
 چرا باید یک دفترچه ثبت معامالت روزانه داشته باشیم؟

 

دلیل مهم که چرا داشتن یک دفترچه  5، فارکس آموزش در مقاله امروز از سری مقاالت

 .مرور خواهیم کردثبت معامالت روزانه دارای اهمیت است، را با یکدیگر 

خوب دیگه.. آیه یاس خواندن بس است. فرض کنیم اکثر معامله گران مجرب یک دفترچه 

 .معامالتی نزد خود دارند و معامالت خود را به طور مداوم ثبت و بررسی می کنند

و می دانید خبره ترین معامله گران فارکس چگونه هستند؟ گرچه می دانیم برخی نمی 

 ...پذیرند

 ...خفن طورند! پول دارند. ماشین خفن دارند. انواع لباس دارند. انواع داف ها را دارندآنها 

 ...شاید اغراق می کنیم، البته فقط کمی

گذشته از اینکه ما در دروس آموزشی خود به شما کمک می کنیم تا به آن جایگاه خفن 

 ...طور برسید، داشتن دفترچه معامالتی مزایای دیگری نیز دارد
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 یف شدن ما و موقعیت ما در کلیت زندگیتعر 

 پیشرفت داشتن در اهدافی که در برنامه معامالتی خود آنها را تعیین کرده اید 

 مشخص کردن نقاط ضعف و قوت خود در عملکرد معامالتی و مدیریت استرس 

 ایجاد راهکاری برای خودآموزی 

 

ی جدید که یکراست پس از این آخرین مورد، احتماالً مهم ترین است زیرا تمام تریدرها

 !استریت نمی رونداینجا به وال

منظورمان اینست که همه آنهایی که کارشناسی ارشد یا دکترای خود را در ریاضیات، 

گیرند، در جا در یک موسسه مالی بزرگ یا کامپیوتر، حسابداری یا هر چیز دیگری می

 .یک شرکت بازرگانی که استخدام نمی شوند

https://irtrader.net/



عمولی هستیم که از خانه یا هر جایی که بتوانیم دسترسی به اینترنت همه ما افراد م

داشته باشیم، در حال یادگیری هستیم. این بدان معنی است که همگی ما یادگیری را از 

 .پایه و از صفر شروع کرده ایم تا بتوانیم سیستم های معامالتی خود را طراحی کنیم

انجمن ها و گروه های فارکسی، می توانیم با خوشبختانه، به لطف سایت های اینترنتی و 

افراد همفکر دیگر و عالقمند به این حوزه لینک شده )چه جدید و چه با تجربه( و اینگونه 

 .طول دوره یادگیری را کوتاه تر کنیم

با این حال، اکثر ما به آن گنج واقعی برای یادگیری سریع و موثر یک مهارت دسترسی 

 .یا مشاور باکیفیتنداریم: یعنی یک مربی 

یک مربی یا مشاور دست شما را می گیرد و گام به گام شما را راهنمایی می کند، به 

اشتباهات شما اشاره می کند، نقاط قوت و مثبت را تشخیص می دهد، و در شما انضباط 

 .ایجاد کرده و شما را مسئول عملکرد خودتان می کند

دن یک مربی کیفیت و با ظرفیت کار راحتی برای اکثر معامله گران تازه کار پیدا کر

توانیم بعنوان خودآموز انتخاب کنیم، هدایت خود نیست، بنابراین بهترین چیزی که ما می

 .با استفاده از ثبت معامالت در یک دفترچه معامالتی است

یک دفترچه معامالتی دقیق و مفصل که تمامی جزییات در آن قید شده باشد می تواند 

 .ه اندازه یک مربی خوب و با کیفیت برای شما موثر باشدتقریباً ب

البته داشتن یک دفترچه شاید خسته کننده و وقت گیر به نظر برسد، اما یک معامله گر 

فارکس اغلب می تواند بیشتر از خواندن یک کتاب یا حتی شرکت در یک سمینار، از 

 .مرور و مطالعه معامالت خود بیاموزد
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ا همراه با خود شما رشد کرده و به بلوغ خواهد رسید و اگر سوابق به مرور، دفترچه شم

معامالتی دقیقی از معامالت خود داشته باشید )از مسائل روانی، فضای بازار گرفته تا 

(، این دفترچه به شما کمک می کند درس های مهمی نظیر درس ...اصالح سیستم و 

 :های زیر را بتوانید بیاموزید

 چه رویداد خبری باید پرهیز کرد؟ از معامله بر روی 

 چقدر بیشتر یا کمتر باید در هر معامله ریسک کرد؟ 

  چه زمانی باید معامله کردن را شروع کرد و چه زمانی دیگر نباید دنبال دانلود آخرین

 فصل سریال پیکی بالیندرز بود؟

 

خود انضباط همچنین، اینکه چقدر در حفظ و یادداشت کردن موارد در دفترچه معامالتی 

 .دارید، بیانگر موفقیت کلی معامالت شما در آینده خواهد بود
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