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 11 ...................................................................................................... شگفتار یپ

دهم که چگونه با آن آشنا شدم. من یکی از ای بر تحلیل حجم و قیمت است و در آن توضیح میاین بخش مقدمه 

  گری خود را با تحلیل حجم آغاز کردم. تحلیل حجم قیمت سنگ گران خوش شانسی بودم که سفر معامله معامله 

خواهم برای شما هم همینگونه باشد. به همین دلیل من این کتاب را نوشتم؛ تا به  بنای موفقیت من بوده و می

گری دست یابید. تحلیل حجم قیمت تنها روشی است  شما کمک کنم  که به آرزوهای شخصی خود در طی معامله 

 د. توان با آن به سود مداوم رسیدهد و می که رازهای بازار را نشان می 

 13 ....................................................................... چگونه شروع شد  منداستان 

 16 ................................................. وجود ندارد  یگر در معامله یدیجد ز ی: چ  ۱فصل 
بود که توسط  اگر فکر می  این روشی  کردید که تحلیل حجم قیمت یک مفهوم جدید است، دوباره فکر کنید. 

  گران با شد. این معامله می گران سرشناس قدیمی نظیر چارلز داو، جسی لیورمور و ریچارد وایکوف استفاده معامله 

و فقط با استفاده از نوار تیکر، مداد و کاغذ توانستند به ثروت هنگفتی دست یابند. در    تکنیک  این  از  استفاده

سال تغییر    ۱00دهم آنها چگونه به موفقیت دست یافتند و این مفاهیم چقدر در طی این  اینجا من توضیح می 

 اند.  کرده

 34......................................................................................... : چرا حجم 2فصل 
دهم چرا حجم تنها اندیکاتور راهنما است که وقتی  این یک سوال غیرمنطقی نیست. در این فصل، من توضیح می

دهد. عالوه براین، حجم چیز بسیار مهمی را  شود، جهت آینده بازار را به درستی  نشان می با قیمت ترکیب می 

 دهد که آیا رفتار قیمت معتبر است یا غیرمعتبر.  دهد؛ حجم نشان می نشان می 

 47 ................................................................................... مناسب  متی: ق۳فصل 
کند.  است. قیمت به تنهایی فقط میزان خرید و فروش را آشکار می   VPAقیمت، دومین مولفۀ ترکیب انفجاری  

دهد آیا حرکت قیمت یک  دهد، میزان حرکت قیمت آینده است و مهمتر اینکه نشان نمی آنچه که هرگز نشان نمی 

 حرکت کاذب بوده یا نه. 

 65 ........................................................ ه یاصول اول –  متی حجم ق ل ی: تحل۴فصل 
تر، ما در واقع به دنبال یکی از این  کنم. به عبارت سادهدر اینجا من عناصر اصلی تحلیل حجم قیمت را معرفی می 

بقت دارند یا خالف آن یعنی حجم و قیمت  دو مورد در تحلیلمان هستیم : یا تائید اینکه حجم و قیمت با هم مطا

 با هم مطابقت ندارند. بنابراین این اولین سیگنال هشداردهنده ما برای یک تغییر احتمالی است.  

 66 ........................................................................... : هنر نه علم ۱اصل شماره 



 66 ........................................................................................... : صبر  2اصل  

 68 ........................................................... است  ینسب  زی ه چ: هم  ۳اصل شماره 

 70 ...................................................... د یتا موفق شو دیکن  نی: تمر ۴اصل شماره 

 70 .................................................................... کالیتکن لی: تحل 5اصل شماره 

 71 .................................................................... رتیمغا ا ی دی: تائ 6اصل شماره 

 82 .......................................................... یچند کندل یمربوط به الگوها یمثالها

 89 ...................................................................................... 2کندل    رتیمغا

 90 ..................................................................................... ! ۳کندل    رتیمغا

 90 ..................................................... !دهدیرا نشان م رت یمغا هم دو  ۴کندل 

 92 ...................................................................................... 2کندل    رتیمغا

 93 ............................................................................ ۳در کندل   رت یدو مغا 

 93 ........................................................ وجود دارد!  رت یهم دو مغا  ۴در کندل 

 100 ......................................................... ی رساز ی: تصومتیحجم ق  لی: تحل 5فصل 
دهند.  دهم که زیربنای تحلیل حجم قیمت را تشکیل می را توضیح می   2و توزیع  1در این فصل، من مفاهیم انباشت 

دهند و با یک پایان آتشین ، که همان اوج خرید یا فروش  ها و بازارها روی می انباشت و توزیع در همۀ تایم فریم 

که باید انجام  است،   پایان می یابند . این فازها به نوعی پایان کمپین و شروع یک روند جدید هستند. تنها کاری 

دهند ما هم خرید و  ها را دنبال کنیم، و هنگامی که آنها خرید و فروش انجام می3دهیم این است که اینسایدر 

 شوید که چگونه خودتان در هر بازاری این موارد را ببینید.  فروش کنیم. در این فصل، متوجه می 

 102 ............................................................................................... فاز انباشت

 108 .................................................................................................. ع یفاز توز

 
1  accumulation 
2  distribution 

3  Insider:   در لغت به معنای کارمندان داخلی و افرادی در شرکت ها و سازمان ها است که از اطالعات محرمانه آن شرکت

 Insiderو سازمان مطلع هستند. در ادامه این کتاب به بازارسازها، بازیگران بازار، بازارگردان ها و پول هوشمند با عنوان 

 ژه از معادل آوا نویسی »اینسایدر« استفاده شده است اشاره شده، و برای انسجام متن در ترجمه این وا



 112 ............................................................................................ تست عرضه  

 116 ............................................................................................ تست تقاضا 

 126 ..............................................................................................   اوج فروش

 141 ............................................................................................. اوج فروش 

 143 ............................................................................................. د یاوج خر

 146 ......................................................... یسه بعد –  مت یحجم ق  لی: تحل6فصل 
  VPAتر به طور عملی به  دهیم و با استفاده از سه کندل قدرتمند در اینجا ما مفاهیم فصل قبلی را بیشتر بسط می 

دهم  توضیح می   آن،من درباره الگوی توقف حجم و افزایش حجم تا سقف و سپس توقف    کنیم. عالوه براین،نگاه می

 خود را به یک روش کامل برای تحلیل بازار تبدیل کنیم.     VPAخواهیم دانش  چون ما می 

 148 ................................................................................ استار   نگیکندل شوت

 156 ........................................................................................... کندل چکش 

 162 ................................................................................ بلند  هیپا  یکندل دوج

 168 ......................................................................................... بلند  یهاکندل 

 169 .......................................................................................... کوتاه یکندلها

 171 ....................................................................................... ز یکندل مرد دارآو 

 173 ............................................................................................ توقف حجم  

 176 .................................................... اوج و سپس توقف    ۀحجم تا نقط ش یافزا

 179 ................................................................. و مقاومت  تی حما  حی: توض9فصل 
شوند،  ساختارهای اصلی معامالت تکنیکال هستند. اما هنگامیکه با حجم ترکیب می حمایت و مقاومت یکی از  

اساسی، حتی قدرتمندتر هم می  از معامله این تکنیک  به حال کشف کردهشود. تعداد کمی  تا  اند چگونه  گران 

توانند تشخیص  شود، میشوند یا زمانی که قیمت شکسته می تشخیص دهند که بازارها چه زمانی وارد فاز تراکم می

 دهند که این شکست چقدر معتبر است. در این فصل شما هر دو مورد فوق را کشف خواهید کرد! 

