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 پیشگفتار

 را به یشماریساله افراد بکه دارند، همه یفراوان یهاتیباال و جذاب یسودده لیبه علت پتانس یمال یازارهاب

 شهیو در اند شوندیبازار م نیجذب ا یافراد بدون مطالعه و دانش کافاز  یاری. بسکنندیخود جذب م یسو

 یکل طور . بهدهندیخود را از دست م هیرماس عیسر یلیاما خ اندک هستند یزمان باال در یبه سودها دنیرس

اصول، فرد  نیا تیدر صورت عدم رعا گیرد. قرار یبررس مورد دیچند جنبه مهم است و باموفق از  یگرمعامله

 میتوانیماست. ستد  و حوزه داد« یروانشناس»اصول  نیاز ا یکی. شوداز بازار خارج می یدرپیپ یهابا شکست

 . میکن میتقس یجمع یو روانشناس یفرد یحوزه را به دو بخش روانشناس نیدر ا یروانشناس

باید تحت کنترل انسان باشد. روند اما این ابزار احساسات یکی از ابزارهای مهم برای بقای انسان به شمار می

دهیم و گاهی حتی خود نیز از این های روزانه خود بر اساس احساسات انجام میگیریما بسیاری از تصمیم

گر باید نسبت به احساسات و و بازار سرمایه، آگاهی است. معامله موضوع مطلع نیستیم. رمز موفقیت در بورس

گیرد را بشناسد ها شکل میها و الگوهای رفتاری که بر اساس آنوضعیت روانی خود آگاه باشد. باید این حس

های خود کنترل کند. همچنین او باید با روانشناسی جمع نیز آشنا باشد گیریها را بر تصمیمتا بتواند اثر آن

 زیرا سرنوشت بازار تا حدود زیادی در گرو همین رفتارهای جمعی است. 

توانید از ایم. میدر این کتاب، نکات مهمی را درباره روانشناسی فردی و جمعی در بازار سرمایه مطرح کرده

ها را رهای احساسی خود و جمع استفاده کنید. کدها را در نظر بگیرید و آناین مطالب، برای شناسایی رفتا

رصد کنید. هر چه مهارت بیشتری در تشخیص احساسات و الگوهای روانی داشته  در رفتارهای خود و روندها

گر ههایی برای تبدیل شدن به یک معاملها خواهید داشت. در پایان نیز توصیهباشید، کنترل بیشتری روی آن

ها محدود گران متعدد به دست آمده است. به این روشها از تجربیات معاملهایم. این توصیهموفق مطرح کرده

 نشوید و ترفندهای مخصوص به خود را پیدا کنید. 
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 م؟یهست یاحساس گذارهیسرما کیکه  میمتوجه شو میتوانیم چگونه

 ماتیآنها تصم .اندمتوجه شده یبه خوب یگذارهیرا در سرما یو روان یثبات احساس تیموفق، اهم گذارانهیسرما

 یعامل اصل جاناتیاحساسات و ه گر،ی. در سمت درندیگیشده ملیو تحل دیاساس اطالعات مف را بر خود

 کیدر شما وجود دارد، پس شما  ریز یهایژگیاز و یکی اگر .ستا یاحساس گذارانهیدر سرما یریگمیتصم

 :دیهست یگر احساسمعامله ای گذارهیسرما

 .دیرسانیبه فروش م آن را کند،یافت م یسهام کم متیق وقتی  -

 انیز یکم این کهباشد. اگر سهم را فقط به خاطر  قیمالحظات دق جهینت دیفروش سهام با یبرا میتصم

 !دیهست یاحساس گذارهیسرما کی د،یفروشیم دیاکرده

 .دیامتمرکز شده دایاخبار شد روی -

 یاما اگر در شرکت دیو رصد کن یریگیاست که اخبار بازار را پ نیا یگذارهیاز سرما یکه بخش میدار قبول

اخبار و اطالعات سهام خواندن  د،یستیمشابه شاغل ن یهاو شرکت یگذارهیسرما یهاو شرکت یمانند کارگزار

 .ستین یساعته رفتار سالم 24صورت ه ب

 .دیخوشحال هست افته،یکه هنوز تحقق ن سودی خاطر به -

و زمان مشخص  متیرا در ق فقط اگر آن دیآیدست مه ب ییدارا کیاست که از  یهمان سود افتهینتحقق سود

تومان را  300به  متیق دنیرس یایو رو دیتومان بخر 200 متیسهم با ق کیطور مثال اگر ه . بدیبفروش

فورا احساس  مت،یق دسهام، با شروع رش دیپس از خر این که ای دیخاطر شادمان شو نیو به ا دیداشته باش

 !دیهست یاحساس گذارهیسرما کیبه شما دست دهد،  «دیشد» یو خوشحال یفتگیش

 .دیشویم نینشده، اندوهگ یکه هنوز قطع یانیبه خاطر ضرر و ز -

 یشما کم یداریخر متیسهام از ق متیاست. اگر هر زمان که ق افتهیبرعکس سود تحقق افته،ینققتح انیز

 !دیهست یاحساس گذارهیسرما کیشما  د،یو اندوه کرد یدیامو شما احساس نا افتیکاهش 
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 .دیسهام ترس دار متیق بررسی از -

چون  دیترس دار متیق یاز بررس یاست ول افتهیسهم کاهش  متیق یکه به احتمال قو دیدانیم اگر

 !دیهست یاحساس گذارهیسرما کیصورت  نیدر ا د،یمواجه شو قتیبا حق دیخواهینم

 .ردیگمی را شما وجود ترس بد، خبر هر با -

اخبار و  نیاست که اثر ا نیا دیشنویکه م یکه از بازار و سهم شرکت یمواجهه با اخبار بد یبرا یمنطق راه

 دهی. اگر شما با هر خبر بد رسدیریرا بگ متناسب با آن میو تصم دیکن یبررس نانهیبصورت واقعه اطالعات را ب

 !دیسته یاحساس گذارهیسرما کیصورت  نیدر ا دیشویاز بازار، هراسان م

 .دیکنیم یسهام را بررس متقی مدام -

خواهد داشت. اگر مرتبا با کارگزار  یاریاست و هر سهم روزانه نوسانات بس ارینوسانات بس یذاتا دارا بورس

درباره سهام  دینیبیکه م یاگر از هرشخص ای دیکنیم یسهام را بررس متیق تیدر سا ای دیریگیتماس م

 !دیهست یاحساس گذارهیسرما کیشما  د،یکنیم ینظرخواه

 ی در بازار سرمایهفرد یروانشناس

افراد  یبرخ دیاست. از د یرمنطقیغ یو بعض یها منطقاز آن یکه بعض کنندیمعامله م یگوناگون لیبه دال افراد

افراد پول  از یبرخ یواقع برا در ی کنند.را طساله  ره صد شبه کی این که یاست برا یفرصت یگرمعامله

. در ادامه مهم خواهد بود ارباز نیماندن در ا یباق یبرا یشناخت مسائل روانشناس رو نیا است. از یسمبل آزاد

 روانشناسی فردی در بازار سرمایه را با هم بررسی خواهیم کرد.بعضی از اصول 
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 یابیخودکام

 اوقرار دهد.  تاثیرتمرکز کند که پول نتواند احساساتش را تحت  شیهاپرورش مهارت یچنان رو دیبا فردهر 

با تمرکز  الزم است و ردیاز باخت قرار گ یناش یاز برد و حس سرشکستگ یحس شعف ناش تاثیرتحت  دینبا

افراد  اریدر اخت یابیخودکام یبرا یادیز فرصتگونه که بازار از احساس، معامله کند. همان دور بر کار خود به

در  یدرون یهاتعارضات و کشمکش هی. تخلکندیها فراهم مآن یبرا زین را یرانگریخودو یهافرصت گذاردیم

باشد اغلب به دنبال برآورده  دهینرس یکه به آرامش درون یگرگران تمام خواهد شد. معامله اریبازار بس طیمح

سرانجام خود را  د،یبرو دیخواهیکه به کجا م دیض خود در بازار است. پس اگر ندانیضدونق التیکردن تما

 .دیخواستیکه نم افتی دیخواه ییدرجا

 گراییواقع

 گراگر موفق واقعد اما معاملههستن یچنانآن یکوچک با سودها یهایگذارهیافراد همواره به دنبال سرما یبعض

