
 چگونه یک سیستم معامالتی مکانیکی بسازیم؟

 

، نحوه طراحی و ساخت یک سیستم فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .هیم دادمعامالتی مکانیکی را به شما آموزش خوا

تا اینجای کار، یاد گرفتید که چگونه می توانید برنامه معامالتی خود را طراحی کنید. 

 .گران فارکس هستیدهمچنین گفتیم که مهم است بدانید شما کدامیک از انواع معامله

حال به شما آموزش می دهیم که چگونه می توانید به این سیخ کباب )برنامه معامالتی 

 .کنید طراحی فارکس معامالتی سیستم یک گوشت بزنید ونحیف خود( کمی 

تخصصی تر بگوییم، می خواهیم هر چه می دانیم در مورد سیستم های 

 .فارکس به شما انتقال دهیم مکانیکی معامالتی
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سیستم هایی هستند که سیگنال های معامالتی  مکانیکی معامالتی های سیستم

 .قرار می دهندتولید کرده و در اختیار معامله گر جهت استفاده 

به این دلیل به آنها مکانیکی گفته می شود که معامله گر بدون توجه به فضای معامالتی 

 .بازار، معامله را انجام می دهد

شما را در زمان انجام  احساسات ها و سوگیری در عمل، این سیستم باید بتواند تمام

 هر تحت. معامالت حذف کند، زیرا قرار است شما از قوانین سیستم خود پیروی کنید

 .شرایطی

در گوگل، خیل عظیمی از « های معامالتی فارکسسیستم»با یک سرچ ساده ی عبارت 

مقدس و »کنند سیستم وبسایت ها برای شما نمایش داده خواهد شد که ادعا می

با پرداخت چند میلیون می توانید آنها را خریداری « فقط»ختیار دارند که در ا« تضمینی

 .کنید

 .این سیستم ها از قرار هزاران پیپ در هفته تور می زنند و هرگز هم ضرر نمی دهند

مفروض سیستم های فوق العاده خود را به شما نشان می دهند و چشم  "نتایج"این افراد 

شما ناگهان تبدیل به عالمت دالر می شود و همانطور که نشسته اید با خود می گویید: 
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میلیون بدم می تونم این همه پول بزنم. عالوه بر این،  50پس اگر فقط به این بنده خدا "

تونم این پول را سرجایش ن پیپ در هفته شکار کند، مثل برق میاگر سیستم او هزارا

 ".برگردانم

یواش تر عزیز جان. پیش از اینکه وارد درگاه پرداخت شوید و اقدام به خریدن کنید بهتر 

 .است یک سری نکات را بدانید

مشکل این است  .دهند می جواب واقعا حقیقت این است که بسیاری از این سیستم ها

مله گران فارکس فاقد انضباط کافی برای پیروی از قوانین موجود در سیستم ها که معا

 .هستند

مگر داریم؟!( این است که به جای اینکه چند میلیون حقیقت دوم )اساسا حقیقت دوم 

بپردازید و یک سیستم خریداری کنید، می توانید کمی وقت گذاشته و سیستم معامالتی 

طراحی کرده و همان پولی که قرار بود خرج  رایگان صورتمکانیکی خود را آن هم به 

 .سیستم کنید را به عنوان سرمایه در حساب معامالتی خود استفاده کنید

های معامالتی مکانیکی چندان هم کار دشواری حقیقت سوم این است که طراحی سیستم

وضع می  نیست. آنچه دشوار است پیروی از قوانینی است که هنگام طراحی سیستم خود

 .کنید

ایم که به فروشند، اما ما تا بحال سایتی ندیدهسایت های زیادی هستند که سیستم می

 .بسازید شما آموزش دهد چگونه می توانید سیستم خود را

درس امروز گام به گام شما را راهنمایی می کند تا بتوانید یک سیستم معامالتی مکانیکی 

 .یدفارکس که مناسب شماست را طراحی کن
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 شما مکانیکی معامالتی سیستم اهداف

 "!وا، هدف سیستم معامالتی من کسب یک میلیارد دالر است دیگه"حتما می گویید، 

العاده است، اما از آن نوع اهدافی نیست که شما را تبدیل به یک گرچه چنین هدفی فوق

 .گر موفق فارکس کندمعامله

 :د به دو هدف بسیار مهم دست یابیددر طراحی سیستم معامالتی مکانیکی، بای

 .کند شناسایی زودتر چه هر را روندها سیستم شما باید بتواند .1

 کاذب الگوهای یا اسپایک یا شادو موارد برابر در شما از سیستم شما باید بتواند .2

 .کند محافظت

 

اگر بتوانید با سیستم معامالتی خود به این دو هدف نایل شوید، شانس موفقیت شما 

 .بمراتب بیشتر خواهد بود

 .قسمت دشوار در خصوص این اهداف این است که آنها با یکدیگر در تضاد هستند

که هدف اصلی آن کشف زودهنگام روندها باشد، احتماالً بارها  اگر سیستمی داشته باشید

 .می افتید کاذب موارد و بارها در دام

از سوی دیگر، اگر یک سیستم معامالتی مکانیکی داشته باشید که تمرکز آن بر نیفتادن 

، در اینصورت در بسیاری از معامالت دیر هنگام وارد در دام موارد کاذب و شادو ها باشد

 .معامله خواهید شد و احتماالً فرصت های معامالتی زیادی را از دست خواهید داد

وظیفه شما، هنگام طراحی سیستم معامالتی مکانیکی، یافتن حد وسط بین این دو هدف 

 .است
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ان تالش کنید راه هایی را نیز راهی برای شناسایی زودهنگام روندها پیدا کنید، اما همزم

پیدا کنید که به شما کمک می کنند بتوانید سیگنال های کاذب را از سیگنال های واقعی 

 .متمایز سازید

اگر نمی دانید کار را از کجا شروع کنید، مقاله های مربوط به سیستم های معامالتی ما 

 .را مطالعه کنید

های خود را در خصوص گر فارکس نیز در بخش کامنت مقاله ها ایدهده ها معامله

های معامالتی با شما قسمت کرده اند، بنابراین حتما کامنت ها را نیز مطالعه سیستم

 !فرمایید. شاید یکی دو تا از آنها در طراحی سیستم معامالتی مکانیکی به بدردتان بخورد
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