 182 .....................................................................................و مقاومت   تیحما

 185 ............................................................... یسقف روند صعود -ترس و طمع



 188 .................................................................... ی کف روند نزول – ترس و طمع 

 190 ..................................................................................................ل اول اص

 190 ................................................................................................. اصل دوم 

 190 ................................................................................................ اصل سوم 

 191 ...................................................................................... مجزا  یهاوت یپ

 201 ................................................. خانه کیو مقاومت به صورت   ت یتجسم حما

 207 ........................................................... کینام ی: روندها و خطوط روند د8فصل 
اموش کنید. تا وقتی که این خطوط تشکیل شوند و شما بخواهید وارد بازار شوید،  خطوط روند و روند سنتی را فر 

شوند،  گیرید خطوط روند دینامیک چگونه ایجاد می پول هوشمند از بازار خارج شده است! در این فصل یاد می 

در انتهای روند.    نهشود بتوانید در ابتدای روند وارد بازار شوید  شوند، باعث می ترکیب می   VPAدرنتیجه زمانیکه با  

گری  اگر تا به حال با مفهوم تئوری روند سنتی مشکل داشته اید، این فصل مناسب شماست و انقالبی در معامله 

 شما خواهد بود.

 223 ......................................................................(VAP) متی : حجم در ق9فصل 
( یک موضوع کامالً متفاوت است که یک تصویر  VAPتحلیل حجم قیمت یک موضوع است. حجم در قیمت)  

دهد. این تحلیل خیلی قدرتمند  های قیمتِی روی نمودار به شما نشان میها در سطح دیداری و فوری از میزان حجم 

کنند. مهمتر از همه اینکه، خارج شدن از یکی  گران از این روش استفاده نمی است، عجیب است که بیشتر معامله 

ترکیب    VPAها فقط یک معنا دارد و آن هم شروع یک روند جدید است! و هنگامی که این روش با  از این ناحیه 

 رسید! دهی میشود، قطعاً به سود 

 237 ........................................................... مت یحجم ق  لیتحل یها: مثال ۱0فصل 
در سهام در   VPAبینیم که  کنیم. میدر اینجا ما چند مثال عملی را در بازارهای مختلف، با جزئیات بررسی می 

ها در بازارهای آتی و کاالها با استفاده از نمودارهای تیک،  بازارهای نقدی، ارزها در بازار اسپات فارکس، شاخص 

نوع بازار و هر نوع نموداری، از نمودار تیک گرفته تا نمودارهای زمانی، همه با  استفاده شده است. در واقع هر  

اید، امیدوارم این فصل شما را متقاعد  اند. اگر هنوز تا اینجا متقاعد نشدهجزئیات برای شما توضیح داده شده

 سازد! 

 270 ............................... گر یکدیعناصر در کنار  ۀو قرار دادن هم  ی: جمع بند۱۱فصل 
اکنون زمان آن است که همۀ عناصر را کنار یکدیگر بچینیم. عالوه بر این، من بعضی از قدرتمندترین الگوهای تراکم  

اند و زمانی که با حجم ترکیب  گری به طور پیوسته کار کردهسال معامله   ۱6دهم که در طی ح می را در اینجا توضی



فرصت می  می شوند،  ما  به  مشخصی  و  ساده  معامالتی  باشید! های  صبور  بتوانید  که  شرطی  به   _  دهند 

 

 290 ............................................................. ینسل بعد –  متی : حجم و ق۱2فصل 
کنم این روش  دهم و بیان می ها در تحلیل حجم و قیمت توضیح می در فصل پایانی من در مورد آخرین پیشرفت 

بودند، این تغییرات در کار  اگر    گران برجسته در گذشته،در آینده ممکن است به کجا برود. چارلز داو و معامله 

 اصلی شان را دوست داشتند. 

 291 ................................................................................. حجم هم   ینمودارها

 294 ................................................................................ حجم کندل  ینموارها

 296 ............................................................................................. حجم دلتا  

 297 ...................................................................................... مرکب  حجم دلتا

 300 .......................................................... گران معامله یبرا  گانیو منابع را  یقدردان
گران در این  فهرست پلتفرم نمودارهایی که در این کتاب استفاده شده به همراه جزئیات منابع رایگان برای معامله 

   بخش ارائه شده است.

 300 .............................................................................. گان یو منابع را  یقدردان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رفع مسئولیت

معامله ارز در بازارهای بورس، فیوچرز و اسپات سود و زیان احتمالی زیادی به همراه دارد.  

معامله در بازارهای فیوچرز، سهام و  ها آگاهی داشته باشید و برای شما باید از این ریسک 

فارکس، آنها را بپذیرید. هرگز با پولی که توانایی از دست دادن آن را ندارید معامله نکنید.  

فارکس   یا  بازارهای فیوچرز، بورس  یا فروش در  به هیچ عنوان پیشنهاد خرید  این کتاب 

یک حساب بتواند به    اند. در مورد اینکهنیست. اطالعات صرفاً جهت آموزش ارائه شده

سود یا زیان مشابه با آنچه که در این کتاب در مورد آن بحث شده، دست پیدا کند، هیچ 

شود. عملکرد گذشته اندیکاتورها یا روش شناسی آنها الزاماً به این معنا  اظهار نظری نمی 

موجود  های  ها و استراتژیکنند. نکتهنیست که در آینده هم به همین نتایج دست پیدا می 

در این کتاب ممکن است برای موقعیت شما مناسب نباشند. در صورت لزوم با یک فرد 

های تجاری  متخصص مشورت کنید. نویسنده و ناشر در قبال سود و زیان و سایر خسارت 

 های خاص، اتفاقی، تبعی یا سایر موارد ، هیچ گونه مسئولیتی ندارد. از جمله خسارت 

 ناسب است؟این کتاب برای چه کسانی م 

زا و از روی احساسات  گریتان استرس کنید معامله اگر به دنبال موفقیت هستید و فکر می

دانید چگونه  است، پس این کتاب برای شما مناسب است. در انتهای این کتاب، شما می

گران با اعتماد به نفس و  باید این احساسات را برای همیشه حذف کنید. شما به معامله

شوید چون همه تصمیماتتان بر اساس منطق ساده و عقل سلیم  احساس تبدیل میبدون  

بینی کنید. وقتی  توانید حرکت بعدی بازار را سریع، آسان و با اطمینان پیش است. شما می

شود. وقتی که بدون  شوید و وقتی موفق شوید ثروتمند میاطمینان داشته باشید، موفق می

بازاری موفق خواهید    هر   گذار، در گر باشید و چه سرمایه احساس معامله کنید، چه سودا

سال تجربه معامالتی   ۱6! این کتاب توسط فردی با بیش از  از جمله در بازار فارکسشد. بله  

گیرید  کند، بنابراین شما از شخصی یاد می نوشته شده که هر روز از این روش استفاده می 

 که خودش در این حرفه مشغول است.   



معام  دیگری  له در  و  است  قیمت  آنها  از  یکی  دارد،  وجود  راهنما  اندیکاتور  دو  فقط  گری 

دهند، اما وقتی  حجم. هر یک از آنها به تنهایی ضعیف هستند و چیز زیادی نشان نمی 

شوند. کنند و به یک ترکیب انفجاری تبدیل می کنار هم قرار داده شوند مثل باروت عمل می 

زده خواهید شد و تعجب    را کشف کردید، شگفت  وقتی که قدرت تحلیل حجم قیمت

 اید.   کنید که چرا قبالً اصالً از آن استفاده نکرده می

از اینکه بازار حرکت کند، حرکت بازار را بخوانید. وقتی اولین دفعه    قبل   توانیدناگهان می 

شوید. سپس حقیقت  دهد، شما شوکه، هیجان زده و حتی گیج میچنین چیزی روی می 

اندیکاتور این قدرت و دانش را  تان آشکار می برای  این دو  از  با استفاده  اکنون شما  شود. 

