
 خالصه درس: داشتن یک دفترچه معامالتی

 

، مروری خواهیم داشت بر کلیه مباحث فارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از سلسله 

رچه معامالتی و ثبت معامالت. با ما همراه مطرح شده در خصوص اهمیت داشتن دفت

 .باشید

 .است از تمام فعالیت های معامالتی شما ، گزارشیمعامالتی دفترچه

دفترچه معامالتی ابزاری است عینی، که به معامله گری که بصورت جدی در پی کسب 

 .درآمد است، قدرت ارزیابی نتایج را می بخشد

 :دسه عامل، کلید سودآوری پایدار هستن

 .خوب معامالتی برنامه داشتن و اجرای یک .1

 .داشتن یک سیستم خوب معامالتی به عنوان بخشی از آن برنامه .2

 .مرور و بهینه سازی برنامه و عملکرد معامالتی .3
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 .هر معامله گر باید برای خود دفترچه ای داشته باشد و متمرکز بر این عوامل باشد

نظارت شما برای رعایت  نیز و هدف این دفترچه، نظارت بر عملکرد سیستم معامالتی شما

 .تمامی قوانین آن توسط شما است

دلیل عملکرد ضعیف در معامالت، معموال سیستم های معامالتی ضعیف نیستند، بلکه 

 .سیستم معامالتی است قوانین از کامل پیروی عدم توانایی معامله گر در

دفترچه معامالتی، برای اطمینان از انجام این کار در  !معامالتی برنامه ل ازپیروی کام

 .نظر گرفته شده است
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هر چقدر جزئیات بیشتری در دفترچه های معامالتی نوشته شود آنها بهتر می شوند. اگر 

کسی نتواند به طور دقیق معامالت را ثبت کند، ارزیابی عملکرد معامالتی سخت می 

 .شود

الت در دفترچه، باید تالشی مداوم و پایدار باشد، نه فقط محض رضای خدا و ثبت معام

 !رفع تکلیف

 

در ثبت معامالت و جزییات دقیق و صادق باشید. با عدم درج و ثبت چگونگی و چرایی 

 !رود به معامالت و خروج از معامالت، کار را سمبل نکنیدو

اینکه یاد بگیرید بنویسید و یک دفترچه معامالتی برای خود داشته باشید باعث ایجاد 

 .انضباط در شما خواهد شد

نه تنها این، بلکه وقتی پس از یک ماه معامله به نقاط ورودی خود و موارد ثبت شده می 

 .زیادی در مورد روانشناسی معامالتی خود خواهید آموختاندیشید، قطعا چیزهای 

شما به وضوح خواهید دید که در چه چیزهایی خوب هستید، روی چه چیزهایی گند می 

 .جواب می دهد، چیست شما زنید، و بهترین روش معامله کردن که برای
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تواند این چیزی است که هیچ آموزگار، هیچ کتاب، هیچ ویدئو و یا هیچ سمیناری نمی 

به شما بیاموزد. باید خودتان آن را تجربه کنید. تنها از طریق تجربه است که شما به یک 

 .معامله گر موفق تبدیل خواهید شد

برای ساختن و ایجاد مهارت معامله گری، باید اراده الزم برای داشتن یک دفترچه 

 .معامالتی را داشته باشید

 

 

 :نکات و توصیه های پایانی برای داشتن یک دفترچه معامالتی خوب و مفید

 از پیش را معامالتی چهدفتر در معامالت ثبت و برداری یادداشت کار همیشه 

 پایان به را آن معامله اتمام و پوزیشن بستن از بعد و شروع کردن معامله

 .برسانید
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  همه چیز را بنویسید. جای چیزی را خالی نگذارید. با خود صادق باشید. اگر تصمیم

بازی کنید و فراموش کردید که  Call of Duty گرفتید زمانی که پوزیشن باز دارید

 .ود را ببندید، آن را یادداشت کنید و دلیل آن را توضیح دهیدپوزیشن خ

 به احساسات خود بسیار توجه کنید. اطمینان حاصل کنید که آنها را ثبت کرده اید. 

  مطمئن شوید که در دفترچه معامالتی شما، حقایق در مورد شخص شما و نحوه

ده ایم که بسیاری از معامله گری شما و کلیت بازار ثبت می شود. ما اخیرا متوجه ش

تحلیلی گرایش پیدا می کنند و مشاهدات -دفترچه های معامالتی به سمت خود

 .چندانی از بازار را شامل نمی شوند

  یک اسکرین شات از نمودارهای ساعتی خود بگیرید و در مورد آنها نظرات خود را

 .بنویسید. الگوهایی که رصد می کنید را یادداشت کنید

 الگوها را شناسایی کنید فورا ، متوجه می شوید که می توانیدپس از چند ماه. 

  دفترچه معامالتی ابزاری برای یادگیری و سازوکاری عالی برای آموزش چشم شما

است تا بتوانید الگوها و آرایش های تکنیکالی که می خواهید معامله کنید را به سرعت 

 .شناسایی کنید

 ترچه معامالتی خود ثبت نکرد! با خود نگویید هیچ چیزی نیست که نتوان آن را در دف

ای که در آن ضرر کردید این مورد احمقانه است. آن را بنویسید. بنویسید که آیا معامله

 Call of بود یا داشتید "بازی تاج و تخت"به خاطر تماشای آخرین قسمت سریال 

Duty   بنویسیدبازی می کردید؟! یا سرتان با معشوقتان گرم بود. همه چیز را! 
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