
 خالصه درس: نکاتی پیرامون طراحی یک برنامه معامالتی

 

داریم مروری داشته باشیم بر  ، قصدفارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از مجموعه 

 .عامالتیدروس گذشته در ارتباط با برنامه م

تواند تنها محدود به داشتن یک برنامه معامالتی تفاوت بین سود کردن و ضرر کردن می

 !و نداشتن یک برنامه معامالتی باشد

یافته برای اجرای یک سیستم معامالتی است برنامه معامالتی یک رویکرد منظم و سازمان

اید. در همین حال کردهکه شما بر اساس تحلیل خود و دورنمای بازار برای خود ایجاد 

 .ل خود منظور کنیدفردی را نیز باید در تحلی و روانشناسی ریسک مدیریت نکات

مهم نیست برنامه معامالتی شما چقدر عالیست. اگر به آن پایبند نباشید و آن را دقیق 

 .اجرا نکنید، برنامه جواب نخواهد داد

 گرانی هستند کهکنند همان معاملهگرانی که از یک رویکرد منظم پیروی میمعامله

 .اند در بازار دوام آورندسالهاست توانسته
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ممکن است معامالت ضررده آنها حتی از معامالت پیروز آنها بیشتر باشد اما همچنان آنها 

 .کنندسودآور باشند زیرا آنها یک رویکرد منظم را بطور دقیق رعایت و اجرا می

 :گردددر زیر خالصه ای از مزایای کلیدی داشتن برنامه معامالتی ارایه می

 معامله کردن وقتی یک برنامه داریم از معامله وقتی یک برنامه نداریم، ساده تر است. 

 استرس کمتر به معنای سالمت روحی و جسمی بیشتر است. 

 قابلیت ارزیابی عملکرد، شناسایی مشکالت و تصحیح و اصالح آنها. 

  یک برنامه معامالتی از ریشه دواندن بسیاری از مشکالت روحی روانی جلوگیری

 .کندمی

 دهدیک برنامه معامالتی اگر بصورت دقیق اجرا شود، شمار معامالت بد را کاهش می. 

 کندیک برنامه معامالتی هرگونه رفتار غیرمنطقی را در نطفه خفه می! 

 توانید کنترل کنید را تنها چیزی که می سازدیک برنامه معامالتی شما را قادر می

 !کنترل کنید: یعنی خودتان

  یک برنامه معامالتی حجم زیادی از انضباط و نظم را به داخل معامالت شما تزریق

 .کند. قماربازان هم فاقد نظم و انضباط هستند و هم فاقد یک برنامه معامالتیمی

 ی ریسک کرده و خارج از دایره راحتی سازد تا کمیک برنامه معامالتی شما را قادر می

اید ضررها بزرگ و بزرگتر خود معامله کنید. احتماال بارها شده است که اجازه داده

 برنامه ترین کار است! یکچرا؟! چون این راحتاید! شوند و سود ها را سریع بسته

 .کندقیق و منظم اجرا شود از وقوع چنین چیزهایی جلوگیری میاگر د معامالتی

 یک برنامه معامالتی GPS  شماست که شما را از جایی که اکنون هستید به جایی

 !دهد: یعنی سودآوری پایدارخواهید بروید انتقال میکه می
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 ه نحوی طراحی شده است که اگر جایی از مسیر را اشتباه شما ب معامالتی برنامه

شد و این فرصت را دارید که پیش از آنکه اوضاع از  بپیچید به سرعت متوجه خواهید

 .کنترل خارج شود مشکل را تصحیح کنید

 

 ...و نکته آخر پیش از آنکه به کالس درس بعدی روید

ری است که مدام در حال پیشرفت همواره بیاد داشته باشید که یک برنامه معامالتی کا

 ...است

ساکن و بی حرکت نیست. پویاست و دایما در حال تغییر است. همانطور که  ،فضای بازار

 .کند، برنامه معامالتی شما نیز باید تغییر کندهمه چیز تغییر می

 

که  برنامه معامالتی و روند کار خود را هر چند وقت یکبار ارزیابی کنید. بویژه زمانی

 .کندشرایط زندگی و یا اوضاع مالی شما تغییر می
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های همچنین همانطور که بررسی های شما منجر به تغییر در سیستم معامالتی یا روش

شود، اطمینان حاصل کنید که این اصالحات در برنامه معامالتی شما معامالتی شما می

 .گرددمنعکس می

 !ارویند چارلز نشوید. منقرض تا کنید پیدا تطابق

بیاد داشته باشید که هدف اصلی یک برنامه معامالتی اینست که شما را بر روی کارتان 

متمرکز و متعهد کند، تا اینگونه موثر و منسجم عمل کرده و بتوانید تصمیمات معامالتی 

 .خوب بگیرید

سازید. و بدانید در با این حال بستگی به خود شما دارد که چطور این برنامه را می

 .رتیکه آن را عمال مورد استفاده قرار ندهید اساسا بی مصرف خواهد بودصو
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