 بینی کنید.  دارید که حرکت بعدی بازار را پیش 

سازد و این قدرت  ها و ماهیت بازار را آشکار میبه طور خالصه، تحلیل حجم قیمت، ویژگی 

ر با اعتماد به نفس و مطمئن گ گذارد. شما به یک معاملهالعاده را در دست شما میفوق

شوید. معامله از روی احساسات و استرس برای همیشه از بین خواهد رفت. تنها تبدیل می

گریتان لذت خواهید برد. شما بر اساس منطق  به خاطر یک دلیل ساده، شما از معامله 

 دانید بازار به کدام طرف حرکت خواهد کرد. ساده و قدرت حجم و قیمت می

 

 

 



 

 

 پیشگفتار
است که می افرادی  برای  زمان  بهترین  و  اکنون  بگیرند  یاد  کنند، سریع  خواهند مطالعه 

 ( ۱9۴9)4سخت تالش کنند...از گذشته بیاموزید تا در آینده موفق شوید. رابرت کیوساکی  

کامالً بر اساس سلیقۀ شخصی من است و سالها قصد نوشتن آن را    کتاب در دست شما

 ام. در نهایت وقت آن را یافتم تا این کتاب را بنویسم! داشته

ای که قرار است با شما به اشتراک بگذارم  امیدوارم زمانی که این تکنیک معامالت تحلیلی 

گری شما  را خواندید، همانطور که بر روی من تاثیر گذاشت، تاثیر قابل توجهی بر معامله

مند شدم، به صورت تقریباً  گری عالقهکه به معامله هم داشته باشد. من سالها قبل، زمانی  

عجیبی، با این روش آشنا شدم. و همانطور که خواهید دید، با اینکه در آن زمان برای من  

راضی هستم.   بسیار  کردم  پیدا  را  روش  این  اینکه  از  همیشه  اما  داشت،  زیادی  هزینه 

لحظۀ   یک  من  معامالتی  و  شخصی  زندگی  در  روش  این  بود.  سرنوشتیادگیری  ساز 

 ساز و متحول کننده باشد.  امیدوارم این کتاب برای شما هم به همان اندازه سرنوشت 

سازد؟ در واقع این  خوب، این تکنیک معامالتی چیست و چه چیزی آن را اینقدر خاص می 

گران برجسته در گذشته از آن  سال است که وجود دارد و همۀ معامله   ۱00روش بیش از  

گران امروزی  اند. با وجود پیشینۀ قابل توجه این روش، بسیاری از معاملهکرده استفاده می 

دانم  کنند )یا از آن آگاهی ندارند(. من نمی از این روش تحلیلِی بسیار موثر استفاده نمی 

سال است که زیربناِی معامالت و    ۱6چرا چنین اتفاقی افتاده است. این روش، بیش از  

بوده  سرمایه این روش بسیار قدرتمند گذاری من  بوده است.  امروز همینطور  تا  و  است، 

باشد و از بسیاری از جهات »به سادگی قابل فهم« است. هدف من از نوشتن این کتاب  می

 این است که شما را متقاعد سازم تا این روش را بپذیرید.  

خواهم این است که ذهن خود را باز کنید، و منطق و قدرت تحلیل  تنها چیزی که از شما می 

 شود را بپذیرید.  نامیده می  VPAحجم قیمت که به طور خالصه 

 
4  Robert Kiyosaki 
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ام. شما این اصطالح را  اصطالحی است که من خودم آن را ساخته 5»تحلیل حجم قیمت« 

برای استفاده از این اصطالح این است که  توانید پیدا کنید. دلیل من در جای دیگری نمی 

تر از همه اینکه،  دهد. مهماین اصطالح، با سه کلمه ساده، دقیقاً این روش را توضیح می

خواهیم معامله کنیم، تنها باید با قطعیت به یک گر، هر وقت که می ما به عنوان معامله

 « سوال پاسخ دهیم. آن سوال این است : »هدف بعدی قیمت کجاست؟

 تحلیل حجم قیمت این سوال را برای شما پاسخ خواهد داد.  

ها و برای معاملۀ همۀ ابزارها استفاده شود.  تواند در همۀ تایم فریم تحلیل حجم قیمت می 

بینی رفتار قیمت، در راس موفقیت معامالتی من بوده  استفاده از حجم برای تائید و پیش 

گری برای همیشه تغییر دهد.  ا را برای معامله است و امیدوارم مطالعۀ این کتاب، روش شم

نام دارد باز کنید،    VPAای که  همانطور که قبالً گفتم، فقط ذهنتان را به سوی منطق ساده 

را خواندید، می  این کتاب  را  و هنگامی که  رفتار قیمت  و  را تفسیر کرده  نمودارها  توانید 

 بینی کنید.  بالفاصله پیش 

ساز برای شما خواهد بود، چون  افتد، یک لحظۀ سرنوشتفاق میای که این اتاولین دفعه

 فهمید که قویترین تکنیک معامالتی را کامالً در اختیار دارید.  ناگهان می 

معامله یک  عنوان  به  می شما  باال  نفستان  به  اعتماد  می گر  کار  آرامش  با  و  و  رود  کنید 

از رابطۀ حجم و قیمت خواهد    های معامالتی شما بر اساس منطق و تحلیل خودتان تصمیم 

 وجود ندارد.   بود. با این وجود، همانطور که قبالً گفتم، در اینجا چیز جدید یا سرّی

است که توسط معامله روشی  بر  مبتنی  آشنا خواهید شد  آن  با  که  گران معروِف  روشی 

انجام   شده. آنها کامپیوتر و اینترنت نداشتند. همه چیز به طور دستیگذشته استفاده می 

میمی دست  با  را  نمودارها  آنها  را  شد،  قیمت  کاغذی،  نوار  یک  روی  از  و  کشیدند 

خواندند. ما خوش شانس هستیم. همۀ این کارها بر روی یک نمودار الکترونیکی، برای  می

تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که رابطۀ حجم قیمت را    ما انجام شده است.

 انجام این کار به یک استاد خوب نیاز دارید.  تفسیر کنیم و برای 

 
5  Volume Price Analysis 
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 امیدوارم که آن استاد من باشم و بتوانم در این کتاب درسهای الزم را ارائه کنم.  

با این وجود، چگونه من با حجم و رابطه آن با قیمت آشنا شدم؟ خوب داستانش کمی  

ای من بسیار گران  عجیب است و با نقل این داستان امیدوارم  مشخص شود و  با اینکه بر 

ام، چون من سفر معامالتی  دانم که خیلی خوش شانس بودهبود، با نگاه به گذشته می

از معامله با حجم شروع کردم. بسیاری  را  را صرف روش گران سال خود  زیادی  های های 

توانند ها نتیجه مشابهی دارند، و نمی کنند، و چون هر یک از این روش معامالتی مختلف می 

کردند برآورده سازند،  گران را آنگونه که در تبلیغات بازاریابی خود ادعا میارات معاملهانتظ

 شوند. بسیار ناامید می 

می  متوجه  گذشته  به  نگاه  بوده با  شانس  خوش  چقدر  می  ام،شوم  حاال  این  و  خواهم 

کار این    گر تازهاطالعات را با شما به اشتراک بگذارم. بنابراین، اگر به عنوان یک معامله 

خوانید، بنابراین شما هم خوش شانس هستید. با خواندن این کتاب از رنج و  کتاب را می 

بی  می هزینۀ یک سفر  رها  و طوالنی  معاملهثمر  از  اگر  سابقه  شوید.  با  و  تجربه  با  گران 

باشید، خوش آمدید و امیدوارم که این کتاب انتظاراتتان را برآورده سازد و امیدوارم برای  

 گری، اشتیاق کافی را داشته باشید.  اندن فقط یک کتاب دیگر دربارٔه معامله خو

ام و بسیاری از این افراد هنوز در دنیای  در نقل داستانم، نام هیچ یک از افراد را تغییر نداده 

 کنند. گری فعالیت می معامله

 چگونه شروع شد  منداستان 
چرا با اینکه بازار بورس بسیار صعودی بود، اما  توانستم بفهمم  من نمی   ۱990در اواخر دهۀ  

داد. در این روزهای تاریک قبل از  های من چنین چیزی را نشان نمی گذاریدرآمد و سرمایه 

بود که در روزنامه    ۱998ها اکتفا کنم و در ژانویه  توانستم به روزنامه اینترنت، من فقط می 

تایمز«  از معاملهمطلبی دربارٔه یک معامله   6»ساندی  به  گر خواندم که  ثروت زیادی  گری 

دست آورده بود و حاال به دنبال افرادی بود که این روش را به آنها آموزش دهد. نام آن  

 بود.   7گر آلبرت البوس معامله

 
6 Sunday Times 
7 Albert Labos 
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دو هفته بعد، صبح زود در روز یکشنبه، من به صدها فرد امیدواری که در یک اتاق شلوغ   

