم كرد.



نرخ برد )وين ريت( )معامﻼت برنده /تعداد كل معامﻼت(.



نرخ ضرر )ﻻس ريت( )معامﻼت ضرر كرده/تعداد كل معامﻼت(.

من دوست دارم نسبت ريسك/پاداش در حدود  ٢:١باشد .در معامﻼت خودم ،حفظ نسبت ريسك/پاداش ٢.٥:١
دشوار است .نسبت ريسك /پاداش من هميشه بين  ٢:١و  ٢.٣:١بوده است .هر معاملهگر بايد معامﻼت خود را
به گونهاي تنظيم كند كه بتواند نسبتهاي ريسك/پاداش خود را تعيين كند.

٥٧

 :Mixed frequency Data Sampling :MIDASنمونهگيري دادههاي فركانس مختلط
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ﻓﺼﻞ  :۶ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣوﺛﺮ ﭘول و رواﻧشﻨﺎﺳ بﺮﻧﺪه

١
مديريت پﻮل و روانشناسي
برنده

٣

٢

روانشناسي برنده

٩

١٠

زمينه

ﻓرآيند

ﻓﻠسفي

تصميمگيري

مديريت پﻮل

٨
مقدمه

٧
مﻼحظات
نهايي

٦

٥

٤

رويكرد

رويكرد

هدف از

مديريت پﻮل

من

مديريت پﻮل

ﻣﻘﺪﻣﻪ
مديريت مؤثر پول و روانشناسي برنده ،از مباحﺚ جدانشدني هر كتاب معاملهگري هستند و اين كتاب نيز از
اين قاعده مستثني نيست .در واقﻊ ،اين سر فصلها بايد موضوع اصلي كتاب خاص خودشان باشند .ﭼرا بايد
اينگونه باشد؟
در فرمول موفقيت:
روانشناسي برنده * مديريت مﺆثر پﻮل * برنامه همراه با يك ﻟبه

٦٩

روانشناسي برنده  ٦٠درصد معادله ،و مديريت مؤثر پول  ٣٠درصد آن را شامل مي شوند .بنابراين ممكن است
اشتباهاً فكر كنيم كه ميتوانيم بدون داشتن برنامه همراه با يك لبه موفﻖ شويم .در آثار جديد ،من با اساتيدي

edge

69

فصل  :۶مدیریت موثر پول و روانشناس برنده

مواجه شدم كه معتقدند تا زماني كه ما فاكتورهاي روانشناسي برنده و مديريت مؤثر پول را داشته باشيم ،ورود
و خروج تصادفي نيز سودآور خواهد بود .به نظر من اصﻼً اينگونه نيست.
داشتن يك برنامه بدون لبه كه با مديريت مناسب پول پيادهسازي شود ،فقط به ما اين امكان را ميدهد تا
كمي بيشتر يا شايد حتي مدت زمان زيادي دوام بياوريم .اما مديريت پول به تنهايي يك برنامه بدون لبه را به
يك برنامه برنده و موفﻖ تبديل نميكند .توجه داشته باشيد كه در فرمول ،يك عﻼمت ضرب بين هر يك از
عناصر وجود دارد ،اين يعني صفر بودن هر يك از عناصر به معناي صفر بودن كل آن است.
اين »لبه« ﭼيست؟ اين يك برنامه برنده است كه در يك نمونه بزرگ ،به ازاي هر  ١دﻻر ريسك ،بازگشت
سرمايه بيش از  ١دﻻر به ما ميدهد .لبه با فرمول زير محاسبه ميشود:
)متﻮسط  $برنده * نرخ مﻮﻓقيت( ) -متﻮسط  $ضرر * نرخ ضرر( =< ١
كه در آن:


متوسط  $برنده برابر مجموع دﻻرهاي بدست آمده تقسيم بر تعداد كل معامﻼت برنده است.



نرخ موفقيت )وين ريت( برابر تعداد كل معامﻼت برنده تقسيم بر تعداد كل معامﻼت است.



متوسط  $ضرر برابر مجموع دﻻرهاي از دست رفته تقسيم بر معامﻼت ناموفﻖ است.



نرخ ضرر )ﻻس ريت( عبارت است از تعداد كل معامﻼت از دست رفته تقسيم بر تعداد كل
معامﻼت.

