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   بازار ديدگاه

  

بـسته  (ر درك معامله گران نسبت به ريسك موقعیت ھاي متنوع بازار كه تريدر با آن مواجه است، تابعي از نتیجه دو يا سه معاملـه اخیـ             عموما

ھاي خود چه بـه صـورت منفـي و چـه بـه      ) تريد(در طرف مقابل، معامله گران موفق تحت تاثیر نتايج آخرين معامله.وي است) به شخصیت فرد  

ھـا، بـي تـاثیر از     و ريـسك ايـن موقعیـت   ) معامله( نمي گیرند و بھمین خاطر برداشت و درك آنھا از موقعیت ھاي مختلف تريد     رارصورت مثبت، ق  

اين فاصله زياد بین حاالت رواني تريدرھاي موفق و ديگران ممكن است اين باور را به ذھن متبـادر كنـد كـه    . اي شخصي و رواني است  متغیرھ

 نوعي طرز فكر ذاتي و خدادادي ھستند كه باعث ايجاد اين تفاوت بزرگ میشود اما من به شما اطمینان مـي دھـم              يمعامله گران موفق دارا   

مام تريدرھايي كه طي ھجده سال گذشته با آنھا كار كرده ام به خوبي آموخته اند كه چگونه ذھن خود را بدرسـتي روي   ت. كه اينگونه نیست  

البته اين يـك مـشكل ھمگـاني اسـت و زاده ماھیـت ذھـن و             ). منظور عدم توجه به گذشته است     (يندمتمركز نما " موقعیت ھاي لحظه جاري   "

  .فرد خاصي نیستساختار اجتماعي و تربیتي ماست و مختص 

باوري و اعتماد به نفس نیز وجود دارند كـه مـي تواننـد بـه عنـوان مـانعي بـر سـر راه موفقیـت مـستمر شـما قـرار                         ديگري مرتبط با خود    عوامل

ك بـه عنـوان يـ   ) بلحـاظ روانـي  (بگیرند، اما آنچه كه مي خواھیم در مورد آن صحبت كنیم مھم ترين و بنیادي ترين جـزء سـازنده موفقیـت شـما                    

  :اشدمعامله گر میب

  "! عدم قطعیت "اصل

  :گران وجود داشته باشد، بدون قطع اين است كه آنھا داراي توانايیھاي زير ھستند  رازي در مورد ماھیت موفقیت بعضي معاملهاگر

  معامله بدون حس ترس و ھمچنین بدون اطمینان بیش از حد به خود -١

  به او پیشنھاد میدھد) و نه از ديدگاه انتظارات تريدر(درك موقعیتي كه بازار از نظر خود بازار -٢

  "جريان موقعیت ھاي حال بازار "تمركز كامل بر  -٣

  " *بودن" منطقه موفقیت"خود به خود در  -۴

  ".ردامكان وقوع ھر چیزي وجود دا: " معامله گران به جايي رسیده اند كه ھمگي بدون كوچكترين شك يا تضاد دروني معتقدند كهموفقترين

 تنھا مظنون به احتمال وقوع ھرچیزي نیستند و فقط شعارنمیدھند بلكه اعتقاد دروني آنھا به عدم قطعیت به حدي قوي است كـه باعـث                آنھا

وسـیله قطـع ايـن ارتبـاط      آنھـا بـه  . و شرايط موجود جلوگیري نمايد" لحظه حال" میشود ذھن آنھا از ارتباط دادن نتايج معامالت اخیر با موقعیت     

آنھـا بجـاي   . خـالي نماينـد  ) پیش بیني نحوه حركت بازار در آينده( تا ذھن خود را از انتظارات غیرواقعي و خشك در مورد آينده بازار  میگردندقادر  

مـام  در خود بوجود بیاورند آموختـه انـد تـا خـود را بـراي اسـتفاده از ت      ) كه اغلب باعث ضررمادي و حس اندوه میگردد  (اينكه انتظارات غیر واقعي   

بـه معنـي داشـتن ديدگاھیـست كـه از منظـر آن متوجـه        " آماده كردن خود ". "آماده كنند" كه بازار در لحظات مختلف به آنھا میدھد     رصتھاييف

منظـور  (اين امر بشويد كه چارچوبي كه از طريق آن قادر به درك اطالعات ھستید محدود و وابسته به چیزيست كه به شما پیـشنھاد میگـردد                    

