
 مرور کارنامه معامالت

 

، نگاهی خواهیم داشت به آخرین مورد فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .امالتیاز موارد ضروری ثبت در دفترچه مع

مرور آثار یا کارنامه معامالت به معنای نگاه کردن به معامالتی است که پیش از این انجام 

 .داده اید

وقتی روز معامالتی خود را به پایان رساندید، شاید وسوسه شوید که زنگ بزنید به برو 

 بکس و یک دورهمی بگیرید، چیزی میل کنید، و برنامه ای داشته باشید اما بهتر است

به جای این کار، مروری داشته باشید بر معامله خود و ببینید که معامله شما چگونه پیش 

 .رفته است، حکایت سود و ضرر آن چگونه بوده است

بعبارتی شما باید نگاهی داشته باشید به کل کارهایی که انجام دادید تا متوجه شوید چه 

 .کاری را درست و چه کاری را اشتباه انجام داده اید
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 :پرسش های زیر را از خود بپرسید

 

  

 درآمد؟ آب از خوب چقدر شما پوزیشن

 شما مناسب بود و با سناریوهای ریسک و پاداش مطابقت داشت  پوزیشن اندازه آیا

 یا اینکه زیادی بزرگ بود؟ یا زیادی کوچک بود؟

 آیا می شد در قیمت بهتری وارد معامله شد؟ 

 هایی بهتر بود برای بهبود زمان بندی ورود خود به معامله استفاده می از چه ابزار

 کردید؟

  آیا به قدر کافی صبور بودید؟ یا هول کردید و بخود گفتید دیگر چنین فرصتی

 گیرم نخواهد آمد؟
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 خود را واقع بینانه گذاشته بودید یا فضایی؟ سود حد 

  آیا بازار به سطوح حد سود شما احترام گذاشت؟ مثال پیش از رسیدن به آن توقف

 زد؟ یا مثل موشک از آن رد شد؟

  به سطوح انتخابی شما بعنوان حد ضرر احترام گذاشت؟ مثال پیش از آیا بازار

 رسیدن به آن توقف زد؟ یا مثل موشک از آن رد شد؟

 چه رویدادهای خبری باعث شد که بازار آنگونه حرکت کند؟ 

 

با پاسخ به این پرسش ها اندازه پوزیشن، سطح ورودی و سطح سفارش گذاری خود را 

 .اصالح و فیلتر کنید

  

 کردید؟ مدیریت را آن خوب چقدر کردید باز را خود پوزیشن آنکه از پس

  آیا در مدتی که پوزیشن شما باز بود، قادر بودید بازار را به طور موثر رصد کنید؟

اگر پاسخ مثبت است، چگونه؟ اگر منفی است، چرا نه؟ پاسخ به این سواالت نکات 

توانید به معامالت خود اختصاص  زیادی را در مورد میزان زمان و تعهدی که می

 .دهید افشا خواهد کرد

 ،خود را اصالح کردید؟ معامالتی برنامه آیا وسط معامالت 

 خود را برای حفظ سود خود جابجا کردید؟ ضرر حد آیا سفارش 

 آیا اصال سود )بطور نسبی( کسب کردید؟ 

 عامالتی خود بستید یا اینکه بازار غافلگیرتان آیا پوزیشن خود را بر اساس برنامه م

 کرد؟
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هایی که می دهید، خواهید دانست که احساسات و عواطف شما چه نقشی بر اساس پاسخ

 .گر منضبطی هستید یا خیراند و آیا شما معاملهداشته

ت شاید بخواهید سفره دل تان راجع به این موارد را برای دوستانتان باز کنید، اما بهتر اس

 .آنها را در دفترچه معامالتی خود یادداشت کنید

البته بدانید احتماالً برای آنها جذابیتی هم نخواهد داشت. آنها حوصله غر و ناله های شما 

 .را ندارند

  

 بهبود برای را خاصی های گام چه و ببخشید بهبود توانید می را چیزهایی چه

 داد؟ خواهید انجام کار روند

 .از فرصت اصالح و ارتقا و بهتر شدن استفاده کنید تا بتوانید معامله گر بهتری شوید

من باید پوزیشن های سودده را مدت »فقط اعترافات مبهم و الکی ننویسید: موارد نظیر 

باید انضباط بیشتری »یا « باید ضررهایم را هر چه سریعتر ببندم»یا « بیشتری باز نگه دارم

 .هستند مصرف بی ت فقط چنین مواردی کامالً بیخود وثب«. داشته باشم

را که برای بهبود و اصالح و ارتقای کیفیت کار خود انجام خواهید  خاصی و ویژه مراحل

 .داد، مشخص کنید

 چگونه پوزیشن های سودده خود را مدت بیشتری باز نگه می دارید؟ 

 شته باشید؟آیا تالش خواهید کرد که در معامالت بعدی حد سود بهتری دا 

  چگونه خواهید آموخت که با اولین نشانه های از بین رفتن سودها، خود را گم

 نکنید؟

 

 .موضوع، پاسخ صحیح یا اشتباه در فرآیند بررسی و مرور آثار نخواهد بود
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 .شما فقط باید تا می توانید با خودتان صادق باشید

 .مطرح کنید خاص و همه چیز را بصورت

 .شرفت نخواهید کرددر غیر این صورت، پی

 

 کردید؟ ارسال خود معامالتی برنامه طبق را خود سفارش آیا

 .نگیرید سرسری را سوال این

اگر معامالت را طبق برنامه خود )همچون یک عادت( انجام نمی دهید، بدانید در این 

صورت انضباط شخصی شما مشکل جدی دارد یا اینکه برنامه معامالتی شما مشکل جدی 

 .دارد

به هر حال مشکل از هر کدام که باشد، بدانید شما یک مشکل بزرگ دارید که باید هر 

 !چه سریعتر برطرف بشود
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