در بازار در حال وقوع است  یکه چه اتفاق کندیدرک م ،شناسدیخود را م یهاتیو محدود هاییاو توانا .ستا

بازار  لیتحلکند اقدام به  یچیاز قواعد سرپ این کهکه چطور در مقابل آن واکنش نشان دهد. بدون  داندیو م

 کیچون  کندیم یطراح نانهیببرنامه واقع کیو  دهدیقرار م یخود را موردبررس یهاالعملعکس د،کنیم

 .کندینم یزندگ ایووهم و ربا ت یاگر حرفهمعامله

 یگرمعامله ی: من باختم چون به اطالعات مخفندیگویهستند به شما م یبه خرافات ذهن که مبتال یبازندگان

اطالعات  یسر کیگران موفق به توهم هستند که معامله نیاز بازندگان همواره در ا یارینداشتم. بس یدسترس

 یول شودیپررونق م یوجود بازار وتوهمات موجب تفکرات مختلف در بازار  نیدارند. البته ا یدسترس یمخف

نه هوش  کندیکه برندگان و بازندگان را از هم جدا م یزیتوهم شکست خواهند خورد. چ نیافراد با ا قطعا

 از توهمات است. دور بلکه نظم و چهارچوب مشخص به ،یعال التیفراوان است نه اطالعات محرمانه و نه تحص
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کار  نیدر ا داشتند حتما یترو حساب بزرگ یشتریب هیکه اگر سرما کنندیاز بازندگان با خود فکر م یلیخ

با  ایو  کنندیپشت سر هم حساب خود را نابود م یهااز باخت یارهیزنجبا  ایها همه بازنده. شدندیموفق م

 .شوندیخود م هیسرما یباعث نابود باره کی به یراصولیالعاده بد و غمعامله فوق کی

ها که آن یو در همان روند گرددیبازار برم شوندیکال م نیمارج یارحرفهیگران غاین که معامله از پس اغلب

: اگر حسابم دیگویو با خود م پردازدیبه سرزنش خود و کارگزارش م بازنده .ردگییانتظارش را داشتند قرار م

 .من در سود بوداال آوردیتر بود و دوام ممقدار بزرگ کی

اندازشان از حقوق خود، پس ها. آنکنندیبر روش خود قلمداد م یدییرا مهر تأ متیق یهابرگشت نیا هابازنده

و بازنده  شودیتکرار م. داستان کنندیباز م گریحساب کوچک د کی مجددا آن و نیو قرض گرفتن پول از ا

کل پول خود را از و  شودکال  نیمارجتا  رودیفرو م یشتریو به ضرر ب ورزدیقدر به معامله خود اصرار مآن

 و این روال ادامه خواهد داشت.  دهدب

ها پول از آن یآوربه جمع ،شان به دوستان و اقوامها با نشان دادن سابقه معامالت موفقاز بازنده یبعض

دست  یباال و خوب یکاردارند به سودها یبرا یشتریب هیحاال که سرما دهدینشان م یقبل اتی. تجربپردازندیم

ها را دست است که بازار آن نیمانند ا درست به دهندیدر بازار از دست م زیآن پول را نند کرد اما خواه دایپ

بلکه ذهن او هنوز به تکامل  ستیو داشتن حساب کوچک ن هیبازنده کمبود سرما کیباخت  لیانداخته است. دل

 است. دهیالزم نرس یو آمادگ

بزرگ را نابود  یلیحساب خ کی تواندیم کندیحساب کوچک را نابود م کیکه  یبازنده به همان سرعت کی

 دهدیکه انجام م ییهاسکی. ردکنینم تیرا رعا هیسرما تیریمداصول و  کندیمعامله م اندازه از شیکند. او ب

سلسله  کیتا چه حد کارآمد است،  اشیمعامالت ستمیس این کهحسابش است. فارغ از  تیاز ظرف شتریب یلیخ

 .کشاندیم یرا به نابود اشهیتمام سرما ی،احساس هایواکنش از معامالت بد و

واقع  خود را کنترل کند و در یهاباخت دیبرسد با یابیو به کام اوردیکار دوام ب نیکه بخواهد در ا یگرمعامله

اختصاص  یگرمعامله حیصح وهیش یریادگیسال را به  نیچند دیکار با نیا یانجام دهد. برا سکیر تیریمد
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که در حساب کوچک  یکوچک و بزرگ هات. از اشتبادینکن ریخود را درگ هیکار تمام سرما یو در ابتدا دیده

ندارند و معامله را  کی. آماتورها انتظار ضرر در دیها را تکرار نکنآنو  دیریدرس بگ دیدهیخود انجام م

است  هیاعتقاد که مشکل من فقط کمبود سرما نیکار است. ا نیاز ا یوکه ضرر هم جز رندیبپذ خواهندینم

 کنند: یتلخ شانه خال قتیدو حق رفتنیران همواره از پذگمعامله گونهنیکه ا شودیباعث م

 یگرانضباط در معامله فقدان 

 در معامالت حیصح هیسرما تیریفقدان مد 

 یزیمبلغ ناچ هیخدمات و امکانات نسبت به اصل سرما نهیاست که هز نیحساب بزرگ ا کیداشتن  تیمز تنها

و ابزار و لوازم  ناریبابت سم ونیلیم 10اگر  کندیم تیریرا مد یاردیلیم 1حساب  کیکه  یخواهد بود. )کس

 کیکه با داشتن  یکرده است اما کس نهیخود را هز هیدرصد از اصل سرما 1تنها  ،پرداخت کند خود ازین مورد

 هیدرصد از سرما ۵0واقع  در ،کند نهیامکانات و خدمات هز دیخر یقدر براهمان قایدق یونیلیم 20حساب 

 خود را خرج کرده است.(

 یمنطق یگرمعامله ستمیبه دو اصل س دیبا یفرد یبازار برنده باشد عالوه بر روانشناس نیکه بخواهد در ا یکس

ها را از آن کیهستند که اگر هر  یصندل کی یهاهیمانند پا هانی. اکندتوجه  زین یقو هیسرما تیریمد کیو 

 ای کیخود را بر  یخواهد شد. بازندگان صندل گونآن نشسته است واژ یکه رو یبا شخص یصندل میبردار

و از  کنندیمعطوف م یمعامالت ستمیس یتمام تمرکز خود را بر رو معموال ،کنندیبنا م هیپا حداکثر دو

روشن و  نیقوان یباز بر مبنا یبا چشمان دیاند. پس معامالت شما باغافل هیسرما تیریو مد یروانشناس

که اتخاذ  یمیتصم دیتا مطمئن شو دیاحساسات و عواطف خود هست لیبه تحل مباشد. شما ملز شدهفیتعر

 دیدر حساب خود به اجرا درآور یطور دیرا با هیسرما تیرمدی. احساس یاست نه از رو یمنطق کامال دیاکرده

 .دیتان را از دست ندهکه با چند ضرر پشت سر هم تمام حساب
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 یگربیخود تخرکردن  مهار

یت کسب حرفه موفق نیدر ا یمدت طوالن یکه بخواهد برا یدشوار است و کس اریبس یباز کی یگرمعامله

بر  معامله نیچنباشد. ساده و زودباور بودن و هم قیو دق یجد اریبس دهدیانجام م آن چهدر مورد  دیباکند 

که  یو کسان مزاجیاغلب افراد دمدم متأسفانه نخواهد داشت. یعواقب خوب اساس احساس و بدون فکر مسلما

کار را فقط  نی. اگر شما اشوندیحرفه جلب م نیا یسوها بدهکار است بهبه آن شهیهم ایدن کنندیماحساس 

با شانس برد  یخود را در معرض معامالت د،یزنیعمل م نیو بدون فکر دست به ا دیدهیانجام م جانیه یبرا

عمل  رحمیو ب گذشتیب اری. بازارها بسدیشویم یرضروریغ یهاسکیو متحمل ر دیدهیقرار م نییپا اریبس

 ست.ا به فنا محکوم شهیهم یاحساس یگرو معامله کنندیم

است که احتمال اشتباهات مخرب افراد را کاهش  یاگونهبه یکار طیها و مشاغل محدر همه حرفه بایتقر

