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  قوانین طالیی بازار مالی و سرمایه
  مدرس:خاطره نیکویی 

 مجموعه جلسات برگزار شده در گروه دانش سراي تحلیلگران بورس ایران
 

سالی که دوره دیدم ،این  3عنوان کرد و در راقانون طالیی ترید ر  10زمانیکه من دوره میدیدم در پایان دوره مقدماتی استاد عزیزم 
 یاد گرفتیم اقوانین ر

 
  اولین قانون و مهمترین قانون

Plan ur trade and trade ur plan 
 پایدار باش آن برنامه ریزي کن و به یا معامله خودکه براي ترید ویدمیگ ام این قانون به
یم و مدیریت ویم،کجا خارج میشوم کجا وارد میشینابازار باید بد درکه براي موفقیت و ماندگاري  دیادآوري میکن ام قانون اول به

 گرفته شود.باید قبل از ورود شما به بازار تصمیماتو تمام این  ستن چیاریسکم
 موقع تصمیم گیري نیست رمخصوصا زمانیکه بازار علیه شماست ، دیگ ید ووزمانیکه شما وارد بازار میش

 
  قانون دوم

Focus on preservation 
 یددرگیر نکن ار اندرصد سرمایه ت 10بیشتر از  ،در بازارهاي پر ریسک ویدن تمرکز کنید .قانون ثروتمندان میگاروي حفظ داراییت بر
 

 قانون سوم
Know ur SL 

باید حجم  است ، پوزیشن زیاد کیحدضرراگر  د.چقدر تحمل ضرر دار دنا.در واقع هرکس باید بدتکجاس بدانیدحدضررتان دایب
 .یمووارد نش آن موقعیت زیاد نداریم به  ضرر یم و یا اگر تحملهتغییر بد ان رما معامله

 
 قانون چهارم

Trend is ur friend 
 ید.ست بنابراین بر خالف ترند پوزیشن نگیرشماروند دوست 

 شویدو اگر درگیر تچرا که بر خالف روند پوزیشن گرفتن کار سفته بازهاس می باشد دوستان این قانون یکی از قوانین بسیار مهم
 درصد بازنده اید 97
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 قانون پنجم
Dont trade on a tip of friends 

 ید.پوزیشن نگیر انتنو بر اساس تحلیل دوستا یدچاه نرو ان درتنبا طناب دوستا
اما پوزیشن  این موضوعی متفاوت است در مورد بازار تصمیم میگیریم عمل کرده و تیم کی انندیم و موگاهی ما دور هم جمع میش 

 گرفتن براساس تحلیل دوستی دیگر کار درستی نیست
 

 قانون ششم
Be emotionless 

 بی احساس باش
 و رشدشخصی  ،کار ساده اي نیست و رابطه ي مستقیم با خودشناسی استرسیدن به این قانون که قانون طالیی روانشناسی بازار

 د اما شدنی ستمی طلب اکه تالش و تمرین زیادي ر ست  .مدیریت احساس در زمینه هاي مختلف زندگی ،از کارهایی دما دار
 

  قانون هفتم
Keep a trading journal 

هم می نویسید و البته اینکه چه  او نتایج ش ر نماییدن ثبت میآدر  ار میکنید که  معاملهتریدینگ ژورنال دفتریه که شما هر 
 احساسی داشتید

و شاید مهمترینش .بعد از مدتی میبینید که کجا بودید و به کجا رسیدید .در  تتریدینگ ژورنال جزو ارکان مهم موفقیت شماس
 ببینید ان راتتپیدا کنید و نقاط قو ان رانقاط ضعفت د تاکمک میکن شما عین حال به

 
  قانون هشتم

Dont become wedded to ur trade 
 با ترید خود ازدواج نکنید

.شما قصد  ودکه هدف گم میش تاینجاسگردند.جدا نمی آن و از دنناوفادار می م یا ارز  به یک سهم معامله گرانکه  می بینیمبارها 
 سود دارید یا وفاداري؟

  
  قانون نهم

Dont trade more than 2-5 
 گرددن خارج میاچرا که کنترل اکانت و بازار از دستم یدپوزیشن نداشته باش 5تا  2در آن واحد بیشتر از 

 
  قانون دهم

Be prepare for surprises 
 یدسورپرایزي آماده باشاتفاق غیرمنتظره وبراي هر 
تنها کسانی باقی ماندند که حدضرر لندن و درکرد و یا انفجاري مارجین کال  بیشتر اکانتها را طوفان کاترینا که د آی یادم می

 گذاشته بودند.
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  و گرامیم می باشدکه متعلق به استاد عزیز قانون و آخرین قانون و قشنگترین
Dont trade for a sake of trade 

 یدبه خاطر ترید کردن ،پوزیشن نگیر
  بسیار سخت است.خانمانسوزو ترکش هم  راعتیادهاي دیگو مانند تمام است بیماري و اعتیاد به ترید sake of trade در واقع

 


