
 برنامه معامالتی چیست؟

 

، امروز قصد داریم نحوه طراحی یک برنامه معامالتی را فارکس آموزش در ادامه مقاالت

 .به شما آموزش دهیم

ما هستید، یک توصیه برای  فارکس آموزش باً در سطح متوسطه کالس هایحال که تقری

 .شما داریم که باید همیشه به خاطر بسپارید

 !باشید خودتان تریدر

 !نکنید رویپی دیگران معامالتی های توصیه از کورکورانه :به عبارت دیگر

اگر یک روش برای یک فرد به خوبی جواب می دهد، به این معنی نیست که برای شما 

 .هم جواب خواهد داد

موقعیت هر یک از ما در زندگی متفاوت است و هر یک از ما دیدگاه خاص خود را نسبت 

 .به بازار داشته و طرز فکر، سطح تحمل ریسک و تجربیات متفاوتی از بازار داریم
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خود را داشته و همینطور که پیش می روید و  شخصی معامالتی برنامه براینبنا

 .روزرسانی کنیدچیزهای جدید از بازار یاد می گیرید، آن را به به

 

 

 !شود اینگونه تواند می شما معامالت بتونی، مستحکم انضباط داشتن با

  

 انضباط طراحی و اجرای یک برنامه معامالتی مدون و پایبندی به آن دو عامل اصلی

 .است معامالتی

 .اما انضباط معامالتی کافی نیست. حتی یک انضباط مستحکم معامالتی نیز کافی نیست
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 .نظم و انضباط معامالتی باید همچون آجر مستحکم باشد

 .ر و بتونتکرار می کنیم: مثل آج

 

 "دکنی صدا انضباط آقای را من"

  

نظم و انضباط مستحکم پالستیکی جواب نمی دهد. نظم و انضباط چوبی هم جواب نمی 

 !دهد. ما دنبال تهیه آلونک برای خود نیستیم

 !ما می خواهیم که یک معامله گر موفق باشیم

https://irtrader.net/



مهمترین ویژگی معامله گران موفق  بتونی مستحکم معامالتی انضباط و نظم و داشتن

 .است

یک برنامه معامالتی مشخص می کند که چه چیزی را، چه زمانی، چرا و چگونه باید 

انجام داد. برنامه معامالتی دربرگیرنده شخصیت معامله گر، انتظارات شخصی، 

 .و سیستم)های( معامالتی شما است ریسک مدیریت قوانین

ه و کمک می کند یک برنامه معامالتی اگر رعایت شود، اشتباهات معامالتی را پایین آورد

 .تا ضررهای شما به حداقل کاهش یابد

 برای اینصورت در بخورید، شکست معامالتی برنامه طراحی در اگر" از این گذشته،

 ".اید کرده ریزی برنامه شکست

 .یک برنامه معامالتی هر گونه تصمیم گیری بد را در نطفه خفه می کند

و عواطف شما می تواند شما را بسیار خسته کند  احساسات وقتی صحبت از پول است،

و باعث شود تصمیمات غیر منطقی بگیرید. شما که نمی خواهید چنین اتفاقی بیفتد، 

 خواهید؟می

بهترین راه برای جلوگیری از وقوع آن این است که با داشتن یک برنامه برای هر رفتار 

توجه کنید که نگفتیم می توانید آن ) برسانیم حداقل به را کردن فکر ی بازار،احتمال

 (.را حذف کنید

با داشتن یک برنامه معامالتی مناسب، پاسخ به هر رفتاری در بازار مشخص خواهد بود، 

 .به طوری که بمحض وقوع آن، نیازی به تصمیم گیری عجوالنه نیست

 .د پایبند باشیدکافیست تنها به برنامه معامالتی خو
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 معامالتی سیستم و معامالتی برنامه تفاوت

قبل از ادامه بحث، خیلی سریع تفاوت بین برنامه معامالتی و سیستم معامالتی را به شما 

 .بگوییم

 نحوه ورود و خروج از معامالت را شرح می دهد معامالتی سیستم. 

 شما است، اما تنها یکی از بخش های  معامالتی برنامه از بخشی معامالتی سیستم

مهم آن است، بعبارتی نباید از سایر بخش های مهم یعنی تحلیل، اجرای معامله، 

 .غافل شدمدیریت ریسک و غیره 

 

 چند یا دو از آنجایی که شرایط بازار همیشه در حال تغییر است، یک معامله گر خوب

 .را همیشه در برنامه معامالتی خود موجود دارد معامالتی سیستم

در درس های بعدی به تفصیل در خصوص سیستم های معامالتی بحث خواهیم کرد، اما 

اشاره کنیم تا مبادا این دو را با هم اشتباه  بهتر بود تا در ابتدا به تفاوت بین این دو

 .بگیرید
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