 شیرا در پ یرفتار مخرب ایو  دیکنیرفتار م دهیکه نسنج یشما زمان نی. رؤسا، همکاران و مراجعدهدیم

 نیچن یگردر معامله یرفتارها بر حذر دارند. ول گونه نیا شوند و شما را از ادآوریبه شما  توانندیم دیریگیم

 یاریبس یهاتیپرخطر باشد. بازار همواره موقع یکار، کار نیا شودیامر سبب م نیهم. وجود ندارد یتیحما

 گرید دزنیسر م یاشتباه یجامعه از کس کیکه در  ی. زماندهدیشما قرار م اریدر اخت یرانگریخودو یبرا

 یخسارت یآن اشتباه به خودشان و شخص خاط جهینت رفتار کنند که در یانهگو به کنندیم یافراد جامعه سع

 کندیآن را متوقف کرده است ناگهان باز م ابانیخود را که کنار خ لیاتومب راننده در کیکه  یوارد نشود. زمان

چون در  دیکنیم یریجلوگ. شما از وقوع تصادف دیاو برخورد نکنتا با  دیدهیالعمل نشان معکس عایشما سر

. کنندیها رفتار مقاعده سودمند انسان نیاما بازارها خارج از ا شودیتصادف به هر دو طرف خسارت وارد م کی

 است. اآبستن حوادث و برخورده یگربزرگراه معامله

 دوباره یسالگ 60اند در سن مرتکب شده یسالگ 20را که در سن  یخود اشتباهات یافراد در طول زندگ یبرخ

ها کشمکش یول کنندیم یدهسازمان نهیزم کیدر  تیموفق یخود را برا یزندگ گرید ی. برخکنندیتکرار م

. گاه هستندآمشکالت خود  ازکه  ارندوجود د یو تنها عده کم برندیم یگرید یخود را جا یو مشکالت درون
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و  یرا به گردن بدشانس رهای. تقصدیآگاه باش کامال یرانگریخود نسبت به خودو یدرون لیاز تما دیکن یسع

 هیخود را ته یگرنگار معامله. روزدیریصادقانه بپذ دیآوریرا که به دست م یجینتا تیو مسئول دیندازین گرانید

 یهاو شکست تیموفقی تکرار یو الگوها دیورود و خروج ثبت کن لیخود را با دل التو در آن تمام معام دیکن

هستند؛ مانند  ندهیبه تکرار آن در آ محکوم رندیگذشته درس نگ یهایکه از ناکام ییها. آندیکن دایخود را پ

 کی یاز روانشناس فادهبا است دیبا زیدارند شما ن ازین یمنیطناب ا کیکه در هنگام صعود به  یینوردهاصخره

 .دیخود فراهم کن یبرا تیامن هیحاش

 شناخت برنده و بازنده

برنده  کیبه  لیو تبد دیشیاندیم یاآن چاره یبرا دانستی. اگر مبازدیکه چرا م داندیبازنده هرگز نم کی

در کنترل معامالت خود دارد که  یگونه سعبازنده همان کی. کندیسردرگم عمل م یگر. او در معاملهشدیم

اند که در آن قرارگرفته یتیاز وضع این که یها برامصرف الکل خود را کنترل کند. بازنده خواهدیم یالکل کی

 دیجد یافزارهانرم دهند،یم رییمعامله خود را تغ ستمیس . دائمادهندیانجام م یکنند همه کار دایپ ییرها

ها به . اعتقاد آنرندیگیم گنالیکار را بلدند س نیاز خودشان بهتر ا کنندیکه فکر م یاز کسان ای خرندیم

 مثل باور داشتن بابانوئل است.  یالینجات خ راهکی

مشاوران و  یباعث بازارگرم ،است یو ناچار صالیاست یکه فقط از رو ییجادو ستمیس کیها به اعتقاد آن نیا

رفته خود را ازدست زیچکه همه کندخود  ایشروع به اح تواندیم یبازنده زمان کی. شودیفروشان مگنالیس

است  یندیبد و ناخوشا اریاحساس بس دنیاست. به آخر خط رس دهیخط رس آخرو احساس کند که به  ندیبب

 شتریاو باشد. ب یرا از دست بدهد که خارج از استطاعت مال یکه پول دهدیاحساس به فرد دست م نیا یو زمان

 گریو د کنندیترک م شهیهم یو بازار را برا کشندیم یگردست از معامله رسندیمرحله م نیکه به ا یافراد

در معامالت قبل  سکیر تیریتنگنا قرارگرفتن بهتر است که با مددر از  یریجلوگ ی. براندیآیبه سراغ آن نم

 .دیکن یریشگیعمل پ نیاز خسارت از ا
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گذشته و طرز  یذهن اتیبا تجرب ؛میاکارشده و پا به بازار گذاشته نیما از صنوف و مشاغل مختلف وارد ا همه

روزمره خود را  یکه کارها یدر بازار به همان صورت کهیمادام. است افتهیپرورش یگرید یکه در جا یفکر

تان به افکار و احساسات یدر بازار بستگ اشکست شم ای تیکرد. موفق میضرر خواه م،یعمل کن میدهیانجام م

. گرددبر می جاناتیاحساسات و ه هیتخل یجاعقل و منطق به یریکارگدر به تانتیبه قابل نیچندارد. هم

افسرده و  به شدت خشنود و پس از هر شکست حد از شیب یروزیکه پس از به دست آوردن هر پ یگرمعامله

چراکه او تحت کنترل احساسات خود است.  دیفزایحساب خود ب یبه موجود تواندیهرگز نم، شودیم نیغمگ

در بازار  این که یبرا .بود دیبازنده خواه قرار دهد قطعا تاثیررا تحت  که احساسات شما دیه دهاگر به بازار اجاز

افراد را  ستاز شک ی. رنج ناشدیرفتار کن یو منطق دیباش طرفیو ب دیبشناس یخوبخود را به دیبا دیبرنده باش

که در طول  یدیمف یزهایاز تمام چ شودیو باعث م دهدیسوق م ییجادو ستمیس کی افتنی یبه جستجو برا

 دست بکشند و آن را رها کنند. انددهیو سابقه کار خود به آن رس یگردوران معامله

آن  دیموفق با یاگر حرفهمعامله کیبه  شدنلیوجود دارد که در پروسه تبد یمنیاهر یگروجود هر معامله در

 مهینکیآماده را به ناآرام و نا یارحرفهیگر غمعامله کی تواندیکه م یاز موارد ی. در انتها فهرستشکست دهدرا 

 :میاشما آورده یکند را برا لیتبد یاهگر حرفمعامله کیبه  تیو درنها یاحرفه

 دیبمان یدر بازار باق یمدت طوالن یکه برا دیریبگ میتصم. 

 چون  دیاختصاص ده یریادگیوقت خود را به  شتریو ب دیو عجله نکن دیمعامله کردن حرص نزن یبرا

 خواهد داد.خوب را به شما فرصت معامالت همیشه و وجود دارد  شهیبازار هم

 را  زیچاما همه دیگوش کن شانیهاو به صحبت دیرا بخوان یامطالب افراد حرفه د،یاموزیب دیتوانیم تا

 .دیتا مطمئن شو دیشک داشته باش یمقدار یزیسؤاالت خود به هر چ و با دیریدرصد نپذ 100طور  به

 اتفاق  الاحتما زیصورت که اگر الف اتفاق افتاد ب ن نیبه ا دیریخود در نظر بگ یبرا لیروش تحل کی

 مختلف را پوشش دهد. یایانتخاب کرد که زوا دیرا با یروش دارد پس ی. بازار ابعاد مختلفافتدیم
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 در نظر بگیرید بازار ردمدت ینی طوالبقارا هدف اول  .شما باشد اساسیاز اصول  دیبا هیسرما تیریمد .

