
 !به برنامه معامالتی خود پایبند باشید

 

، به اهمیت موضوع پایبندی به برنامه فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .معامالتی خواهیم پرداخت

 .امه معامالتی تنها زمانی کارآمد و مفید خواهد بود که قوانین آن رعایت شودیک برن

 !باشید پایبند آن به باید شما

گوید که چنین چیزی بدیهی نیز همین را می منطقگفتنش راحت است. بله. در واقع 

 .گران همچنان از انجام آن عاجزنداست..اما بیشتر معامله

 عجب. چرا بعد؟

 .معامالتی برنامه با گرانمعامله تطابق عدم

برنامه معامالتی باید یک برنامه متناسب با توانایی های خودتان باشد. طرحی متناسب با 

 .خودتان و سبک زندگی فردی خودتان ریسک اهداف خودتان، میزان تحمل
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را بر اساس سلیقه های شخصی خودتان ایجاد کرده  معامالتی برنامه شما باید هر مولفه

حقیقت غافل نشوید که برنامه معامالتی باید اندازه خود شما  و طراحی کنید. هرگز از این

 .و پاسخگوی نیازهای شما باشد

 .نه اندازه دوست دخترتان. نه اندازه دوست پسرتان

اندازه تن رونالد رفیق شیرین ما که سرش شکل همبرگر است و شلوار خال خالی صورتی 

 .بخش است نیز نباید باشدپوشد و یک رپر الهاممی
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 .برنامه معامالتی شما باید بر اساس واقعیت ساخته شود. نه بر اساس امید

د برنامه معامالتی شخص دیگری را کپی می کنید و یا برنامه معامالتی شما بر اگر داری

اساس تصورات و فرضیات اشتباه ساخته شده است، بدانید با آن تطابقی نداشته و در 

 .مسیر اجرای آن نیز به مشکل خواهید خورد

 طراحی نو از را خود معامالتی برنامه سپس باشید. صادق خودتان با حل: راه

 .یدکن

 .شوندطراحی می« کارایی در بلندمدت»های معامالتی با هدف برنامه

گذارند یا اغلب به زبان گران فارکس برنامه معامالتی خود را کنار میبسیاری از معامله

تخصصی تر از سیستم معامالتی خود که در دل برنامه معامالتی آنها نهفته است، دست 

 .کشندمی

 چرا؟

 .ضررهای متوالی نیستندآنها قادر به تحمل 

به جای آنکه در طول ایام سخت )که وقوع آن ناگزیر است( به برنامه معامالتی خود بیشتر 

 !گذارندپایبند باشند، آن را کنار می

 .باشید صبور حل: راه

معامله کردن بر اساس یک برنامه مستلزم اینست که در طول تمام پستی و بلندی ها و 

آن پایبند باشید. چنین چیزی نیاز به نظم و انضباط دارد. نظم و  تلخ و شیرین روزگار به

 .انضباط مستحکم آن هم از جنس بتن
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های معامالتی خود پایبند نیستند. هستند به برنامه انضباط و نظم گرانی که فاقدمعامله

 !شما باید انضباط داشته باشید. انضباط بتنی

 

 

 !باشید منضبط حل: راه

 

ان فارکس مشکالت روحی و روانی نهادینه گررفتار خود تخریبی چیست؟ برخی معامله

 .شده دارند که شخصیت معامالتی آنها را از بین می برد
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گر برای حل این مسأله کافیست کمی بخود سخت بگیرید. آنگاه حل می شود. اما معامله

ابتدا باید از وجود چنین مسایلی در شخصیت خود آگاه باشد. اگر ریشه مشکالت را ندانید 

 .راه حل آن را پیدا کنید توانیدنمی

وقتی اجرای برنامه معامالتی خود دست می کشید و دیگر به آن پایبند نیستید، به خاطر 

دهید و ممکن است فکر کنید عدم این عدم پایبندی به انضباط دارید به خود پاداش می

 .پایبندی به برنامه معامالتی اشکالی ندارد

ا برای کنار گذاشتن برنامه معامالتی افزایش تواند رغبت شما ریک سود غیرموجه می

دهد. شاید با خود اینگونه فکر کنید: یک بار این کار را کردم و سود کردم. شاید دوباره 

 .هم سود کنم. پس باز هم شانس خودم را امتحان کنم

اما نکته اینست که نتایج مثبت معامالت بی نظم معموال موقت هستند و عدم انضباط در 

 .نجر به ضرر معامالتی خواهد شدنهایت م

 .سازید متمایز ناموجه سودهای از را موجه سودهای

اید یک سود موجه زمانی است که شما یک برنامه معامالتی مفصل و دقیق طراحی کرده

کنید. سودی که ناشی از رعایت یک برنامه معامالتی و برنامه خود را مو به مو اجرا می

 .یم بخش انضباط معامالتی استاست توجیه پذیر بوده و تحک
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کنید و آن ود ناموجه زمانی است که شما برنامه معامالتی خود را بطور کل رها مییک س

 .گذارید. شاید سود کنید اما نتیجه کار شما شانسی خواهد بودرا کنار می

شاید گزینه شما این باشد که سکه هوا اندازید و شانسی عمل کنید و اینگونه تصمیمات 

تواند شما را به عدم معامالتی خود را بگیرید. چنین سودی غیرقابل توجیه است و می

 .انضباط در معامالت تشویق کند

 .نزند خشکتان امیدوارم البته کنید. نگاه آینه در حل:راه

پایبندی به برنامه معامالتی خود مشکل دارید به احتمال زیاد اگر شخصا در خصوص 

 .حل های ارایه شده متوسل شویددلیل آن یکی از موارد باالست. اگر چنین است به راه
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 است موفقیت رمز ثبات

 .مدیریت و حفظ انضباط برای داشتن معامالت سودآور و مستمر امری کلیدی است

معامله کردن عبارتست از اینکه قانون میانگین ها را به سمت خود متمایل کنیم )در 

 (.درس های بعدی در این خصوص بیشتر خواهیم گفت

کند که هر بار و با هر گر پیروز کسی است که این مهارت را در خود ایجاد میمعامله

ن توپ به داخل سبد فرصتی بتواند توپ را به سمت سبد پرتاب کند. اینگونه شانس رفت

 .یابدافزایش می

هر معامله گر باید با رعایت یک برنامه معامالتی دقیق و مشخص در تک تک معامالت 

 .خود و بصورت با ثبات معامله کند

اگر شما امروز یک طور معامله کنید و فردا طور دیگر، عملکرد معامالتی شما نیز احتماأل 

 .درهم و بر هم خواهد بود

تر دهد سختدهد و کدام جواب نمیاین تعیین اینکه کدام استراتژی جواب میافزون بر 

 .گرددمی

 توانایی بر ناموجه سودهای ندهید اجازه است. معامالتی انضباط نتیجه سودآوری

 .گذارد اثر شما انضباط حفظ

مه به برنامه معامالتی خود پایبند باشید و این نکته را ملکه ذهن خود سازید که اگر برنا

 .خود را بدقت رعایت و اجرا کنید در بلندمدت سودآوری بیشتری خواهید داشت
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