
 ربات های فارکس

 

، امروز به معرفی ربات های فارکسی و خطرات فارکس آموزش در ادامه مجموعه مقاالت

 .موجود نهفته در آنها خواهیم پرداخت

 های سیستم کالهبرداری ها در زمینه ربات های فارکس شامل اکسپرت و

 .خودکار می شوند معامالتی

  

 چیست؟ فارکس ربات

های تکنیکال جهت ای است که بی برو برگرد از سیگنالبرنامه« ربات»در دنیای فارکس، 

دهد در یک آالچیق در لب ساحل میکند و به انسان اجازه ورود به معامالت استفاده می

 .کندمی« درآمد»بخوابد در حالی که ربات برای او کسب 

با فشردن یک دکمه، ربات فارکس به طور دایم اجرا می شود و با استفاده از سیگنال های 

 بسته و باز به اقدام حاصل از الگوریتم های ریاضی اعمال شده )با توجه به گذشته قیمت( 

 .کند می پوزیشن کردن
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را بصورت خودکار بر روی رایانه اجرا می کنند،  مکانیکی های سیستم به عبارت دیگر، آنها

 .چه کاربر جلوی رایانه خود باشد و چه نباشد

 

کشی از پیش سیمهای فارکس و ساختار فکری و محاسباتی مشکل این است که روبات

 .ها کفاف شرایط متغیر بازار را نمی دهندشده آن

رفتار بازار پویا است و دائماً در یک منحنی بی نهایت متشکل از سه حالت حرکت می 

 .کند: باال، پایین یا ساید

شرایط و محیط ها برنامه ریزی نشده اند و قادر نیستند تغییر  همه بیشتر ربات ها برای

تی را تشخیص دهند. در نتیجه، ضرر وجود دارد و اگر به دقت تحت در محیط معامال

 .توانند بسیار سنگین هم باشندرصد قرار نگرفته یا مدیریت نشوند، می

حال، کالهبرداری، خودِ ربات فارکس نیست، بلکه نحوه جذب مشتری صاحبان آنهاست. 

ی خودکار را در نقش هاها و سیستمکنند این رباتکالهبرداران فارکس اغلب سعی می

معامالت فارکس بفروشند و به شما وعده می دهند که می توانید از هفته « نقشه گنج»

 !آینده سرکار نروید چون با این ربات ها بار خود را می بندید
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میلیون تومن تا چند ده  1که نه سیخ بسوزد و نه کباب از  "انسانی"و با قیمت های 

 .میلیون تومن آنها را می فروشند

 !مفففففته ؟؟؟میلیون تومن؟؟ امکان پولدار شدن هست 1یا خدا!! با فقط 

 .باشه. بسه. حاال همکاری کنید و گوش دهید

چرا سعی می اگر سازنده ربات درآمد کالنی با استفاده از این سیستم کسب می کند، 

 کند آن را بفروشد و سود آن را با شما قسمت کند؟

میلیون تومن؟! یک میلیون تومن پول یک وعده شام به همراه خانواده تان  1و چرا فقط 

 !در یک رستوران است

 625تنها سود واقعی این افراد کالهبردار، درآمد حاصل از فروش ربات فارکسی ایکس 

 .آنهاست

های بک تست شیفته آن کند شما را با دیتای قبلی و گزارشمیفرد کالهبردار سعی 

 .کند

 !دمش گرم..حساب رو دو برابر کرده

میلیون تومنه!! پول  1چندین بار تست شده!! قطعا کار می کنه!!! و قیمت آن هم فقط 

 !یک هدفون ادیفایر

 .باشه. بسه. باز هم لطف کنید همکاری کنید و گوش کنید
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سودآور به نظر برسد. با این حال، در بازار فارکس هیچ چیزی ثبات قطعا، شاید بسیار 

ندارد. شرایط بازار همیشه در حال تغییر است. در یک بازار متغیر، گذشته بازار تأثیر 

 .چندانی بر آینده بازار ندارد

ما نمی توانیم بطور قطع بگوییم که آنچه در گذشته اتفاق افتاده است در آینده نیز تکرار 

 .هد شد. متغیرهای زیادی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفتخوا

به عالوه، شما نمی دانید! شاید نتایج رباتی که این کالهبرداران به شما نشان می دهند 

ساختگی باشد. کافیست اعداد تصادفی را داخل یک فایل اکسل پیست کنند. بسیاری از 

 .دهند مردم زحمت بررسی صحت آنها را به خود نمی

 توصیه ما؟

های ها و سیستمنویس ماهر نشده اید، به رباتتا زمانی که یک معامله گر و نیز یک برنامه

 .خودکار نزدیک هم نشوید

 

معامله گران مبتدی چیزی از معامالت یا رفتار بازار فارکس نمی دانند، بنابراین نمی 

ناسب تر است، یا چگونه می دانند که ربات چگونه کار می کند، برای چه محیط هایی م

 .توان سیستم را اصالح یا میزان کنند
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 به اقدام ثبات با و مستمر بطور توانید می چگونه که بگیرید یاد ابتدا است بهتر

 اجازه افزار نرم یا برنامه یک به که باشید فکر این به بعد و کنید زدن معامله

 .دهد انجام شما برای را کاری چنین دهید

 فکر کنید: آیا پول حاصل از دسترنج خود را به یک فرد کامالً غریبه می دهید )کهاینطور 

( تا بدون اینکه بداند دارد چه می کند با پول شما کله اش هم بوی قرمه سبزی می دهد

 سرمایه گذاری و معامله کند؟

 !فکر نمی کنم

ا باشیم! هیییییچ ربات توانند ابزاری عالی باشند، اما بیایید واقع گرهای فارکسی میربات

ها و شرایط بازار همیشه بتواند جواب بی نقص و کاملی وجود ندارد که در همه محیط

 .دهد

گران الگوریتمی در وال استریت از آنها استفاده حتی شرکت ها و صندوق هایی که معامله

امه می کنند نیز ممکن است ضرر کنند، و تازه دکترهای ریاضیات و مهندسان مالی، برن

 !ها و سیستم های آنها را طراحی کرده اند
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