اشتباه هدف سوم به یخوب باشد. )برخ یتان کسب سودهاو هدف سوم یجیرشد تدر باید هدف دوم

 اند.(غافل یو از دو هدف قبل پندارندیو اول خود م یرا هدف اصل

 دیو خود را از ق دیها دارند. به درون خود بنگرنسبت به بازنده یتفکر، احساس و رفتار متفاوت هابرنده 

 رییفکر کردن و رفتار کردن خود را تغ ت،یشخص یمیقد یهاروش .دیرها کن هایپردازالیخ بند و

خود را  و افکار تیشخص دیبا یاگر حرفهمعامله کیبه  شدنلیتبد یسخت است اما برا ریی. تغدیده

 .دیده رییتغ

 یرفتار یالگوهاشناخت 

و  گذارتاثیر یهاپول درشت، و زیر یها. پولآورندیم یرو یاهیسرما یاز افراد همواره به بازارها یادیز حجم

اجماع  کی انگریب مت،ی. هر قشوندیوارد م هیهمه باهم به  بازار سرما ،یو حقوق یقیحق یهاهیسرما ،تاثیریب

 در لحظه انجام معامله است. گرانهو فروشندگان و معامل دارانیخر نیبر سر ارزش آن کاال ب یآن

 یطیدر مح یگاه راتییتغ نیا است. رییلحظه در حال تغ به کاال، لحظه کی یافراد بر سر ارزش واقع توافق

بازه  کیدر  هامتینوسان ق ،که بازار آرام است یزمان . درافتدیمتالطم اتفاق م یطیاوقات در مح یآرام و گاه

 افت و خیزشروع به  هامتیق شود،یم طمو متال زدهجانیجو بازار ه که یزمان یول افتدیاتفاق م کوچک

 .دنکنیم

 شود،یکه بازار متالطم م یتا در مواقع آرام وارد بازار شود و زمان کندیم یهمواره سع رک،یگر زمعامله کی

و  دارانیکه خر یو از بازار خارج شود. زمان دهدده باشد، انجام سود که یصورت معامله فروش خود را در

 انیتا جنگ م ستدیایکنار م یمنطق گرمعامله کیبرخوردار باشند،  کسانی قدرت نسبتا کیفروشندگان از 

 ها،متیواقع ق . درونددیدانست به او بپ شتریرا ب یکیو هر زمان احتمال برد  ابدی انیو فروشندگان پا دارانیخر

 هستند. هیافراد در بازار سرما یحجم و تعداد معامالت بازار، بازتاب رفتار جمع
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 یاحساس هاییوابستگشناسایی 

 یموفق ندارد، وابستگ گذارهیسرما کی یدر پرتفو یگاهیجا چیدر بورس که ه یاز مشکالت احساس گرید یکی

احتماال دوست  ده،یتان به شما رسپدربزرگ ایسهام از پدر  یاست. اگر مقدار ییدارا ایسهم  کیبه  یاحساس

در  دیکن یرا تا ابد نگهدار نتاپدربزرگ یادگاریشرکت،  تیبدون توجه به روند سهم و وضع دیداشته باش

را  ندارد آن یو روند مناسب یو اگر ارزش نگهدارکنید  یآن سهام را بررس دیبا دیباش نیباگر واقع که یحال

 .دیبفروش

 ی. برایگذارهیباشد، اما نه در سرما یارزشمند یژگیو یو روابط شخص یدر زندگ تواندیبودن م یاحساسات

 که مد یهدف ،ییدارا کیقانع کننده وجود داشته باشد و اگر  لیدل کی دیشما با یدر پرتفو ییوجود هر دارا

 لیتشک م،یکن دیبه آن تاک میخواهیکه ما م یزیچ در نظر گرفت. آن رافروش  دیبا کندینظر است را محقق نم

 !یاحساس یو نه وابستگ ستا یگذارهیسهام براساس اصول سرما یو پرتفو ییسبد دارا

 روانشناسی جمعی در بازار سرمایه

به جمع،  وستنی. پکنندیعمل م ییابتدا اریو بس شوندیم گرانیتابع افکار و اعمال د معموال در جمع افراد

مانند وحشت، شعف، استرس و لذت است.  یاما همراه با احساسات رسد،یبه نظر م یاساده اریحل بسگرچه راه

 شگاهیدر آزما تواندیکه م یتالطم است. دانشمند رد یاسترس و سرخوش نیافراد همواره ب یاحساسات جمع

معامالت  شود،یم دهیبازار کش یهمگان یختگیبرانگ انیکه به جر یعمل کند، زمان یخونسرد و منطق اریخود بس

و چه  دیآمد معامله کن و . چه در تاالر معامالت شلوغ و پر رفتدهدیانجام م یاو نابخردانه یرمنطقیغ اریبس

 . کنندطرف خود جذب  را به گروه قادر خواهند بود شما کیبازهم  وتر،یکامپ قیآرام از طر رهیجز کیدر 

خود را از دست  تیبگذارند، شانس موفق تاثیرشما  یمعامالت ماتیتصم یروکه  دیاجازه ده گرانیهر زمان به د

به شما کمک  یانجام کار گروه. تاس شرط بقا نیتریگروه اصل یاعضا یوفادار ،ینظام ی. در واحدهادیدهیم

وجود  یگروه چیاما در بازار ه دیخود را از دست ندههم کار  باز د،یندار یخوب یلیتا اگر عملکرد خ کندیم

از شما است. بدون  تریتر و قوکه جمع همواره بزرگ دیداشته باش ادیکند. به  تیندارد که بتواند از شما حما



12 
 

و همواره مجبور  دیریدر مقابل جمع قرار بگ دیتوانیهرگز نم د،یتوانمند هست ایچقدر باهوش  این کهتوجه به 

 .دیمستقل عمل کن ای دیبه جمع ملحق شو ایکه  دیدو راه هست نیاز ا یکینتخاب به ا

 بندند،یمعامله بازنده خود را با ضرر م این که از پس شهیهم بایکه چرا تقر رندیگران متحاز معامله یاریبس

همان ترس و  تاثیرتحت  زیگران نمعامله هیکه بق دهدیرخ م لیدل نیاتفاق به ا نی. اگرددیبالفاصله بازار برم

 ابد،ییم انیفشار فروش پا کهیو هنگام شوندیم خارجدر آن زمان از بازار  یهمگ بایتفکرات قرار دارند و تقر

که همواره  یتیو جمع آوردیم یگران مقابل روبه معامله ینیبکه خوش جز باال رفتن ندارد؛ چرا یاچاره متیق

 .آورندیم یرو شتریسود ب یبرا شتریب دیطمع خود هستند به خر ریاس

هر زمان که . ساده باشد اریبس دیبا زیشما ن یمعامالت ستمیپس س کند،یعمل م ییجمع، ابتدا که جا آن از

. چون در مقابل دیشو خارجو از بازار  دیشما حرکت کرد، ضرر خود را محدود کن ینیبشیبرخالف پ متیق

طور مستقل در مورد زمان ورود  بهتر است به نینخواهد داشت و همچن یخوب جهیجمع قرار گرفتن هرگز نت

فشار و تنش  بوده است که هرگاه تحت یاگونهبشر به عتی. طبکنید یریگمیمعامله تصم کیو خروج خود در 

 لیو معامله در جهت م دیکنیمعامله م کیاقدام به انجام  که ی. زمانکشدیدست از استقالل م رد،یگیقرار م

که  یکه از عالئم منطق شودیباعث م طیشرا نیبه داشتن الگو و سرمشق در ا ازیاحساس ن رود،ینم شیشما پ

و  یخوب را طراح یمعامالت ستمیس کی دیاست که با لیدل نیبه هم .دیمشاهده است غافل شودر بازار قابل

توسط خود شما  شدهیطراح ستمیس .دیبرن ادیرا از  هیسرما تیریو اصول مد دیباش بندید و به آن پایاجرا کن

خود را اتخاذ  یعقالن ماتیتصم د،یشو لیجمع تبد یاز اعضا یکیو به  ورود به معاملهقبل از  شودیباعث م

 .دیکن

 جمع بارهدر متخصصان اتینظر

اعضا به رهبر دارد و احساسات افراد  یبه وفادار یها بستگکه دوام و ثبات گروه کندیم حیتشر دیفرو گموندیز

از اعتماد، احترام،  یبیشان است. ترکدر برابر پدران یمثابه احساسات دوران کودک در قبال رهبران گروه به

نگرش و افکار  شود،یملحق م یبه گروه یفرد یوقت .انیو طغ یسرکش لیبه جلب نظر و پتانس لیترس، م
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اعضا را  تواندیگروه بدون رهبر نم کی. گرددیبرم یگروه نسبت به مسائل به همان حالت دوران کودک یاعضا