»اچ   پرزیدنت در  اس  زیردریایی  8ام  ناو ضد  یک  پرزیدنت  پیوستم.  بودند،  شده  جمع   »

ساخته شد و در رودخانه تیمز نزدیک پل بلک فرایرز    ۱9۱8است که در سال    Qمعروف  

لنگر انداخت. من رسیدم، دسته چکم در دستم بود و آماده بودم با هر مبلغ پیشنهادی  

همثبت  از  رویداد  این  کنم.  هالهنام  در  ابتدا  از  ان  آلبرت  ابتدا  داشت.  قرار  ابهام  از  ای 

دانست آنها چه کسانی هستند و چرا  خواست که اتاق را ترک کنند. او می   ها«»جاسوس 

های بزرگ بودند که  های بانک آنجا هستند، و همانطور که بعداً به ما گفت، آنها جاسوس 

 9هاهایی بودند که کارتل یرند. اینها تکنیکهای معامالتی ِسرّی را یاد بگآمده بودند تکنیک 

 کردند. ها از این بازارسازان استفاده می دادند؛ و کارتلرا تحت تاثیر قرار می 

توانم  کم بینا است، و من نمی   «تام»را به ما معرفی کردند. به ما گفتند    «تام ویلیامز »سپس  

گر ه ما گفتند تام قبالً یک »معامله کامالً به یاد آورم که آیا عصای سفید هم داشت یا نه. ب

گر سندیکا چیست  دانم یک معامله « بوده. با این حال  تا به امروز من کامالً نمی 10سندیکا

دهد. اما آن زمان این موضوع بسیار قابل توجه بود. نمودارهای  و یا چه کاری انجام می 

مدت، آلبرت توضیح داد    مختلفی در طی معرفی و تبلیغ دوره، ارائه شدند و در تمام این

گردد. با این وجود، فضا محدود بود و فقط  گری میکه او به دنبال یک گروه نخبۀ معامله

 شدند. تعدادی از افراد انتخاب و آموزش داده می 

خواستم به این گروه ملحق شوم و با رضایت کامل  مثل بسیاری از افراد دیگر من هم می

ای پرداختم و امیدوار بودم برای این فرصت که  دو هفته   دالر برای یک دوره آموزشی  5000

 آید، پذیرفته شوم.  یک بار در طول زندگی پیش می

 
8 HMS President 

 یکدیگر با خود حقوقی و مالی استقالل حفظ با و کنندمی فعالیت خاص رشتۀ یک در که هستند هاییشرکت کارتل  9

 هاکارتل هدف. رسندمی توافق به یکدیگر با کاال قیمت و تولید حجم و خود میان بازار تقسیم مورد در و شوندمی متحد

 .است انحصار ایجاد توسط کاال آن بازار در رقابت بردن بین از یا تضعیف طریق از خاص کاالی یک بازار بر تسلط
10  syndicate: یا هاشرکت اقتصادی، هایبنگاه  افراد، از خودگردان تشکیالت یک یونیون یا  صنفی اتحادیه یا سندیکا 

 این هدف موارد  اکثر در. دهند ارتقاء را هستند سهیم آن در که منافعی تا شوندمی تشکیل این برای که است حقوقی افراد

 .برسانند حداکثر به را خود اقتصادی سود که است این هاتشکل
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نظر می  به  فوق کمی عجیب  موارد  بودماگرچه همۀ  اما من مطمئن  آلبرت    ،رسد،  چون 

 توسط یک روزنامه بسیار معروف تائید شده بود و من برای یادگیری مشتاق بودم.  

نوشتیم و ما را تشویق کردند تا کتاب  هفتۀ آموزشی ما باید یک مقاله می  در طی این دو

بورس »یادداشت بازیگر  یک  لفور   «11های  ادوین  بخوانیم؛   12نوشتۀ  مورد     را  در  کتاب  این 

زندگینامۀ جسی لیورمور است، که البته کمی تغییر داده شده است. این کتابی است که  

 باید بخوانند.   گذارانگران و سرمایه همۀ معامله

ای این بود که همۀ بازارهای مالی به روشهای مختلف  پیام اصلی این دوره آموزشی دو هفته 

می  نامعتبر،  نشودستکاری  یا  است  معتبر  قیمت  آیا حرکت  اینکه  فهمیدن  راه  تنها  و  د. 

 توانند حجم را ببینند.  توان پنهان کرد. همه میاستفاده از حجم است. حجم را نمی 

من آنقدر نسبت به جریان حجم متقاعد شده بودم که همسرم دیوید را هم راضی کردم تا  

 در دورٔه آموزشی آلبرت شرکت کند.  

آنجایی که دوره در چند روز می برای آن پرداخت  توانست خالصه شود، هزینه از  ای که 

از آن به بعد   کردیم بسیار باال بود. من و دیوید اصول اولیۀ قیمت و حجم را یاد گرفتیم و 

ها، ما در هر بازاری  گذاری خود ادغام کردیم. در این سال آنها را با روش معامالتی و سرمایه

وب    90 آمیزی داشتیم و پنج سال اخیر دانش و تجربۀ خود را از طریق  معامالت موفقیت 

 ایم.  سایت به اشتراک گذاشته

تر به نسل  ات را به صورت جامع این فرصت را به ما داده تا این معلوم  حاضر   حاال کتاب 

 گذارن انتقال دهیم و امیدوارم که شما هم یکی از آنها باشید.  گران و سرمایه بعدی معامله 

 
11  Reminiscences of a Stock Operator 
12 Edwin Lefevre 



 

 

 گری وجود ندارد چیز جدیدی در معامله  :  ۱فصل  
 

 هر جا بروی ، آسمان همین رنگ است.

 ( 9)فصل اول، صفحه  کتاب مقدس  

 

 

ام، آن یک  اگر اشکالی ندارد اجازه دهید با کتابی شروع کنم که بارها و بارها آنها را خوانده 

»کتاب آموزشی« بود که وقتی ما اولین صبح، در آنجا آرام به انتظار نشسته بودیم و این  

 کتاب را در دستمان گرفته بودیم، آلبرت پیشنهاد داد آن را بخوانیم.  

های یک بازیگر بورس« بود که توسط ادوین لفور نوشته شده و  کتاب مورد نظر »یادداشت 

گران معروف  نویسِی یکی از معامله شده بود. این کتاب به نوعی خاطره منتشر    ۱92۳در سال  

گذشته، به نام جسی لیورمور بود و به همان اندازه که آن زمان اهمیت داشت، در این زمان  

های آن کتاب به طور خاصی توجه من را جلب  باشد. اما یکی از جملههم حائز اهمیت می 

 کرد، و آن جمله این بود:  

جد نمی »چیز  ندارد.  وجود  استریت  وال  در  قدمت  یدی  چون  باشد  داشته  وجود  تواند 

دهد در گذشته بسیار زیاد است. هر اتفاقی که در بازار بورس امروز روی می   13سوداگری

 هم اتفاق افتاده است و در آینده هم دوباره اتفاق خواهد افتاد.«  

کند. اگر شما  خالصه بیان میاین جمله در واقع حجم و تحلیل حجم و قیمت را به طور  

گری هستید، نا امید خواهید شد. مبانی  انگیز برای معاملههای جدید و هیجانمنتظر روش 

تحلیل حجم قیمت ریشه عمیقی در بازارهای مالی دارد، و برای من خیلی عجیب است  

 
13  Speculation : گری سوداگری، معامله 
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منطقی   گران آنچه که ما هر روز شاهد آن هستیم را به طورکه چگونه تعداد کمی از معامله

 پذیرند.  می

سال وجود دارد. این روش مانند سنِگ زیر بنایی   ۱00این روش، تکنیکی است که بیش از  

های معروف، بر روی آن بنا نهاده شده های هنگفت شخصی و سازمان است که پایۀ ثروت 

 است. 