معاملهگران موفﻖ ميدانند كه تمركز بر افزايش بيش از  ٦٠درصدي وين ريت براي معامﻼت پوزيشن يك
تﻼش بيهوده است و بهتر است آن را به نوابغ معامﻼتي كه در موارد نادر روي زمين زندگي ميكنند واگذار
كنند .براي افراد معمولي مثل من و شما ،وين ريت  ٤٥تا  ٥٥درصد ﭼيزي است كه ميتوانيم انتظار داشته
باشيم كه به آن برسيم .فرق بين يك معاملهگر مبتدي بازنده و يك معاملهگر حرفهاي موفﻖ و با تجربه ،اختﻼف
بين ميانگين پول سود كرده و ميانگين پول ضرر كرده است .براي اكثر حرفهايها ،اين اختﻼف ميتواند به
اندازه  ٣:١و  ٤:١باشد .به اين ترتيب ،ما ميتوانيم حتي با نرخ موفقيت  ٤٥درصد ،بازدهي عالي داشته باشيم.
اين به شما بازده مورد را انتظار ميدهد ،كه تابعي از يك برنامه برنده است .حاﻻ ،نقش مديريت مؤثر پول
ﭼيست؟
نقش آن ،متعادل كردن اهداف متضاد حداكثر كردن سودآوري سرمايه و اجتناب از ريسك نابودي است .ريسك
نابودي به اين معناست كه ما آنقدر پول از دست بدهيم كه ديگر نميتوانيم ادامه دهيم .بيشتر مبتديان
نميتوانند اهميت ريسك نابودي را درك كنند ،اما درك آن براي موفقيت ما بسيار مهم است .اگر ما ١٠٠٠٠٠
دﻻر سرمايه داشته باشيم و در هر معامله فقط روي  ١٠٠دﻻر آن ريسك كنيم ،در اين صورت از سرمايه خود
استفاده زيادي نميبريم .از طرف ديگر ،اگر بخواهيم كل  ١٠٠٠٠٠دﻻر را در هر بار معامله به ريسك بيندازيم،
دير يا زود كل سرمايه ما نابود خواهد شد.
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ﻓﺼﻞ  :۷ﻧوﺳﺎﻧﺎت بﺎروس در عﻤﻞ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اين بخش كتاب براي من از فصلهاي ديگر سرگرم كنندهتر است .مطالب اوليه پوشش داده شده به اين شرح
است :ما ياد گرفتيم كه روند و تغيير روند را براي يك ﭼارﭼوب زماني خاص تشخيﺺ دهيم .ما همچنين
برخي از ابزارهاي ثانويه را بررسي كرديم .در اين فصل ،نوسانات باروس در عمل را از طريﻖ پرايساكشن ﭼند
ابزار مورد بررسي قرار ميدهيم .عملكرد بازار مربوط به زمان نگارش اين كتاب است.
پروسه زير از نظريه غوطهوري ١٠١گرفته شده است .اگر با جديت از اين روش استفاده كنيد ،منحني يادگيري
خود را به صورت تصاعدي افزايش ميدهيد.
به عنوان مثال ،فرض ميكنيم كه ﭼارﭼوب زماني معاملهگر شما  ١٨روزه است .اين روش شامل مراحل زير
است:


پاسﺦ به سؤاﻻت به ترتيب؛



يادداشت برداري از پاسﺦها؛ و



مرور تصميمات به صورت هفتگي و ماهانه براي اطمينان از اينكه درسهايي كه آموختهايد ملكه
ذهنتان شده است.