 یهادوفروشیخر لیو دل زهیموضوع انگ نیو ا شودیم دهیپاش هم حفظ کند و سرانجام از گریکدیدر کنار 

گذاشته، با  ها را جاند، آناکه آن را دنبال کرده یروند کننداحساس  گرانلهکه معام یعجوالنه است. زمان

 یدر واقع کس دیفرو هی. با توجه به نظرکنندیو به ضرر خود اضافه م رندیگیم یمنطق ریغ ماتیشتاب تصم

موفق  یگرانکه به دنبال پدر و مادر خود است. معامله کندیرفتار م یمانند کودک شودیملحق م یبه گروهکه 

 .کنندیطور مستقل فکر و عمل مهستند که به

که از  یتنها عامل کندیم انیب یخوب به «ییکایسرباز آمر»خود به نام  یآدورنو در مجموعه دو جلد تئودور

 یکرد، رابطه او نسبت به مافوقش است. سرباز یابینبرد ارز دانیسرباز را در م کیمؤثر بودن  توانیآن م یرو

جانش تمام شود  متیبه ق این کهولو  کندیم جرامو ادستورات او را موبه ،و اعتقاد دارد مانیکه به رهبر خود ا

 یمعامله بازنده باق کیقدر در آن ،را کشف کرده، اگر اشتباه کرده باشد یکه باور دارد روند یگرو معامله

 را از دست بدهد. اشهیتا همه سرما ماندیم

به شرح « هاو جنون توده جیتوهمات نامتعارف را»در کتاب خود به نام  یاسکاتلند لیوک یمک کا زلچار

در بازار در سال  متیو حباب ق 1643شامل جنون گل الله در هلند در سال  یجمع یهااز جنون یتعداد

مدت  یطوالن یشیبازار افزا نیآغاز شد. ا یشیبازار افزا کی. جنون گل الله مانند پردازدیدر انگلستان م 1720

. دهدیو پررونق خود ادامه م یباور رسانده بود که بازار گل الله همواره به روند صعود نیرا به ا هایهلند

 یبرا یخود را رها کردند و به پرورش و فروش گل الله مشغول شدند و حت یاز آنان کار و شغل اصل یاریبس

در  ینه راه نزولعجوال یهاجنون بر اثر فروش  نی. سرانجام اکردند سیتاس یگل، کارگزار نیا دوفروشیخر

ورشکسته شدند.  یادیرا به کشور هلند وارد کرد و تعداد ز یشوک مل کیشکسته شد و  هم رگرفت و د شیپ

 یول برندیهجوم م یو به سمت کار کنندیعمل م واروانهیعملکرد جمع، د تاثیرمردم تحت  دیگویم یمک کا

 .ندیآیبه خود م یجیصورت تدرکم و بهکم
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 نهیزم از کتب معروف در یکیکه « جماعت»دارد به نام  یکتاب یفرانسو استمداریو س لسوفیلوبون، ف گوستاو

 ریتصو یاست که به تماشا نیکتاب را مطالعه کند مثل ا نیکه امروز ا یگراست. معامله یجمع یشناسروان

جماعت  کیو  ندیآیهم م ردمردم گ یکه چه زمان سدینوینشسته است. لوبون م یمیقد نهیآ کیخود در 

او را  یزندگ وهیناخواسته ش ایفرد است که خواسته  به منحصر یاتیخصوص یهرکس دارا». دهندیم لیتشک

رفتارشان تحت  رندیگیقرار م یکه در جمع یذکاوت( اما افراد زمان ای تی. )مانند شغل، شخصدهدیشکل م

 یمتفاوت از زمان احساس، افکار و اعمالشان کامال شودیکه باعث م ردیگیقرار م یهمگان تینوع ذهن کی تاثیر

 شوند،یزودباورتر م کنند،یم رییتغ ،وندندیپیکه به جماعت م یدر واقع مردم زمان« باشد که تنها هستند.

براساس احساسات  شتریها بآن یهاو واکنش گردندیرهبر م کیبه دنبال  یو با نگران کنندیعمل م یاحساسات

 عقل و منطق. هیاست تا بر پا

 تمایل به تبعیت از یک رهبر

سرعت به رندیگیفشار قرار م تحت این کهمحض  و استقالل دارند اما به یآزاد یمردم در ظاهر آرزو شتریب

 شوندیدرمانده م که یهنگام زیگران نهستند. معامله گذارتاثیرپرقدرت و  یداده و به دنبال رهبر دهیعق رییتغ

ها رهبر و راهنما انتخاب کنند که به آن نوانعنفر را به کیکار  نیافراد پرآوازه در ا انیاز م کنندیم یسع

باور  نیما را ثروتمند کند از ذهن دور کرد و به ا تواندیم یگریتصور را که فرد د نیا دیچه بکنند؛ اما با دیبگو

 .میو ثروت باش تیدار به دنبال کسب موفقتا بتوان باثبات و ادامه میهست که خودمان رهبر امور خودمان دیرس

که  یو زمان دیشویو خوشحال م زدهجانیه یلیخ احتماال کند،یشما حرکت م لیدر جهت م متیکه ق یزمان

. کنیدمیبازار را نظاره  یو با نگران دیشویافسرده و ناراحت م ،یعصبان رودیم شیبرخالف معامله شما پ متیق

 ی. زمانشوندیبه جمع ملحق م کنندیخود را گم م یو دست و پا شوندیکه دچار تنش م یگران زمانمعامله

 گریاز د یرویو به دنبال پ دهدیاو بالفاصله استقالل خود را از دست م شودیم رهیبر او چ یکه احساسات فرد

 رندیگیقرار م یتیدر وضع ایو  کنندیها احساس ترس مکه بچه ی. زمانرودیرهبر گروه م ژهیوگروه و به یاعضا

وخو خلق نیکنند. ا شانییها راهنماو دوست دارند آن کنندیبه پدر و مادر خود نگاه م ،دیچه با دانندیکه نم
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آن  که در یارشتهمتخصصان ها، دکترها، وزرا، رؤسا و خبرنگاران و و نسبت به معلم ماندیم یها باقبا آن

 . دهندیاز خودشان نشان م یرفتار نیچن زین کنندیم تیفعال

رهبران بازار  گریو د اتیمقاالت، نشر ،یمعامالت یهااعظم، فروشندگان سامانه یستادهابه ا زیگران نمعامله

اشاره  ییبایبه ز یمال یبازارها ینیبشیپالمر در کتاب خود بانام پ یطور که توناما همان کنند؛یمراجعه م

گران در معاملهکه  رهبر جماعت حاضر در بازار است چرا مت،یبازار است. ق یرهبر اصل «متیق» کندیم

من راه  دیکن بیمرا تعق دیگویگران مبه معامله متیق یی. گوکنندیم یریگیآن را پ ییجاجابه ایدنسرتاسر 

از ما  یاما عده کم پندارندیگران خود را مستقل ممعامله شتریبه ثروت را به شما نشان خواهم داد. ب دنیرس

که در جهت دلخواه شما حرکت  ی. روندمیرهبر گروه قرار دار ررفتا تاثیرکه چقدر تحت  میواقفنکته  نیبه ا

داشت و در  دینخواه ییوگرنه غذا دیشام برو زیبه سر م زندیاست که شما را صدا م یمانند پدر مهربان کندیم

 ی. تا زمانکندیم هیاست که شما را تنب یعصبان یمانند پدر رودیم شیشما پ لیکه برخالف م یمقابل روند

 یکه از برخورد منطق یزمان د،یریگیم دهیرا ناد دهندیرا که به شما اخطار خروج م ییهاگنالیس یسادگهکه ب

نظر خود  لیقصد مقابله با بازار و تحم دیکنیجتناب ممعامله بازنده ا کیضرر و خروج از  رفتنیدر قبال پذ

شما  دیمعامله خالص شو نیاز شر ا ابرگردد ت متیکه ق دیکنیو دعا م دیهست مانیشدت پشبه ای دیرادار

 .دیاحساسات خود قرار دار تاثیرتحت 

 تاثیرو تحت  دیقرار ده دیاکرده نییتع شیکه با دقت از پ یاطرح و برنامه یمعامالت خود را بر مبنا دیبا