 از خودتان سه سوال بپرسید:اکنون شاید 

 آیا امروزه حجم هنوز قابل استفاده است؟  .۱

 کنم قابل استفاده است؟ ا در بازاری که من معامله میآی .2

 گذاری به کار برم؟ های معامالتی و سرمایهتوانم آن را برای همۀ استراتژیآیا می .۳

« به سوال اول جواب بدهم. جمله زیر  14اجازه دهید با ذکر مطلبی  از مجلۀ »سهام و کاالها 

ای ه مطلب زیر را دربارٔه وایکوف در مقاله، نویسندٔه مجله در آن زمان است، ک15از دیوید پِن 

 نوشته است:   2002در سال  

از اصول وایکوف به استانداردهای مورد تائید تحلیل تکنیکال تبدیل شده اند:   »بسیاری 

هایی  مفاهیم انباشت و توزیع و برتری قیمت و حجم در تعیین حرکت قیمت سهام، نمونه

 از آن هستند.« 

 توانم پاسخ دهم. ظر شخصی میسوال دوم را فقط از من

های معامالتی بازار آتی شروع کردم. از آنجا برای  گری خود را از  شاخص من حرفۀ معامله

انجام  سرمایه برای  نهایت  در  و  کاالها،  بازار  به  برای سوداگری  نقدی،  بازارهای  به  گذاری 

ز حجم و قیمت به عنوان  معامالت در هر دو بازار اسپات و فیوچرز  به بازار ارزها رفتم. من ا

روش تحلیلی اولیه خود برای هر یک از این بازارها، حتی اسپاِت فارکس استفاده کردم. و  

تواند برای همۀ بازارها  بله، حجم در فارکس هم به خوبی جواب داد! تحلیل حجم قیمت می

 
14  Stocks and Commodities 
15  David Penn 
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ز آن در  توانید ااستفاده شود. این روش جهانی است. وقتی که این روش را یاد گرفتید می 

 هر تایم فریم و در هر ابزاری استفاده کنید.

می  قیمت  حجمِ  تحلیل  آیا  اینکه  مورد  در  سوم  سوال  به  نهایت،  همۀ  در  برای  تواند 

ای از ریچارد  با استناد به جمله   گذاری استفاده شود یا نه، های معامالتی و سرمایهاستراتژی

شوید ریچارد وایکوف  ودی متوجه میوایکوف بهترین پاسخ داده خواهد شد؛ چرا که به ز 

 نوار   ی در مورد مطالعات»  گذار تحلیل حجم و قیمت است. او در کتاب خود با عنوانبنیان 

 اینگونه نوشته است:  16« خوانی

»برای اینکه بازار را با توجه به عملکردهایش قضاوت کنید، مهم نیست که  بخواهید نوساِن  

بینی کنید یا روند دو یا سه هفته آینده را؛  برای هر دو   پیشکوچِک نیم ساعت بعدی را  

 شوند.اندیکاتورهایی مانند قیمت، حجم، فعالیت، حمایت و فشار نمایش داده می   مورد،

 این عناصر در تمام موارد یکسان خواهند بود.« 

بورس،  در بازار    17بنابراین، حقیقت ساده این است. صرفنظر از اینکه به عنوان یک سوداگر 

گرِ نوسانگیر  کنید یا در این بازارها یک معامله بازار اوراق قرضه، ارزها و سهام فعالیت می 

فعالیت می پوزیشن خود  یا  روند  اساس  بر  یا  بلندمدت  هستید  برای  اگر  یا حتی  کنید، 

آنها آشنا خواهید شد، همانطور که کنید، تکنیکگذاری می سرمایه با  اینجا  هایی که در 

 ً سال پیش معتبر بودند، امروز هم معتبر هستند. تنها شرط این است که ما    ۱00  تقریبا

 قیمت و حجم را با هم و روی یک نمودار داشته باشیم.  

گراِن بزرِگ قرن گذشته سپاسگزار باشیم  ما به خاطر این تکنیک قدرتمند باید از معامله 

نامیم را بنا  ن را تحلیل تکنیکال می های اصلِی آنچه که امروز ما آچرا که آنها بودند که پایه

افراد برجسته می  این  داو   18توان چارلز داو نهادند. از جمله  بنیانگذارِ  نام برد که  جونز،  را 

استریت است و به طور کلی با عنوان پدر تحلیل تکنیکال شناخته تئوری داو و نشریۀ وال 

 شود. می

 
16  Studies in Tape Reading 

17  Speculatorگر : سوداگر، سفته باز، معامله 
18  Charles Dow 
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کند. وی اظهار داشت  قیمت را  تائید می  یکی از باورهای اصلی داو این بود که حجم، روند

تواند داشته باشد. اما، وقتی اگر قیمت با حجم پایین حرکت کند، دالیل بسیار متفاوتی می

که حرکت قیمت با حجم باال و در حال افزایش همراه باشد، بنابراین او معتقد بود که این  

و همچنان با همان    یک حرکت معتبر است. اگر قیمت همچنان در یک جهت حرکت کند

 حجم حمایت کننده همراه باشد، بنابراین، این یک سیگنال شروع روند است.  

ای در مورد  داو جونز سپس این اصل اولیه را توسعه داد و آن را به یک اصل سه مرحله 

« تعریف کرد،  19روند، تبدیل کرد. او اولین مرحله از یک روند صعودی را با عنوان »فاز تراکم 

نقط می که  باالتر  سمت  به  روند  هر  شروع  مشارکت  ۀ  »فاز  را  مرحله  دومین  او  باشد. 

توان آن را روند تکنیکال مرحلۀ بعدی در نظر گرفت. این مرحله  « نامید که می 20عمومی

« 21و  آن را »فاز توزیع  تر است. در نهایت مرحلۀ سوم را تعریف کرد، معموالً از همه طوالنی 

ترسند یک فرصت  گذارانی به بازار هستیم که مینامید. در این فاز شاهد هجوم سرمایه

 طالیی را از دست بدهند.  

»پول   داو  چارلز  که  آنچه  هستند،  خرید  مشغول  خوشحالی  با  مردم  عموم  که  درحالی 

نامد، دقیقاً برعکس مردم عمل کرده و مشغول فروش است. پول هوشمند،  هوشمند« می

رسد. و  ش سهام خود به افرادی که بسیار مشتاق خرید هستند، به سود خود میبا فرو 

 توان از منظرِ حجم مشاهده کرد.  های خرید و فروش را میهمۀ این فعالیت 

برای معامله به طور رسمی در مورد روش خود  را  اثری  چارلز داو هرگز هیچ  و  خودِ  گری 

کار و عقاید خود را در نشریۀ تازه تاسیس وال  گذاری منتشر نکرد و ترجیح داد تا افسرمایه

از درگذشت وی در سال   ابتدا توسط دوست نزدیک و  ۱902استریت منتشر کند. بعد   ،

آوری و منتشر شد.  ، آثارش جمع 23، و سپس توسط ویلیام همیلتون 22همکارش سم نلسون 

منتشر شد، اولین بار از اصطالح »تئوری    ۱90۳« که در سال  24کتاب »الفباِی سوداگری سهام
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توان مانند قالبی در نظر گرفت که برای دست یافتن به  داو« استفاده کرد، این تئوری را می

 توان به آن چنگ زد.   های این مرد بزرگ می ایده 

ت مربوطه را  با اینکه حجم یکی از اصول اولیۀ روش او در بازار بود که در نتیجه رفتار قیم

داد، که یکی از اصول کاربردِی چارلز  کرد، اما به نوعی مفهوم روندها را توسعه میتائید می

دیگر، مورد  و  بود.  به  مفهوم شاخص  داو  بازار  رفتار  اصول  از  دیگری  نماِی  که  بود  هایی 

ین  توانستند قیمت را تائید کنند. به همداد که به وسیلۀ آن می گذاران نشان می سرمایه

او شاخص  داو دلیل  انتقاالت  و  نقل  مانند شاخص  مختلفی  تا    25جونز های  کرد،  ارائه  را 

»بخش  برابر  در  که میمعیاری  کند  ایجاد  مربوطه«  از یک  های صنعتی  نمایی  توانستند 

 تر را فراهم نمایند. اقتصاد وسیع 

می مهم بنابراین  باشد،  قوی  اقتصاد  اگر  اینکه  همه  از  عملکتر  در  شرکت تواند  در  رد  ها 

و اگر بتوان گفت، نشانه اولیه از تحلیل بازار متقابل  های مختلف بازار منعکس شود.  بخش 

    است.

