
 خالصه درس: چگونه سیستم مکانیکی مخصوص خودمان را بسازیم؟

 

، جمع بندی خواهیم داشت بر تمامی فارکس آموزش در این مقاله از مجموعه مقاالت

سیستم معامالتی مکانیکی مخصوص  مباحث گفته شده پیرامون ساخت و طراحی

 !خودتان

های معامالتی زیادی در دنیای فارکس وجود دارند که اتفاقا جواب هم می دهند، سیستم

گران فاقد نظم و انضباط الزم برای پیروی از قوانین آن هستند و در اما بسیاری از معامله

 !نتیجه، همچنان ضرر می کنند

 

 :یابد دست زیر هدف دو به بتواند باید شما مکانیکی معامالتی سیستم

 .بتواند هر چه سریع تر یک روند را شناسایی کند .1

بتواند راه حلی برای جلوگیری از موارد کاذب بویژه شادو ها و اسپایک های قیمتی  .2

 (.پیدا کند )روند مورد نظر شما را تأیید کند
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ماه به صورت  2اگر سودآور بود، در اینصورت با سیستم معامالتی خود حداقل به مدت 

 .معامله کنید دمو حساب زنده در یک

این کار به شما کمک می کند بتوانید در مورد چگونگی استفاده از سیستم خود در زمان 

نوسانات بازار یک ذهنیت داشته باشید. معامله کردن بصورت زنده با تست کردن بصورت 

 .دستی بسیار متفاوت است

ماه با سیستم خود به صورت دمو معامله کردید و همچنان  2پس از آنکه حداقل به مدت 

سودآور بودید، بعد آماده هستید تا با سیستم خود به صورت زنده با پول واقعی معامله 

 .کنید

با این حال، به یاد داشته باشید که باید تحت هر شرایطی به قوانین سیستم خود پایبند 

 !باشید

  

 :مکانیکی معامالتی سیستم ساخت برای گام 6 

 .خود را پیدا کنید فریم تایم .1

ها را شناسایی را پیدا کنید که به کمک آنها می توانید خیلی زود روند اندیکاتورهایی .2

 .کنید

اندیکاتورهایی را پیدا کنید که به شما کمک می کنند در دام موارد کاذب )شادوها و  .3

 .اسپایک های قیمتی و..( نیفتاده و روند خود را تأیید کنید

 .خود را مشخص کنید ریسک .4

 .نقطه ورود و خروج خود را مشخص کنید .5

 !به آن قوانین پایبند باشید همیشه قوانین سیستم معامالتی خود را یادداشت کرده و .6
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 :معامالتی سیستم تست برای مرحله 3 

 .به عقب بازگشته و نمودار خود را یک کندل یک کندل جلو ببرید :اول مرحله

عامالت خود را ثبت کنید تا ببینید آیا سیستم خود را طبق قوانین آن معامله کرده و م

 .در کل سودآور است یا خیر. به این کار تست گیری )بک تست( می گویند

ماه به صورت  2اگر سودآور بود، سپس با سیستم خود حداقل به مدت  :دوم مرحله

 .زنده در یک حساب دمو معامله کنید
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اینگونه می توانید در خصوص چگونگی معامله با استفاده از سیستم خود در زمان نوسانات 

بازار، ذهنیتی داشته باشید. معامله کردن بصورت زنده با تست گیری بصورت دستی بسیار 

 .متفاوت است

ماه در حساب دمو معامله  2هنگامی که با سیستم خود حداقل به مدت  :سوم مرحله

ن سودآور بودید، بعد آماده اید تا با سیستم خود به صورت زنده و با پول کردید و همچنا

 .واقعی معامله کنید

با این حال، به یاد داشته باشید که باید تحت هر شرایطی به قوانین سیستم خود پایبند 

 !باشید
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