به  یطیتحت چه شرا قاًیکه دق دیو بدان دی. حتماً برنامه خود را مکتوب کندیوارد معامله نشو مت،یحرکات ق

چراکه در  د؛یکن زیشدت پرهبه یآن یهایریگمی. از تصمدیشویاز آن خارج م ایو  دیشویمعامله وارد م کی

 میتان تصممعامالت یکه برا دیستیخود ن نیا گریشد و د دیخواه ریپذبیشدن به داخل جمع، آس دهیبرابر کش

. چون دیفکر و عمل کن یصورت انفرادکه به دیموفق شو یگردر معامله دیتوانیم ی. تنها در زماندیریگیم

 گر است. خود معامله یمعامالت ستمیقسمت هر س نیرتریپذبیو آس نیترفیضع
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از برنامه خود منحرف  ایمعامالت خود ندارند  یبرا یابرنامه چیه ایکه  خورندیشکست م یگران زمانمعامله

مراقب  دیهستند. همواره با یفرد یهاها محصول، استداللها و نقشه. طرحستندین بندیو به آن پا شوندیم

 دیآیبه وجود م در زمان انجام معامله تانیو روان یکه در حاالت روح یراتییو تغ دیباش خودحرکات و رفتار 

و اصول  دیخروج از آن را مکتوب داشته باش نیمعامله و قوان کیورود به  لی. دالدیتوجه قرار ده را مورد

)هنوز از سهام خود  دیدار زمعامله با کیکه  ی. هرگز زماندیرا در معامالت خود به اجرا درآور هیسرما تیریمد

گر معامله کیعنوان  . شما بهدیعمل کن دیااز قبل نوشته آن چهو به  دینده ریی.( برنامه خود را تغدیاخارج نشده

 .دیکن نیتضم هیسرما تیریمد نیو قوان یبه برنامه معامالت یبندیخود در بازار را با تعهد و پا یبقا دیبا

 یاجتماع یشناسروان

جمع  کیدشوار است؛ اما رفتار  اریبس یریگمیعمل در تصم یآزاد لیفرد به دل کیرفتار و عملکرد  ینیبشیپ

در واقع به  دیکنیم لیکه بازار را تحل ی. زمانرسدیتر به نظر مآن ساده یریگیاست و پ ترییگروه( ابتدا کی)

 ییآن شناسا راتییکه در هر گروه حاکم است را به همراه تغ یریمس دیبتوان دیو با دیارفتار جمع نشسته لیتحل

گران لیتحل شتری. مشکل بافکنندیم هیو بر قدرت قضاوت شما سا کشندیداخل خود م ها شما را به. گروهدیکن

 کی. هر چه افتندیم ریآن گروه گ تیدر ذهن زیخود ن پردازندیگروه م کی لیکه به تحل یاست که زمان نیا

 نیو هم شودیم شتریب استها حاکم بر آن دیخر شیکه گرا یگرانلیباشد، تعداد تحل تریوالنط یصعود روند

شود، به  تریطوالن ینزول روند کیو برعکس هر چه  رندیبگ دهیبرگشت روند را ناد یهاگنالیامر  که عالئم س

 دیاست که با لیدل نیبه هم قاًیشود و دقیفروش دارند، افزوده م منطقیب التیکه تما یگرانلیتعداد تحل

با حجم  توانی. مدیدام گرفتار نشو نیتا در ا دیباش بندیو به آن پا دیخود را مکتوب کن یطرح و برنامه معامالت

و فروشندگان، جهت  دارانیقدرت خر ینسب سهیرا رصد کرد و با مقا یاحساسات جمع دوفروش،یدستورات خر

و جوش و  اهویگران و حجم همعامله التیدر تما راتییتغ یریگیحدس زد. با پ ار متیق راتییتغ یاحتمال

 برد. اریبس یهابهره توانیدارد م انیکه در بازار سهام جر یخروش
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و فروشندگان را در  دارانیکه خر یو واکنش افراط یمانیپش ندنکیم یوجود دارد که سع یمتعدد یهایتئور

 شیکه استرس افزا ییهادر زمان گذارانهیدهد. روح و روان سرما حیخود کرده، توض ریدرگ یمال یبازارها

و  کندیغلبه م یمنطق تفکراز ترس( اغلب بر  ایمفرط باشد  یاز خوشحال یاسترس ناش نی)چه ا ابدییم

 است. یافتیاز برداشت شخص از اطالعات در یناش زیاسترس ن

ها، انجمن ،یو خبر یلیتحل یهاتیمانند سا یرا از منابع مختلف ازشانین اطالعات مورد گذاران،هیسرما

که  را ییداستان سودها ،ی. افراد عادآورندیدست مه و همکاران و خانواده ب دوستان ،یاجتماع یهاشبکه

. کنندیورود به بازار متقاعد م جهتها خود را داستان نیو با ا شنوندیماند کسب کرده شانانیدوستان و آشنا

 یشیروند افزا سره کیدارد  لیکه بازار تما ییهاشوند، دورهیم یدر بازار ناش یصعود یهاها از دورهداستان

هنگام است که  نیا در. در حال رشد به وفور در دسترس استو سهام داشته باشد؛ کسب سود در بازار راحت 

کسب سود  دیبا ام، آورده است به دستکه با تالش فراوان  را یاهیسرما ،یمبتد یارحرفهیغ گذارهیسرما کی

و دست به  شودمیمحفوظ دارد اما اغلب اوقات اغوا  انیضرر و زرا از  دارد آن یو سع کندیوارد بورس م

 .زندینابخردانه م ماتیتصم

بازار  یشرکت( و نزول احتمال ای)کشور  یرکود و مشکالت اقتصاد درباره گذارانهیکه سرما یزمان یطرف از

اوقات  ی. البته گاهفروشندیم متیق نیترنییشان را در پاو معموال سهام شودیترس بر آنها غالب م خوانند،یم

 یبازار صعود کیمواجه با  یآمادگ یذهن ورتبص گذارانهیسرما که یو در حال دیآیم شیپ هیقض نیعکس ا زین

 .شوندیوارد آن م رید یلیمعموال خ یاما افراد مبتد کندیرا ندارد، بازار شروع به رشد م یواقع

در بازار  تیگذاران، عدم قطعهیسرما یهایریگمیتصم یاطالعات رو ادیز یگذارتاثیر لیرسد دلینظر م به

براساس احساسات  یریگمیرا به سمت تصم گذارانهیو سرما شودیم دیباعث ترس و ترد عیسر یلیاست که خ

 دهد.یسوق م جاناتیو ه
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 ی کاهش دهیم؟گذارهیدر سرما را احساسات تاثیرچگونه 

کسی در بازار موفق خواهد بود که عالوه بر داشتن مهارت تحلیل و توانایی مدیریت سرمایه، مهارت کنترل 

 احساسات را نیز در خود پرورش داده باشد. در ادامه راهکارهایی را برای تقویت این مهارت مطرح خواهیم کرد. 

 یگذارهیسرما یپرتفو لتشکی

 ی. چون اگر پرتفوهاستییدارا یبه بازار شود، ساخت پرتفو یباعث کاهش پاسخ احساس تواندیکه م یکیتکن

 یها ییدارا ایاز سهام  یکیراحت است که اگر  یشما تا حدود الیخ نکاریشده باشد با ا دهیچ یبه درست

وجود  یکم یهاشد و فقط زمان دشما خواه هیسرما دیآنها مانع از افت شد یافت کرد، مابق یموجود در پرتفو

 نشده است. ییباعث محافظت از دارا یسازو تنوع سمت حرکت کرده کیداشته که همه بازارها به 

 ییایمختلف، مناطق جغراف عیدر صنا یگذارهیداشته باشد؛ سرما یاشکال مختلف تواندیم هاییدارا یسازتنوع

مانند بازار مسکن. پس در  نیگزیجا یبا بازارها یسازمصون یاوراق بهادار و حت گریانواع د دیمختلف، خر

 هیارزش سرما دیاز کاهش شد تواندیم یسازتنوع یاستراتژ کیبازارها، استفاده از  یعیطب یهاچرخه شتریب

 .یجانیو ه یاز رفتار احساس یریجلوگ یباشد برا یراهکار تیکند و در نها یریجلوگ

 استراتژی و طرح داشتن

 یشنهادیاز موارد پ یاست. برخ یاتیح یگذارهیکاغذ در سرما یو نوشته شده رو قیدق یاستراتژ کی وجود