بود،  دوره  وی هم  با  که  وایکوف،  ریچارد  باشد،  تکنیکال  بنیانگذار تحلیل  داو  اگر چارلز 

های ت تواند به عنوان بنیانگذار تحلیل حجم و قیمت باشد، او فردی است که زیرساخمی

 کنیم را ایجاد کرده است. روشی که امروز ما از آن استفاده می 

کردند و زمانی که وایکوف در وال استریت به عنوان  وایکوف و داو در یک دوره زندگی می

شروع به کار کرد، داو داشت اولین نسخه    ۱888 سالگی در سال    ۱5 رسان بورس در سن  پیام 

ساله شد، آنقدر پول   25 کرد. وایکوف زمانی که یش می از نشریه وال استریت خود را  ویرا 

گری خود به دست آورده بود که بتواند دفتر کارگزاری خود را باز کند. برخالِف  از معامله 

بلکه   )اگر چه چنین شد(  نبود  برای خودش  بیشتر  پول  کسِب  او  اصلِی  معمول، هدف 

بی می اطالعاتی  منبِع  و  مربی  یک  عنوان  به  بر خواست  سرمایهطرف  کوچک،  ای  گذاراِن 

اش بود و برخالف داو، وایکوف  فعالیت کند. این حرکت، زیربناِی فکرِی وی در طول زندگی 

 یک نویسنده و ناشرِ فعال بود. 

 
25  Dow Jones Transportation Index 
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« ابتدا در  26در بورس وایکوف    ریچاردگذاری  اثر مهم وی با عنوان »روش معامالتی و سرمایه

مکات۱9۳0سال   آموزشِی  دورٔه  یک  صورت  به  شد،به،  منتشر  بانک   ای  همۀ  های که 

کنند. این  گذاری وال استریت هنوز از آن به عنوان یک دستورالعمل، استفاده می سرمایه

اثر، یک دورٔه آموزشی است و با اینکه پیدا کردنش سخت است اما نسخۀ چاپی آن هنوز  

 های قدیمی موجود است.  در کتابفروشی 

خود   زندگی  طول  تمام  در  سرمایه می وایکوف  که  شود  مطمئن  و  خواست  مستقل  گذار 

  ۱909تواند در مورد نحؤه عملکرد بازارها به درِک عمیقی دست یابد و در سال  خودآموز می 

تیکر نا  با  ماهنامه  نشریۀ  و    27یک  ادغام  استریت  وال  مجلۀ  با  بعدها  که  کرد،  منتشر 

نمای بازار و رفتار بازار بود.  تر شد. یکی از دالیل بسیار زیاد محبوبیت آن، ارائۀ  محبوب 

اوالً، او کامالً اعتقاد داشت برای اینکه بتوان موفق شد خودتان باید بتوانید تحلیل تکنیکال  

ها« ، توجه نکنید. و به اصطالح »کارشناس     مالیهای  رسانهخود را انجام دهید و به دیدگاه  

 ثانیاً، او معتقد بود این روش یک هنر است، نه علم. 

های آموزشی وی شرکت کردند، منتقل  ها و کسانی که در دوره ی که وایکوف به خواننده پیام

ای بود. او از طریق سالها مطالعۀ بازارها و فعالیت در وال استریت اعتقاد  کرد، پیامِ ساده 

ها بر اساس اصِل پایۀ اقتصادی که همان عرضه و تقاضا است،  پیدا کرده بود که قیمت 

بینی جهِت آیندٔه بازار امکان ینکه با مشاهدٔه رابطۀ حجم و قیمت، پیشکنند و احرکت می

 پذیر بود.  

وایکوف بارها با چارلز داو و جسی لیورمور مصاحبه کرده بود و متعاقباً مصاحبه را در مجله  

همۀ آنها    ؛ همۀ این بزرگان گذشته، یک چیز مشترک داشتند.استریت منتشر کرده بودوال 

کردند که قوانیِن پایۀ عرضه و تقاضا را  عنوان منبع الهام خود استفاده می  از نوار تیکر، به

 داد. با قیمت، حجم، زمان و روند نشان می 

 

 

 
26  Richard Wyckoff Method of Trading and Investing in Stocks 
27 ticker 
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 وایکوف در دورٔه آموزشی خود سه قانون اصلی را شرح داد. 

 28. قانون عرضه و تقاضا 1

این اولین قانون پایه وی بود که با کسب تجربه به عنوان یک کارگزار و با داشتن اطالعات  

داخلی دقیق از نحؤه عملکرد بازارها نسبت به نبردِ پیوستۀ رفتار قیمت، به صورت دقیقه  

به دقیقه و کندل به کندل، به آن دست یافت. وقتی تقاضا از عرضه بیشتر باشد، بنابراین،  

افزای از تقاضا بیشتر  ش می قیمت  و برعکس وقتی عرضه  برآورده سازد  را  تا تقاضا  یابد 

 شود.  باشد، قیمت کاهش خواهد یافت و در نتیجه عرضۀ مازاد جذب می

شوند تا عرضۀ  یابد و خریداران وارد می فروش زمستانی را در نظر بگیرید! قیمت کاهش می 

 مازاد را جذب کنند.  

 29. قانون علت و معلول 2

کند برای داشتِن یک معلول باید یک علت داشته باشید و عالوه براین، قانون دوم بیان می 

معلول با علت نسبِت مستقیم دارد. به عبارت دیگر، هر چه مقدار حجم کمتر باشد، رفتار  

های قیمت به کار برده  قیمت هم محدودتر خواهد بود. این قانون برای تعدادی از کندل 

دهد. اگر علت بزرگ باشد، معلول هم بزرگ خواهد روند بعدی را نشان می شود و مقدارِ  می

 بود. اگر علت کوچک باشد، بنابراین معلول نیز کوچک خواهد بود.  

ترین تشبیه برای این موضوع، موج دریا است. برخورد یک موج بزرگ به کشتی باعث  ساده

اثیر کمی بر کشتی دارد  شود کشتی به شدت تکان بخورد در حالیکه یک موج کوچک تمی

 یا اصالً تاثیری ندارد.  

 30. قانون اقدام در مقابل نتیجه 3

قانون سوم وایکوف، مانند قانون سوم فیزیک نیوتون است. هر کنشی باید یک واکنش  

برابر و مخالف داشته باشد. به عبارت دیگر، رفتار قیمت روی نمودار باید رفتار حجم را در  

 
28  Supply and Demand 
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د. این دو مورد باید همیشه با یکدیگر همخوانی داشته باشند و  پایین صفحه منعکس کن

منعکس   است(  قیمت  بعدِی  رفتار  همان  )که  نتیجه  در  است(  حجم  همان  )که  اقدام 

شود. به عقیدٔه وایکوف، در اینجاست که ما با استفاده از یک »روش کالبد شناسی«،  می

ا این قانون برقرار است یا نه. اگر  کنیم تا متوجه شویم که آیهر کندِل قیمت را تحلیل می 

توانیم همچنان  کند و ما می دهد، رفتار میقانون برقرار باشد، بازار همانگونه که نشان می 

کندلهای بعدی را تحلیل کنیم. اگر قانون برقرار نباشد، و یک چیز غیرعادی وجود داشته 

بازپرِس صحنۀ جرم، دالیل را  باشد، در نتیجه ما باید دلیلش را بدانیم و دقیقاً مانند یک  

 مشخص کنیم.  

