
 لزوم جدا سازی ارکان معامله گری در بازار های مالی

 

 :شود می تشکیل مجزا کامآل بخش سه از  معامله گری در بازارهای مالی

 سرمایه گذار: که مالک سرمایه الزم برای معامله گری می باشد ● 

 تحلیلگر ● 

 تریدر ● 

کار یکدیگر نداشته باشند. یعنی  بوده و هیچ ارتباط و دخالتی در این سه بخش باید کامال از همدیگه مجزا

 .کند و تریدر حق ندارد در کار تحلیلگر دخالت کند سرمایه گذار حق ندارد در کار تحلیلگر دخالت

رفته زیرا در صورت سود معامله،  به تریدر هیچ ربطی ندارد که االن معامله به چه میزان در ضرر و یا سود

 .صورت ضرر، ریالی از او کسر نشده پس دچار احساسات نمی شود آن به جیب تریدر نمیرود و یا درریالی از 

بنابر این هیچوقت دچار  (همینطور تحلیلگر که چون ذینفع مالی نیست )در صورت سود یا ضرر معامله

نهم دستش از معامله هست سرمایه گذار است که او احساسات نمی شود. تنها کسی که این وسط ذینفع مالی

 .قرار بر این است که هیچ دخالتی در کار تحلیلگر و تریدر نداشته باشه تحلیل و ترید کوتاه است زیرا

این روشی است تمام شرکت های سرمایه گذاری در دنیا مطابق آن کار میکنند و برای تحلیل و ترید خود افراد 

 .دیگری را استخدام می کنند

 ر خرده پا به چه صورت عمل می کنیم؟خوب حاال ما بعنوان یه ترید

هم سرمایه را آورده ایم و سرمایه گذار هستیم و هم تحلیل میکنیم و هم ترید میکنیم . یعنی هر سه کار را 

 .با هم انجام می دهیم

ساله که به این نتیجه رسیدند که  درست مانند دادگاههای محترم خودمون. با وجود اینکه در تمام دنیا چندین

قاضی و دادستان و هیئیت منصفه از یکدیگر جدا باشند و در کار  یستم قضائی برای بهترین عملکرد بایددر س

دادستان و هم  هیچ دخالتی داشته باشند، اما در دادگاههای ایران یک نفر هم قاضی است هم یکدیگر نباید

 .هیئت منصفه

هم تریدر راه به هیچ جائی نمی  هم تحلیلگر ودوستان!. روشهای اینچنینی که یکنفر هم سرمایه گذار باشد و 

باید ترس و طمع رو کنترل کرد و نباید در معامله دچار احساسات  برد. و شما هم هر چقدر شعار بدهید که آقا

 .شدنی نیست شد چنین چیزی



 .بسیار گفته می شود که در هنگام خشم )که از احساسات شدید انسانی است( نباید تصمیم گرفت

آید در حقیقت بخش  تان هنگامیکه در انسان احساسات شدید مانند خشم ، ترس و یا طمع بوجود میدوس اما

فراموش می ” آقا موقع خشم نباید تصمیم گرفت“ الجیک و منطقی مغز تعطیل شده و این دستور العمل را که

 .شنیده باشد چندین بار در مورد معایب تصمیم گیری در هنگام خشم شود هر چقدر هم که قبال انسان

در لحظه ائی که معامله وی  از یک تریدر هم نمی شود هیچوقت انتظار داشت که دچار ترس و طمع نشود چون

خاموش می شود. پس به نظر حقیر برای اینکه تریدر  در سود و یا ضرر فرو میرود بخش منطقی و الجیک مغز

مالی  ام دهد، راه حلش آنست که تریدر ذینفعبتواند در کمال آرامش معامالت را انج دچار احساسات نشده و

نمی شود جلوی احساسات در معامله  معامله نباشد. تا وقتیکه سرمایه گذار و تحلیلگر و تریدر یک نفر هستند

 .گری را گرفت

 موفق و پرسود باشید
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