 موارد است: نیشامل ا دیمشخص کن دیتوانیکه م

 یگذارهیاهداف سرما 

 یگذارهیسرما یبازه زمان 

 یگذارهیسرما یپرتفو یهدف کل 

 (دیکن جادیا راتییتغ یدر پرتفو ی)چه زمان یدر پرتفو راتییتغ یاستراتژ 

 و … . 
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از افراد  یبرخ یمثال استراتژ یبرا کنند،یضرر کار م و حد متیموفق با اهداف ق گذارانهیاز سرما یاریبس

. از آن طرف، فروشندیم آن را افتیآنها کاهش  دیخر متیدرصد از ق 10 ای 8سهام  متیاست که اگر ق نیا

 شیمت سهم در حال افزایق یمشکل است. چون وقت یفروش سهام و زمان کسب سود کم یبرا یریگمیتصم

ممکن  گذارانهیزمان، سرما نی. در اشودیم یباعث بروز دودل ابدییباز هم ادامه م متیق شیاست، طمع افزا

فروش ه سهام را ب یباالتر، مابق یهامتیو در ق یفعل متیاز سهام خود را در ق یبخش رندیبگ میاست تصم

 برسانند.

 با پول وام و قرض یگذارهسرمای پرهیز از

 تواندیم کندیو وام استفاده م یقرض یاهیو فروش سهام از سرما دیخر یکه برا یمبتد ینظر شما شخص به

 یروزها و حت نیکه اول یعاد یشخص یهستند ول یقاعده مستثن نیبازار از ا یهایادر بازار موفق شود؟ حرفه

از بازار سود  ستیکه مالک آن ن یاهیکه بخواهد با سرما یدر صورت گذراندیبا بورس را م ییآشنا یهاماه نیاول

اجتناب  شیگذارهیدر معامالت و سرما جاناتیاحساسات و ه تاثیردست آورد، معموال نخواهد توانست از ه ب

 در ینوسانات بازار احساسات مخرب کمتر د،یخودتان در حال معامله هست یهیکه شما با سرما یکند. زمان

 .کندیم جادیشما ا

 با مبالغ کم یگذارهسرمای شروع

 زین یاحتمال انیز زانیدست آورد، مه در بورس ب یشتریب یسودآور توانیباال م یهاهیکه با سرما طور همان

 دهد. شیرا افزا جاناتیاسترس و ه زانیم تواندیعامل است که م نیو هم شودیم شتریب نیبا معامالت سنگ

موضوع  نیبا مبالغ باال عادت ندارد ا یگذارهیبه معامله و سرما یمبتد گذارهیسرما کیکه  یزمان مخصوصا

 هیدر معامالت با سرما یحت توانیمهارت در بورس، م زانیم شیرفته با افزا. رفتهشودیمعموال به ضرر تمام م

 احساسات داشت. یرو یشتریباال، کنترل ب
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 از دست رفته یهافرصت رشپذی

شود،  یگذارهیدر انجام معامالت سهام و سرما یزدگمخصوصا باعث شتاب تواندیکه م یاز احساسات یکی

در حال از  شهیهم م،یندار ییجادو یاز ما گو کدامچیکه ه ییجا احساس از دست دادن فرصت است. از آن

 یلیدل به هر یول دیترا داش یسهم دیکه شما قصد خر یصورت در !بود میو خواه میها هستدست دادن فرصت

که آن سهم را  دیکنیآرزو م یو بعدا آن سهم رشد کرد به احتمال قو دیبخر دینتوانست ای دیدینخر آن را

کردن،  آرزو یبزرگان است که به جا هیتوص شما نخواهد داشت و یبرا یسود چی. البته آرزوکردن هدیداشت

 .دیکن ییرا به موقع شناسا یبعد یهاتا فرصت دیکار کن تانیگرو معامله یگذارهیسرمارشد مهارت  یرو

 د،یریموضوع را بپذ نیاستفاده کند و اگر ا یسودآور یهادر بورس وجود ندارد که از همه فرصت چکسیه

 .ابدییشما در معامالت کاهش م یجانیو ه یاقدامات احساس

 ست؟یخوب و بد چ گرمعاملهتفاوت 

و  ندیبب دیخر یرا برا یادیز لیپتانس یکیممکن است  م،یگر نشان دهسهم را به دو معامله کینمودار  اگر

خانواده بزرگ  کیدر  گرمعاملهاگر هر دو  یکند. حت ینیبشیبالقوه فروش را پ لیبه همان اندازه پتانس یگرید

 یهایگذارهیرا در سرما یکسانی نیو قوان یتمعامال ستمیباشند، س دهید یکسانی کامال یهاشده باشند، آموزش

 کسب خواهند کرد! یمتفاوت جهینت تینها خود به کار ببرند، در

 شودیمتفاوت هر فرد است که موجب م یمعامالت یشناختو روان یتیشخص یهایژگیامر، و نیا یاصل لیدل

 صیحر ازاندازهشیدو فرد ممکن است ب نیاز ا یکی. ردیبگ میفکر کند و تصم یمتفاوت وهیبه ش گرمعاملههر 

است  یدر حال نیشوند. ا ترشیب هااجازه دهد ضرر این که ایآمده خود را کم کند دستترسو باشد و سود به ای

ببرد.  یشتریسود ب جهیخود داشته باشد و درنت یاز استراتژ یرویبه پ یتعهد محکم گریکه ممکن است فرد د

 نیحاصل از آن دارد. بر ا جهیو نت یو یمعامالت وهیدر ش ینقش مهم کند،یشخص چگونه فکر م کی این که

 پرداخت: کیهر  فیکرده و به تعر کیتفک گریکدیاز  اان رگرمعاملهدو مدل از  توانیاساس م
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 بندیشده و مورداستفاده قبل احترام گذاشته و به آن پاآموخته یهاروشاست که به یخوب: کس گرمعامله 

 باشد.

 پروایو فروش ب دیاست که قدرت کنترل احساسات خود را نداشته و به خود اجازه خر یبد: کس گرمعامله 

 .دهدیم

 گر خوب تبدیل شویم؟چگونه به یک معامله

تواند تا حدود زیادی موفقیت شما را در بازار گری وجود دارد که میراهکارهایی برای پرورش مهارت معامله

 ر این زمینه، موارد زیر را در نظر داشته باشید: سرمایه تضمین کند. د

 یشخص یمعامالت یاستراتژتدوین 

 یارهایخروج از آن و مع ،یگذار هینوشته شده است که ورود به سرما نیقوان یسر کی ،یمعامالت یاستراتژ

جمله  مختلف از یهامهارت یری. فراگزندیآموزش حرف اول را م نیبنابرا کند.میرا مشخص  هیسرما تیریمد

 جهیبازار، به کسب نت یفعاالن تجرب یهادگاهید یو بررس یفرد یهامهارت ،یادیبن لیتحل کال،یتکن لیتحل

 از،یموردن یهامهارت یریگر خوب عالوه بر فراگمعامله کی. کندیم ییخوب از بازار بورس کمک بسزا

 یاستراتژ یکل طور . بهکندیطور مستمر دنبال مقرار داده و آموزش را به تیاطالعات را اولو یروزرسانبه

 یپرخطر یهایان استراتژگرمعاملهاز  یو برخ شودیم ثباتیب یباشد چراکه بازار گاه یشخص دیبا یمعامالت

 یستراتژاز ا یبرداریهنگام کپ نینباشد؛ بنابرا یمناسب نهیشما گز یبرا تواندیکه م کنندیم یسازادهیپ

 یهم موردبررس سکیر رتیشود و از جنبه مد دهیو اساس آن سنج هیالزم است پا گر،یان دگرمعامله یمعامالت

 کیخوب  گرمعاملهاشتباه است.  اریو عدم ثبات در آن بس یمعامالت یدائم استراتژ رییتغ ن،یچن. همردیگقرار 

 .کندیروال و طرز فکر خاص را دنبال م
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 هیسرما تیریمدافزایش مهارت 

 سکیاندازه توان، ر به دیان است و همواره باگرمعاملهاز  یاریمشکل بس ه،یسرما تیریمد نیتوجه به قوان عدم