داد. وایکوف در طی بیست سال مطالعۀ بازارها و  »تیکر« روش وایکوف را کامالً توضیح می 

، به یکی از  31ای از جمله جسی لیورمور، و جی پی مورگان گران برجستهمصاحبه با معامله 

ر خوانی را مبنای روش و تحلیل  حامیاِن پیشروِ نوار خوانی تبدیل شده بود که متعاقباً نوا

نوار خوانی تحت عنوان »مطالعاتی در  ۱9۱0خود قرار داد. در سال   ، او کتابی را در مورد 

 Rolloنوشت که با نام اصلی خودش آن را منتشر نکرد بلکه از نام مستعار  «32نوارخوانی

Tape   .استفاده کرد؛ این کتاب هنوز هم معتبرترین کتاب در زمینۀ نوار خوانی است 

های وال استریت است.  لیورمور هم یکی از حامیان بزرِگ نوارخوانی و یکی دیگر از اسطوره

گذاری،  گری خود را شروع کرد و در بخش تابلو قیمت وقتی که پانزده ساله بود، کار معامله

کرد. این قیمتها سپس به دفترهای کارگزاری  روی نوار تیکر اعالم می   ها را از آخرین قیمت 

آنجا نیز کار می 34و »وبر«   33»پین«  او در  این کار  به  کرد، ارسال می ، که  اینکه  با  شدند. 

ها به همراه خودِی خود کسل کننده بود، جسی خیلی زود متوجه شد جریان ثابت قیمت 

زد و بیشتر  سازد. نوار با او حرف می را فاش می های خرید و فروش، یک موضوع  سفارش

 ساخت. رازهای داخلی  بازار را برای او آشکار می

های خرید و فروش تغییر  او متوجه شد وقتی قیمت یک سهم به روش خاصی با سفارش 

کند، بنابراین، حرکت قابل توجه قیمت در راه بود. لیور مور با کسب این اطالعات دفتر  می
 

31  J P Morgan 
32  Studies in Tape Reading 
33  Paine 
34  Webber 
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را ترک کرد و با استفاده از دانش خود در زمینه نوارخوانی، به صورت تمام وقت  کارگزاری  

دالر تبدیل کرد که در آن   20000دالر را به   ۱000سال، او   2شروع به معامله کرد. در عرض 

دالر تبدیل    200000سالش شد، این مبلغ به    2۱زمان، مبلغ قابل توجهی بود و زمانی که  

 را برای وی به ارمغان آورد.   35« قماربازپسر شد و لقب »

تری به دنبال  او از بازار بورس به سراغ بازار کاالها رفت، که در آنجا حتی مبالغ هنگفت 

داشت و علیرغم تغییرات شدید و ناگهانی، با اینکه در آنجا هم چندین میلیون دالر سود  

بازار، شهرت وی   و زیان کرد، به خاطر معامالت فروش استقراضی خود در دو سقوط بزرگ 

میلیون دالر سود کرد. با    ۳بود، که بیش از    ۱909در تاریخ ثبت شد. اولین مورد در سال  

این   ۱929این وجود، این سود در سقوط سال   در  وال استریت کمرنگ جلوه داده شد؛ 

می  نشان  حداقلی  برآوردهای  حدود  سقوط،  وی  که  کرد.    ۱00دهد  سود  دالر  میلیون 

رر کردند و همه چیزشان را از دست دادند، جسی لیورمور موفق شد و درحالیکه بقیه ض

ای که برای  دانستند. با توجه به فاجعهدر آن زمان در مطبوعات بدنام شد و او را مقصر می 

 بسیاری از افراد رخ داده بود، این موضوع جای تعجب ندارد.  

آنها دوباره همه چیزشان ر حتی همسر لیورمور هم فکر می از دست داده کرد  اند، و به  ا 

خاطر ترسش از اینکه ماموران هر لحظه ممکن است سر برسند، تمام  اثاثیه و جواهراتش  

از خانۀ   به خانه  خوابه  2۳را  از دفتر کارش  لیورمور  اینکه عصر  تا  بود.  شان خارج کرده 

بو  روز معامالتیش  روز، سودآورترین  این  در حقیقت  او گفت  به  آرامش  با  و  ده  بازگشت 

 است. 

ای به سوی دنیای بازارهای مالی گراِن معروف و برجسته، نوار تیکر، پنجره برای این معامله

 کند: بود. وایکوف نوار تیکر را اینگونه توصیف می

شود، و آنچه که احتمال  روی نوار ظاهر می  اکنون  بینی آنچه که»روشی است برای پیش 

 روی دهد« آینده دارد در  

 گوید: العات نوارخوانی« اینگونه میسپس در کتاب »مط

 
35  Boy Plunger 
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»نوارخوانی، به نوعی یک  حِس طبیعِی سرعتی است.  هدف از نوار خوانی این است که  

یا نزولی؛ یا اینکه سهام    استتعیین کند آیا سهام در فاز انباشت هست یا توزیع، صعودی  

خواند این است  ی شود. هدف شخصی که نوار را مبه خاطر نرخ بهرٔه باال، نادیده گرفته می 

گیری کند تا یک موقعیت جدید را  که از هر مبادلۀ موفق و هر تغییر در نمای بازار، نتیجه 

پیدا کند، آن را اعمال کند و از ارزیابی ذهنی به تصمیمی برسد که بتواند با خونسردی و  

بازار به  آرامش به آن عمل کند. نوارخوانی، عرضه و تقاضا را در سهام خاص و در تمام  

ای ارزیابی، و نیروهای پشت هر یک از سهام و رابطۀ آنها با یکدیگر و نسبت  صورت لحظه 

 کند.«به کل بازار را با هم مقایسه می

ای بزرگ است؛ در دفترش  خواند مانند مدیر یک فروشگاه زنجیرهشخصی که نوار را می 

وند کلی تجارت اطالع دارد  های مختلف خود دارد. او از ر صدها گزارش فروش از فروشگاه

هایی که تقاضا  اما به الین   -   داند در کل فروشگاه آیا تقاضا سبک است یا سنگین و می  –

شود پر  ای دارد. وقتی که متوجه می به طور غیر طبیعی قوی یا ضعیف است، توجه ویژه 

کند و آنها  های یک بخش خاص مشکل است، به خریدارانش اعالم می نگه داشتن قفسه 

دهند؛ وقتی مقدارِ کاالهاِی خاصی تغییری نداشته  های خرید خود را افزایش میسفارش

داند تقاضای کمی )در بازار( برای آنها وجود دارد، بنابراین برای ایجاد انگیزه در  باشد، می

 آورد.  خریداران احتمالی، قیمت خود را پایین می 

 که ما باید بدانیم!   گر، مطمئناً این تنها چیزی استبه عنوان معامله 

به عنوان سیستم تلگراف برای برقراری    ۱960در واقع این تکنولوژی که ابتدا در اواسط دهه  

شد، برای ارئۀ یک سیستم برای برقراری  ارتباط با استفاده از کد مورس از آن استفاده می 

 ارتباط بین قیمت سهام و جریان سفارش هم مورد استفاده قرار گرفت.  

شدند که اعداد مربوط به طول  اطالعات بر روی نوارهای کاغذی باریکی چاپ می   سپس این 

گران بزرگ از دادند. یک نمونه واقعی از نوارهایی که این معاملهروز معامالتی را نشان می 

 ادامه ارائه شده است.    درکردند، آن برای ثروتمند شدن استفاده می
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روی این نوار است در واقع تمام آن چیزی است  شاید باورش سخت باشد، اما اطالعاتی که  

گر باید بدانید  که شما پس از آشنایی با حجم، قیمت روند و رابطۀ زمانی، به عنوان معامله 

 تا موفق شوید. 

 
 ای از نوار تیکر : نمونه۱.۱0تصویر  

اثر سرنو اس پرات ۱.۱0تصویر   از کتاب وال استریت  ( و  ۱909)  36، تصویر دامنه عمومی 

 باشد.  می www://www.hathitrust.orgبرگرفته از سایت 

و سایر   مورگان  پی  وایکوف، جی  ریچارد  لیورمور،  داو، جسی  که چارلز  است  این چیزی 

می معامله دفترشان  در  روز  هر  بزرگ  پیام گران  دائماً  تیکر،  نوار  به  دیدند.  مربوط  های 

 کرد.  عرضه و تقاضا را ارسال می های بازار و واکنش به خرید و فروش، قیمت

های نوار  شد و سپس به دستگاه ها میهمۀ اطالعات به صورت دستی وارد دفاتر صرافی 

شدند. سالها طول کشید تا یک کد دست  ها ارسال می تیکر در دفاتر مختلف کارگزاری

مچنین  نویس کوتاه ایجاد شود که بتواند در عیِن مختصر بودن، کامل و جامع هم باشد و ه

 تمام اطالعات دقیق و  مورد نیاز را انتقال دهد.

