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پیشگفتار

گـذاري  قصد سرمایهواقعدرلیل بازار در زمانی که شخص تحیقینطوربه

-بـه بنـابراین، .اسـت تـر  و تئوریـک تـر  بسـیار سـاده  ،در آن را نداشته باشد

بـه نظـر   هاي افراد درست ه حتی تحلیلکمواقعیدر بسیاري از معمولطور

گـذاري  سـرمایه هاآن تحلیلا در نظر گرفتنتوان بسادگی نمیبه،رسندمی

و عملـی سـاختن   درست یا غلطحد فاصل بین یک تحلیل،کتاباین .کرد

بـدیهی اسـت   .دهدمیبر اساس آن تحلیل را هدف خود قرار گذاري سرمایه

بـر اسـاس هـر نـوع تحلیـل و      که یک شخص در جهت کسـب سـود بایـد   

اي که دارد به بازار ورود کرده و در حالی که بـر روي سـرمایه خـود    اندیشه

در ایـن  .بتوانـد خـروج بهینـه داشـته باشـد     ،ریسکی را متحمل شده است

به یک سـهم یـا   توانیم میچگونه ،از تحلیلپسکه ایمبررسی کرده،کتاب

خروجی بهینـه داشـته   توانیم میو چگونه داشته یک کاالي معامالتی ورود 

تـر از  اسـتراتژي ورود بسـیار مهـم   کـه  ادوارد لمبـرت معتقـد اسـت    .باشیم

تا زمانی کـه بـه بـازار ورود نکـرده و     قطعطوربهزیرا،استراتژي خروج است

شـویم و  نمیریسکی متحمل،ده باشیمکراي نسرمایه خود را درگیر معامله



نقطـه ورود  . داشـت ي مـا تفـاوتی نخواهـد    برا، باشدهبوداگر تحلیل اشتباه 

ترین رکن یک معامله است که در کنـار تعیـین حـد ضـرر و چگـونگی      مهم

هـدف  .ددهـ را تشکیل میگذاري ارکان اساسی یک سرمایه،تریل کردن آن

بلکـه  ،هـاي آن نیسـت  آموزش چگونگی تحلیل یا روش،این کتابتالیف از 

یم به ایـن  خواهمیشته باشد، داطتسلعلم تحلیل بر با فرض اینکه مخاطب 

کننـده  چگونـه ورودي مطمـئن و تاییـد   ،از تحلیـل پـس نکته بپردازیم که 

چگونـه بیشـترین   ،اگر تحلیلمان درست بـود دیگر،داشته باشیم و از طرف

در بهتـرین حالـت وارد   ،سود منطقی و در صورتی که تحلیـل اشـتباه بـود   

.معامله نشویم

کنـد  تحلیل میفقطکه یاصلی میان شخصباید توجه داشت که تفاوت

ـ زیـاد و شـیوایی را ارا  هاي صحبت،و بر اساس آن تحلیل امـا  ،دهـد مـی هی

و گـذاري  قصـد سـرمایه  واقـع درد با افرادي که وشنمیهیچگاه وارد معامله

تفـاوت در کنـار   داشتن دو دانـش م ،درگیر شدن با تغییرات قیمت را دارند

ایـن دو مولفـه   .اسـت تحلیلـی هـاي  وريدر جهت عملی سـازي تئـ  تحلیل

که بنده کتابی با همین عنوان در نشـر  عبارتند از مدیریت ریسک و سرمایه



این خروج که در هنر چگونگی ورودو،دیگرو از طرفامآراد به چاپ رسانده

در بـازار اقـدام بـه    واقـع درشخصـی کـه   .کتاب آن را مطالعه خواهید کـرد 

د که نیـاز  وشمینریسکی متحمل یقینطوربه،دنکنگذاري معامله و سرمایه

ورود بـه  واقـع درکه و سرمایه داشته باشد و از آنجابه علم مدیریت ریسک

خروج نیازي به علم ورودو،کاالي معامالتی را انجام نخواهد دادسهم یایک 

.هم ندارد





فصل اول
کلیات

مقصود از هنر معامله چیست؟

ودده و یـک تحلیـل   فاصـله یـک معاملـه سـ    واقع همـان  هنر معامله، در

امـا نقـاط   ؛اگر تحلیلی درست باشـد ؛ یعنیاست)خروجنقاطی براي ورودو(

ل ایـن اقـدام ضـرر    ماحصـ ،درسـتی تشـخیص داده نشـوند   ورود و خروج به

-بـه .کنـد مـی نایجـاد  درست بودن تحلیل بـراي مـا تفـاوتی    خواهد بود و

درسـت  را حرکات بازاربا اینکهی مواقع رخباید که در یقین تجربه کردهطور

ی رخـ در ب،مقابـل ایـد و در  در نهایت متضـرر شـده  ه بودید،کردبینیپیش

کـه  بـوده  حرکت بـازار بـر خـالف چیـزي     با اینکه،ایدسود کردهنیزمواقع