با شروع از اولين ﭼارﭼوب زماني باﻻتر ،در اين مورد نوسان  ١٢ماهه ،اولين سئواﻻتي كه بايد بپرسيد عبارتند
از:
 .١جهت خط ﭼيست؟
 .٢سطوح حمايت و مقاومت  ١٢ماهه كجاست؟
 .٣آيا جهت روند ادامه مييابد يا تغيير ميكند؟
در مرحله بعد ،به سراغ دومين ﭼارﭼوب زماني پايينتر ،كه در اين مورد نوسان  ١٣هفتهاي است ،برويد و
بپرسيد:
 .١روند ﭼيست؟
 .٢جهت خط ﭼيست؟ توجه داشته باشيد كه جهت خط و جهت روند با هم فرق دارند .جهت خط،
جهت نوسان در يك روند مداوم و در حال پيشرفت است.
 .١آيا جهت روند و/يا خط ادامه دارد يا تغيير ميكند؟
 .٢سطوح حمايت و مقاومت  ١٣هفتهاي كجاست؟
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به بيان دقيﻖتر ،ﭼارﭼوب زماني بعدي  ١٨روزه است؛ ما يا به دنبال معامله مطابﻖ با روند آن هستيم يا به
دنبال معاملهاي هستيم كه شامل يك تغيير روند است .با نزديك شدن خط يا روند  ١٨روزه به سطوح حمايت
يا مقاومت  ١٢ماهه و  ١٣هفتهاي ،ميخواهيم ببينيم كه آيا اين خط جهت خود را طبﻖ اين مناطﻖ تغيير يا
به مسير خود ادامه ميدهد.
در بيشتر مواقﻊ ،يك تغيير خط  ١٨روزه با يك تغيير روند  ٥روزه نشان داده ميشود .بنابراين ،ما واكنش
نوسان  ٥روزه به مناطﻖ حمايت يا مقاومت ﭼهارﭼوب زماني باﻻتر را بررسي ميكنيم.
براي خط روند  ٥روزه بايد اين سؤالها را بپرسيد:
 .١آيا تغييري در الگوي روند داريم؟
 .٢آيا مقايسه با نوسان ايمپالس قبلي نشان دهنده ادامه يا تغيير آن است؟
وقتي كه روند  ١٢ماهه ١٣ ،هفتهاي و  ٥روزه را پوشش داديم ،زمينهاي براي تحليل روند  ١٨روزه ايجاد
كرديم.
 .١روند فعلي  ١٨روزه ﭼگونه است؟
 .٢آيا اين روند در ابتداي راه است يا كامل شده؟ در اين مرحله ،ما با استفاده از نقطه بريك اوت به
عنوان يك نقطه مرجﻊ ،به اين سؤال پاسﺦ ميدهيم .اگر بازار به تازگي يك تغيير روند با يك
 WPCو  LCCنشان داده باشد ،روند در مراحل اوليه خود است.
 .٣آيا اين روند ادامه مييابد يا تغيير ميكند؟
 .٤آيا مومنتوم  ١٨روزه نشان دهنده ادامه روند است يا تغيير آن؟
 .٥آيا احتمال ايجاد تغييرات در الگوهاي روند وجود دارد؟
 .٦اگر خط فعلي بر خﻼف روند  ١٨روزه حركت ميكند ،سؤﻻت  ٢تا  ٥و همچنين سؤاﻻت زير را
بپرسيد:
 .٧مناطﻖ حمايت يا مقاومت  ١٨روزه ﭼيست؟
 .٨واكنش  ٣روزه به آنها ﭼگونه است؟ در اينجا ما به دنبال سرنﺦهايي هستيم كه به ما بگويند آيا
حركت ايمپالس  ٥روزه )اصﻼح  ١٨روزه همان حركت ايمپالس  ٥روزه است( به پايان ميرسد يا
خير.
 .٩آيا مومنتوم  ٣روزه نشان دهنده ادامه جهت خط  ٥روزه است يا تغيير آن؟
 .١٠آيا ما ميتوانيم حجم و محدوده اوج را ببينيم؟ )منظورم از »اوج« ،انحراف استاندارد سوم است.
اين نشان ميدهد كه احتماﻻً يك تغيير روند رخ خواهد داد ،همانطور كه در تغيير الگوي روند نيز
مشخﺺ ميشود(.
پس از جمﻊآوري اين اطﻼعات ،آنها را خﻼصه كرده و براي ايجاد يك برنامه عملياتي استفاده ميكنيم .اين
برنامه شامل تعريﻒ پرايس اكشن بوده كه به ما ميگويد كه اصﻼح ،ﻻزم و ضروري است.
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ﭘﯿوﺳﺖ
ﻓرمﻮلهاي ساخت نﻮسان باروس
كوﭼكترين نوسان در هر ﭼارﭼوب زماني ،نوسان »يك« دورهاي است .در نوسان باروس ،نحوه رسم آنها با ساير
نوسانها در يك ﭼارﭼوب زماني مشابه فرق ميكند.

ﻧوﺳﺎﻧﺎت ﯾک دورهای
براي كشيدن يك نوسان يك دورهاي ،از كﻒ يا سقﻒ نهايي شروع كنيد .براي تصوير زير ،فرض كنيد كه ما از
يك سطح كﻒ شروع ميكنيم.

شكل  :A.1داوجونز صنعتي ،نقد ،روزانه

در شكل  ،A.1فرض ميكنيم كه نوسان را از  ١٢مارس شروع كردهايم .ما يك خط از سطح كﻒ در  ١٢مارس
تا جمعه  ٢١مارس ميكشيم .در روز دوشنبه  ٢٤مارس ،ما يك سطح كﻒ در زير كﻒ روز قبل داريم .بر اين
اساس ،ما يك خط از سقﻒ روز جمعه به كﻒ روز دوشنبه ميكشيم و آن را ادامه ميدهيم تا به روزي برسيم
كه سقﻒ آن از سقﻒ روز گذشته فراتر رود .در آن نقطه ،خط را به صورت صعودي ادامه ميدهيم.
اينسايد ديز ١٠٢ناديده گرفته ميشوند.
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براي اوت سايد ديز ،١٠٣ترسيم خط تا فرداي روز بعد به تاخير ميافتد .اگر سقﻒ اوتسايد فراتر رود ،ما خط
را به صورت صعودي رسم ميكنيم .اگر از كﻒ عبور كرديم ،بايد خط را به شكل نزولي رسم كنيم.