  ). بازار استلظه حاشرايط لح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اعتیاد به پاداش تصادفي: مشكل

  

براي مثال اگر شما كاري را به يـك میمـون يـاد داده و    . متعددي در مورد اعتیاد به پاداش تصادفي در میان میمونھا انجام گرفته است       آزمايشات

 گـر ا.را به تالش خود ارتبـاط دھـد  ) پاداش(به طور مداوم ھر زمان كه او آن كار را انجام داد به وي پاداش بدھید میمون میاموزد تا نتیحه خاصي  

او انـرژي خـود را بیھـوده بـراي كـاري كـه       .انجـام نمیدھـد  شما دادن پاداش را متوقف نمايید بعد از مدت كوتاھي میمون ديگر كـار مـورد نظـر را                  

غیـر  (اگربجاي اينكه بطور مداوم او را تشويق كنید با يك برنامه كامال تـصادفي شـروع نمايیـد   . میداند پاداشي براي آن وجود ندارد ھدر نمیدھد       

 را قطع كنید راھي براي میمـون وجـود نـدارد تـا     اگر شما پاداش دادن. پاسخ میمون به قطع پاداش خیلي متفاوت میشود  ) منظم پاداش دھید  

شـده بـود در نتیجـه از ديـد میمـون      ) سـورپريز (چون ھر زمان كـه در گذشـته پـاداش گرفتـه شـگفت زده      .بفھمد كه ديگر ھرگز پاداش نمیگیرد    

 از آنھـا ھمیـشه آنكـار را انجـام     بعـضي .میمونھـا بـه انجـام آنكـار بـدون گـرفتن پـاداش ادامـه میدھنـد         .  مذكور وجود نداردعملدلیلي براي ترك   

  .میدھند

 دلیل اينكه ما نیز آماده اعتیاد به پاداش تصادفي ھستیم را نمیدانم اما اگر بخواھم حدس بـزنم میگـويم كـه احتمـاال ارتبـاطي بـا تركیبـات                  من

اگر يك پاداش تصادفي باشد، ما ھرگـز  .داردشیمیايي كه شادي آور بوده ودر مغز ما در زمان دريافت يك پاداش غیر قابل انتظار آزاد مي گردد،              

. بطورقطع نمیفھمیم كه كي دوباره آن را دريافت میكنیم پس صرف انرژي و منايع به امید تجربه آن حس بي نظیر براي ما كار آسـاني میـشود        

یجـه خـاص را داريـم و اتفـاق نمیافتـد مـا       از طرف ديگر ھنگامیكه ما انتظار يك نت. در حقیقت براي خیلي از مردم اين امر بسیار اعتیاد آور است        

اگر ما دوباره آنكار را انجام دھیم وآن نتیجـه ناامیـد كننـده را دوبـاره بگیـريم بـاور نكردنـي اسـت كـه مـا كـاري را انجـام                             .  ناامید میشويم  یاربس

  ).بدلیل اعتیاد(میدھیم كه میدانیم باعث ناراحتي ما میشود

به ھمان اندازه ايكه اعتیاد بر ذھن ما غلبـه كنـد بـه ھمـان     .قرار میدھد" بدون انتخاب بودن"ا در حالت    با ھر اعتیادي اين است كه ما ر        مشكل

 لاز قبیـ (تمامي امكانات ديگري كه در ھر لحظه براي اغناي نیازھاي ديگر ما . اندازه تمركز و تالش ما براي ارضاي موضوع اعتیاد درگیر میشود          

ما در برابر ھر راھـي  . وجود دارد در نظر گرفته نمیشود) ر زيادي از حساب خود را در معرض ريسك قرارندھیم       نیاز اطمینان به خود و اينكه مقدا      

مشكل ساز اسـت چـون يكـي    ) تريدر ھا(اعتیاد به پاداش تصادفي مشخصا براي معامله گران . بجز ارضاي اعتیاد خود احساس ضعف میكنیم      

  .كري اي كه باعث تداوم در سودكردن است میشود كه بر سر راه ايجاد ساختار فموانعيديگراز 

  

میدانـد كـه نتیجـه تريـد بـا عـدم       ; منظور بودن در حالت ذھني قاطع و ثابتي است كه در آن تريدر فقط به موفقیت و لحظـه حـال فكـر میكنـد            * 

  .قطعیت مواجه است اما از ابزارھاي مورد اعتمادش در جھت سود استفاده میكند
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