 تیحائز اهم اریبس یو یگر خوب و طول عمر کارمعامله کیفرد به  شدنلیتبد یبرا سکیر تیریکرد. مد

سه نکته  نیتوجه به ا ان،یحد ز یریکارگحجم معامالت و به بمناس زانیعالوه بر م هیسرما تیریاست. در مد

 شده.حفظ سود کسب سک؛یبردن ر نیاز ب سک؛یاست: کاهش ر یضرور یاساس

قرار  رغم یعل تینها اند؛ اما درهستند که در یک معامله خاص وارد سود بسیار باالیی شده یمثال، افراد یبرا

 یهااز مؤلفه یکی تیعدم رعا لیواقع به دل اند. دربسته انیتحمل ز سود باال، معامله خود را با کیداشتن در 

اجتناب »به آن  یکه در علم روانشناس اندهمواجه شد یانیز نیشده با چنحفظ سود کسب یعنی هیسرما تیریمد

 .شودیگفته م «انیاز ز

 یگرمعامله یروانشناسشناخت اصول 

 دیگر خوب و موفق بامعامله کیبه  شدنلیتبد یاست که برا یعامل نیترمهم دیتردیب ،یشناختروان ییتوانا

در  ندهایفرآ نیمختلف. ا طیدر شرا یو رفتار یذهن یندهایمطالعه فرآ یعنی ی. روانشناسدیآن را پرورش ده

 یدواریو ام ینیبترس، طمع، غرور، خودبزرگ ها،زهیافکار، احساسات، انگ لیاز قب یبافت معامالت و بازار، عوامل

ها آموخته دیتوانیهرگز نم دیخود کنترل داشته باش یکه بر احساسات درون دی. اگر قادر نباشرندیگیرا در برم

 یگرو مناسب معامله یکاف ییکسب دانا رغمیهستند که عل یادی. افراد زدیخود در بازار را بکار ببر اتیو تجرب

دسته از افراد عدم  نی. مشکل ارندیکار گه ب یخود را در بازار واقع یهاآموخته توانندینم ه،یارمدر بازار س

. بدون کندیم فاءیافراد ا یمعامالت ییدر بهبود کارا ییمهم نقش بسزا نیا که یحال است، در یکنترل درون

 یان موفق و اخراجگرمعامله نیب یدیکل یهااز تفاوت یکی تواندیوکار مکسب نیشک عواطف و احساسات در ا

 باشد.
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 و صبر نظمافزایش مهارت 

 تیگر خوب و داشتن معامالت مستمر و موفق اهممعامله کیبه  شدنلیتبد ندیمهارت نظم و صبر در فرآ دو

منظور  نیطلب کند. به ا گرمعاملهنفس را از خودساخته و خودخواسته باشد و اعتمادبه دیدارند. نظم با ییبسزا

خود را  ریگ میتصم یهابود و مهارت یریادگیدر حال  شهیهم دیخوب با گرمعامله کیبه  شدن لیتبد یبرا

گر منظم و صبور کار خود را با رغبت انجام گردد پرورش داد. معامله لیتبد یدرون یژگیو کیکه به  ییتا جا

بهتر شدن بهره  یبرا یدقت کرده و از هر فرصت اتی. به تمام جزئردیپذیخود را م یکارها تیو مسئول دهدیم

 یمندمعامالت بهره یای. برنده شدن در دنداندیم یاز زندگ یو آن را جزئ نشده. او با شکست دلسرد ردیگیم

دارد که  ییهاکردن کارت یبلکه برنده شدن شما بسته به چگونه باز ست،ین یمعامالت یهافرصت نیاز بهتر

 .دیدار اریاکنون در اخت

 یگرمعاملهای به نگاه حرفه

 یگرمعاملهخواهد بود. حرفه  حیدرآمد آن هم مثل تفر د،ینگاه کن حیتفر کیعنوان به یگربه معامله آن چهچن

ان موفق گرمعاملهآن را دنبال کرد.  تیبا جد یستیاست و با یوکار جدکسب کیوقت، وقت و چه تمامچه پاره

 هیزمان و سرما تیریمد یبرا یمشخص یهایاستراتژ دانند،یوکار مشغل و کسب کیرا  یگرهمواره معامله

بدون  تواندیم گرمعاملهاست که  تیواقع کی نیکنترل رفتار خود دارند. ا یبرا یاراده قو حالنیدارند و درع

منظم  یت کارساعا یستیکند، اما با فیخود را تعر یو همکار، هر طور که دوست دارد، زمان کار سیداشتن رئ

نداشته باشد، اخراج شدن از حرفه  یتفاوت حیکه کار کردن با تفر یباشد. زمان شتهدا یاشدهفیو از قبل تعر

 گرمعامله یبرا یاساس یازهاینشیدرک نخواهد بود. کسب مهارت، تجربه و ثبات از پهم قابل یگرمعامله

 وقت است.تمام
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 سخن پایانی

 یمعامالت ستمیس کی. اگر گذاردیم تاثیرتان شدن حساب ادیز و کم یرو میطور مستقشما  احساسات

معامله  حتماشوید،  ینگران ای احساس ترس، غروردچار اما در لحظه انجام معامله  دیالعاده هم داشته باشفوق

 هیترس بر ذهن شما سا ایقمار گونه و  سارتج کیکه  دیافتیقرار خواهد گرفت. هر زمان در تاثیرشما تحت 

 نیبه ا یگر بستگمعامله کیعنوان و شکست شما به تیچون موفق دیافکنده است دست از معامله کردن بکش

 . دیاحساسات خود را کنترل کن دیدارد که چقدر بتوان

 ییجا در د،یافراد هست نیارتریو هوش نیترقیواقع در حال رقابت با دق در دیکنیکه اقدام به معامله م یزمان

که احساسات در  دیشده است و اگر اجازه دهفراهم شکست شما کامال یبرا نهیکه زم دیپردازیبه رقابت م

. دیدهیکه انجام م دیهست یمسئول تمام معامالت . شما شخصادیارا باخته یتان دخالت کنند بازمعامالت

 یخوب اریبس یهاستمیکه س یگراناز معامله یاری. بسستین یافک ییتنهاخوب به یمعامالت ستمیس کیداشتن 

 برد را ندارند. یآمادگ یازلحاظ روان رایز کنندیبا ضرر بازار را ترک م اردارندیدر اخت

به دست  یاغواکننده است. بازار همواره حس طمع را برا اریاز طال بس یبازارها مانند قدم زدن در معدن تیماه

درک درست  یاحساسات رو نی. اکندیم کیتحر میدار آن چهو حس ترس از دست دادن  شتریآوردن سود ب

 کنندیکسب م یاپیچند برد پ که نیا از آماتورها بعد شتری. بافکندیم هیها سااز مخاطرات و فرصت حیو صح

به  یبندیو عدم پا رییکه با تغ دیخوب هست یااندازهمطلب که شما به نی. باور اکنندیاحساس نابغه بودن م

گر با انحراف زمان است که معامله نیدر هم قایاست. دق زیانگجانیه اریبس دیرسیم تیبه موفق زین تاننیقوان

دانش  یریکارگان با بهگرمعامله. کندیرا فراهم م شیخو یبگریخود تخر نهیکه وضع کرده است زم ینیاز قوان

. زنندیم یرانگریو با دخالت دادن احساساتشان در معامالت خود دست به خودو رسندیم تیبه موفق یو آگاه

. بازار پر گردانندیبه بازار بازم یزمان کوتاهدر مدت رندیگیرا که از بازار م یان همه سودگرمعاملهاز  یاریبس

 یهایریگمیاند. از تصمدهو سپس همه آن را به بازار بازگردان انددهیرس زیچبه همه چیاست که از ه یاز افراد

 ،نیب نیا و در دیبرو شیبر اساس آن برنامه پ ،دیمعامالت خود برنامه داشته باش یو برا دیاجتناب کن یآن
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 دیاقدام به ورود به بازار نکن شدهنییتع شیاز پ یذهن ریتصو کیخواهد بود. هرگز با  ینکته مهم یریپذانعطاف

 .دیده قیتطب طیو خود را با شراعوض کنید برنامه خود را  زیشما ن کندیم رییتغ ربازا طیکه شرا یتا زمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