ﻧوﺳﺎن بﺮای دورهﻫﺎی بزرگﺘﺮ از ﯾک
ﻧوﺳﺎن ﺳﻪ دورهای
با استفاده از همان دادهها ،از كﻒ شروع ميكنيم و زماني كه از باﻻترين سقﻒ سه روز گذشته )از جمله امروز(
 ١٠٪ +نوسان يك دورهاي مجاور عبور كرديم ،خط را صعودي ميكنيم.

شكل  :A.2داو جونز صنعتي ،نقد ،روزانه

در شكل  ،A.2خطوط نوسانات يك دوره اي را نشان مي دهند .در پايان معامﻼت روز ﭼهارشنبه  ١٢مارس،
خط  ٣روزه باﻻ ميرود و باﻻترين سقﻒ سه روز گذشته )از جمله امروز( ،يعني  ١٠) ٦٠ + ٧٧٣٩.٤درصد
نوسان يك دورهاي كه  ٦٠٠.٣٥پوينت بود( را ميشكند .اين خط به روند صعودي خود ادامه ميدهد تا زماني
كه بازار به پايينترين كﻒ خود در سه روز گذشته  ٪١٠+نوسان يك دورهاي مجاور برسد.
اين روند براي خط نزولي معكوس است.
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ﻧوﺳﺎن ﭘﻨج دورهای
در مورد نوسان پنج دورهاي نيز همان اصول اعمال ميشود ،با اين تفاوت كه فيلتر مورد استفاده ٪١٠ ،از نوسان
سه دورهاي مجاور است و خط زماني تغيير جهت ميدهد كه حد نهايي نوسان پنج دورهاي از  + ٪١٠نوسان
سه دورهاي مجاور فراتر رود.
توجه داشته باشيد كه اين بدان معناست كه براي هر ﭼارﭼوب زماني ،ابتدا بايد نوسان يك دورهاي را صرف
نظر از اندازه نوساني كه در نظر داريم ،محاسبه كنيم.

ﭼﻨﺪ قﺎﻧون دﯾﮕﺮ
براي قسر در رفتن از شرايطي كه بازار نميتواند به قدري حركت كند تا به فيلتر برسد و جهت خط را تغيير
دهد ،دو قانون ديگر وجود دارد.
 .١نوسانات )به استثناي نوسانات  ٣روزه( نشان دهنده نوسانات يك دورهاي ﭼارﭼوبهاي زماني باﻻ
است  -به عنوان مثال ،نوسان پنج روزه ،نوسان هفتگي يك دورهاي را نشان ميدهد .بنابراين ،هر
زمان كه ما خط هفتگي يك دورهاي را برگردانيم ،خط  ٥روزه نيز بايد تغيير جهت دهد) .من در
ادامه روابط مختلﻒ را شرح داده ام(.
 .٢براي روند نزولي ،قيمتي كه در آن خط صعود ميكند ،ميتواند پايين بيايد اما باﻻ نخواهد رفت؛
در يك نوسان صعودي ،قيمتي كه در آن خط پايين ميآيد ممكن است صعود كند اما پايين
نميآيد .به عنوان مثال ،فرض كنيد خط به صورت صعودي حركت كرده و ما به دنبال پايين
آوردن آن هستيم .پايينترين كﻒ پنج روز گذشته  ،١٠٠و  %١٠فيلتر برابر  ١٠است .قيمتي كه
در آن خط بايد تغيير جهت دهد (١٠٠ - ١٠) = ٩٠ ،است.
روز بعد ،بازار افت ميكند و به  ٩٧ميرسد .به عبارت ديگر ،از كﻒ  ١٠٠عبور ميكند ،اما نميتواند به قيمت
كﻒ منهاي قيمت فيلتر  ٩٠برسد .سؤال اين است :اكنون خط در ﭼه قيمتي تغيير جهت ميدهد؟
با توجه به اين قانون ،قيمت همچنان در  ٩٠باقي ميماند؛ در غير اين صورت ٨٧ = ٩٧ - ١٠ ،خواهد بود.

روابط دورهای
دادههاي روزانه
 ٥روز =  ١دوره هفتگي
 ١٨روز =  ١دوره ماهانه
دادههاي هفتگي
 ١٣هفته =  ١دوره سه ماهه
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