
 مرور دفترچه معامالتی

 

، نگاهی خواهیم داشت به اهمیت مرور فارکس آموزش مجموعه مقاالتدر درس امروز از 

 .را باید بررسی کرد دفترچه معامالتی و اینکه چه مواردی

پس از شونصد تا معامله و جمع کردن یک عالمه آمار و مشاهدات وزین و با کالس از 

 کنید؟ تحلیل را آنها خواهید می چگونه حال ...بازار و از نیز از خودتان

 :پاسخ خیلی ساده است

 .مان ادامه دهیدببینید چه چیزی جواب می دهد و به انجام ه .1

 .ببینید چه چیزی جواب نمی دهد و انجام آن را متوقف کنید .2

 

و پیدا کردن مواردی که جواب می دهد و مواردی که جواب نمی دهد منوط به مشاهده 

 .دقیق و تیزبینانه داده ها و پرسیدن سؤاالت صحیح از خود است
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ی کوچکتر، مانند روز های هفته تحلیل خود از نتایج معامالت را با تقسیم آنها به دسته ها

 .یا جفت ارزهای خاص، فیلتر کنید

 

در زیر مثال هایی از سواالتی که هنگام بررسی و مرور دفترچه معامالتی باید از خود 

 :بپرسید ارائه می گردد

  تکنیکال برای شما بهتر جواب می  اندیکاتورهای نموداری یاکدامیک از الگوهای

 دهند؟ کدامیک جواب نمی دهند؟

  چگونه می توانید اندیکاتورهای خود را طوری تنظیم کنید که با استفاده از آنها بتوانید

ی توانید اندیکاتورهای خود را طوری تنظیم زودتر وارد معامالت شوید یا چگونه م

و شادو ها نیفتاده و روی  کاذب کنید که به شما کمک کنند بتوانید در دام الگوهای

 آنها پوزیشن نگیرید؟

 ین رویه کافیست زود می بندید؟ آیا برای اصالح ا آیا پوزیشن های سودده را خیلی

اینکه می ترسید حد سود خود را کمی باال یا پایین برید و موضوع حل می شود؟ یا 

 ؟!سودهای شما بپرند
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  آیا معامالت ضررده را بیش از آنچه صالح است، باز نگه می دارید؟ چگونه می توانید

 مبحث حد ضرر خود را بهینه کنید؟

 را بررسی و مرور می کنید؟ از بین  هر چند وقت یکبار برنامه های معامالتی خود

 ؟آیا روی آنها سودآوری داشته ایدمواردی که به آنها پایبند هستید، 

  فرصت معامله چه تکنیکال یا الگوی معامالتی را از دست دادید یا روی آن پوزیشن

نگرفتید و چرا؟ آیا سیگنال و تکنیکال آن بر اساس روش یا سیستم شما، کامال مجاز 

 بود و باید روی آن پوزیشن می گرفتید؟و مشروع 

  برای جلوگیری از ضرر یا کاهش آن یا افزایش سود خود چه کاری می شد انجام داد

 و انجام ندادید؟

  آیا در معامالت خود با الت های سبک و متعدد بیشتر سود می کنید یا تک الت های

 سنگین؟

  ؟خنثی و رنج یا دار روند گرفته اید؟در چه نوع فضاهایی از بازار بهتر نتیجه 

 آیا بیشتر سودها یا بیشتر ضررهای شما روی جفت ارزهای خاصی بوده اند؟ 

 می خواستید شده اند که شما  کدام رویدادهای خبری باعث ایجاد همان نوساناتی

 روی آنها معامله کنید یا می خواستید روی آنها معامله نکنید؟

 های معامالتی برای سبک معامالتی شما مطلوب تر بوده اند؟ سشن کدام 

  ،آیا روی معامالتی که در روزهای خاصی از هفته صورت می گیرند، ضرر می کنید

 جمعه ها؟ برای مثال دوشنبه ها و

 

سواالتی از این دست به شما کمک می کنند بتوانید به سرعت مواردی که شما را از شکار 

 .ی دارند، فیلتر کنیدیک مشت پیپ اعال باز م

در ابتدا، ایده اینکار این است که به نقطه ای برسید که بدانید چه چیزی دارد جواب می 

 .دهد و فقط همان کار را انجام دهید
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پس از آنکه متوجه شدید چه مواردی کارهای صحیح هستند، گام بعدی این است که 

 .د تا تبدیل به عادت شوندپیوسته همان اقداماتی که جواب می دهند را تمرین کنی

کند تا در نهایت، یادداشت برداری و نوشتن مداوم در دفترچه معامالتی به شما کمک می

بتوانید سطح کیفیت و عملکرد معامالتی خود را ارتقا داده و بتوانید تشخیص دهید که 

تغییر در حال  همیشه کنند. در واقع بله، بازارهاچه زمانی بازارها شروع به تغییر می

 !هستند
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