 
36  Sereno S. Pratt 
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است    ۱929ترین نمونه از نوار تیکر از صبح بیست و نهم اکتبر  تقریباً معروف   ۱.۱۱تصویر  

 که سقوط وال استریت آغاز شد. 

 
 

 نوار تیکر سقوط وال استریت  ۱.۱۱تصویر  

 37توانید اصل آن را در آنجا که میتهیه شده است  موزه مالی آمریکا  از منابع    ۱.۱۱تصویر  

 مشاهده کنید. 

(،  X)  39(، فوالد ایاالت متحده GT)38هایی نظیر گودیر تایر در خط اول، تیکر سهام  شرکت

در کنار آن    PRقرار دارد و نماد   (WX)  41(، وستینگهاوس الکترونیک R)  40شرکت رادیویی 

 
37  www.moaf.org 
38  Goodyear Tyre 
39  United States Steel 
40  Radio Corporation 
41  Westinghouse Electric 
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ت به سهم معمولی، ترجیح داده  دهد که سهمی که قرار بوده به فروش برود، نسبنشان می 

 شده است. 

قیمت  همۀ  پایین،  خط  در  ادامه  حجم در  و  چاپ  ها  مختصر  به صورت  معامالت،  های 

های تعیین شده، استفاده  معموالً در قیمت   « Sتر انجام شود. حرف »اند تا فرایند سریع شده

ت تعیین شده را  شده است تا فاصله بین تعداد سهامی که قرار است معامله شوند و قیم

اما در نوار می نوشته شده     « SSتواند معنای نقطه هم بدهد. در جایی که » نشان دهد 

است. در نهایت صفرها در    ۱00کند که معموالً کمتر از  است، به عدد فردِ سهام اشاره می

اند. بنابراین اگر ما فوالد آمریکا  سمت چپ اعداد، برای سرعت بخشیدن به کار درج شده 

(X) سهم   ۱0000توانیم در خط اول تیکر را از تصویر باال به عنوان مثال در نظر بگیریم، می

است.    ½ 2.5رسیم، قیمت سهام  مشاهده کنیم و وقتی که به انتهای نوار می  ¾ 185در  

سقوط    ۱65یا حتی    ۱95بود یا به    ۱85 سهم، هنوز قیمتشان  200بنابراین در چنین روزی  

 کرده بودند، همانطور که بسیاری از سهام دیگر سقوط کردند. 

معامله این  همۀ  که  بود  نواری  این  را  پس  آن  و  داشتند  آشنایی  آن  با  معروف  گران 

تند، نوار داستانی برای گفتن داشت که صرفاً  فهمیدند. وقتی که آنها زبان تیکر را یادگرفمی

تر خود همۀ این اطالعات را به  آنها  برای تحلیل بلند مدت   بر اساس قیمت و حجم بود.

 کردند.  روی یک نمودار منتقل می

این روش از آن زمان چقدر تغییر کرده است؟ پاسخ صادقانه این است که این روش در  

  واقع خیلی کم تغییر کرده است.

و   قیمت  رفتارهای  تمام  الکترونیکی هستند.  نمودارهایمان  که  ما خوش شانس هستیم 

شوند، اما فقط برای اینکه ثابت  حجم، ثانیه به ثانیه و لحظه به لحظه برای ما ارسال می

شود. کنیم تیکر و اهمیت آن هنوز هم باقی است، در ادامه نسخۀ مدرنی از آن ارائه می 

دهد، ه این نسخه الکترونیکی است اما اطالعاتی که نشان می تنها تفاوتش این است ک

 یکسان است.  
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 : تیکر الکترونیکی ۱.۱2تصویر  

بینیم.  چه می   ۱.۱2رسد، اینطور نیست! و در این مثال ساده در تصویر  آشنا به نظر می 

افزایش یافته و یک حجم قوی از آن حمایت   45.30به  45.17خوب، ما قیمتی داریم که از 

بیِن این تغییرات قیمت است، و  دانیم، زماِن  کرده است. چیزی که ما در این مرحله نمی 

 اینکه آیا حجم آن پایین، متوسط یا باال است. همۀ اینها عوامل مهمی هستند.  

با اینکه این دو خیلی شبیه هم هستند، یک تفاوت خیلی بزرگ وجود دارد و آن هم این  

گران معروف در گذشته،  دهند. در مورد معاملهاست که اطالعات را به موقع نمایش می 

توانست  های نوار تیکر، که می تر است که چگونه آنها علیرغم تاخیر داده تی خیلی عجیب ح

تا چند ساعت طول بکشد، می و  از چند دقیقه  را مدیریت کنند  توانستند معامالتشان 

کنیم زنده هستند، و چه روی یک  موفق شوند. امروزه، تمام اطالعاتی که ما مشاهده می

نمایش داده    2و    ۱های سطح  الکترونیک، یا صفحه تیکر با داده تیکر الکترونیک، نمودار  

 تری برخوردار هستیم. در مقایسه با آنها، از زندگی راحتکنیم وقتی معامله می شوند، ما 

نمایش  حجم     5511 سهم در قیمت    100

 داده نشده. 
، حجم در  55130 سهم در قیمت    10.000

 باالی این عدد کامل تعیین شده است 

صفرها حذف    –ها  ترکیب حجم   –  55125 سهم در قیمت    ۹۹00 

 توجه کنید  Sاند، به کاربرد  شده
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در نهایت، در این مقدمه که درمورد تحلیل حجم و قیمت است، اجازه دهید شما را با یکی  

بزرگان معامله  از  کنم  دیگر  آشنا  را میگری  او  کمتر  داو،  که شاید  با  او  پیشینۀ  شناسد. 

مختلف   عناوین  با  را  گروهی  که  بود  نفری  اولین  او  زیرا  دارد،  تفاوت  وایکوف  و  لیورمور 

« به آنها  43« و  »اینسایدرها« معرفی کرد که ما امروزه به عنوان »بازارسازان 42»بازارگردان ها 

 کنیم.  اشاره می

گذار،  به دنیا آمد و پس از حرفۀ اولش در هالیود، به یک سرمایه  ۱9۱6در سال    44ریچارد نِی 

گر و نویسنده مشهور تبدیل شد، وی فردی بود که عملکردهای درونی بازار سهام و  معامله

ها را افشا کرد.  ها و بانک های تضمینی بین مقامات رسمی، دولت، صرافیهمچنین توافق 

به و  بود  وایکوف  مانند  او  نظر،  این  می  از  خود  وظیفۀ  مربی،  یک  به عنوان  تا  دانست 

 گیرد.  گذارن کوچک کمک کند تا بفهمند چگونه در بازار دستکاری صورت می سرمایه

ترین کتاب نیویورک  پر فروش   ۱990« در سال  45کتاب اول او با عنوان »جنگل وال استریت 

«  47« و »موفقیت در بازار 46تایمز بود و پس از آن دو کتاب دیگر با عناوین »باند وال استریت

با مضمون آنها آشنا   و برای اینکه کمی  آنها مضمون یکسانی داشتند  منتشر کرد. همۀ 

از مقدمه باند وال استریت    48ای که سناتور لی متکلف شوید اجازه دهید بخشی  دربارٔه 

 نوشته است را برایتان نقل کنم:

بورس و اوراق بهادار است در مورد  »آقای نِی در فصلی از کتاب خود که در مورد کمیسیون  

کند. این عملکردها برای  آشنایی و درِک عملکردهای اینسایدرهای بازار بورس صحبت می

می کنترل  اینسایدرها  منافِع  انواع  حفظ  از  و  دارند،  خاصی  اطالعات  افراد  این  شوند؛ 

گذار  ایهکنند. سرممبادالت، صرفنظر از ارزش واقعِی سهام معامله شده، سود کسب می 

 
42  specialist 
43  market makers 
44  Richard Ney 
45  The Wall Street Jungle 
46  The Wall Street Gang 
47  Making It in The Market 
48  Senator Lee Metcalf 


