
 چرا معامله گران فارکس نیاز به یک برنامه معامالتی دارند؟

 

، به شما خواهیم گفت که چرا معامله فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 !امالتی داشته باشندگران نیاز دارند تا یک برنامه مع

یک برنامه معامالتی، معامله کردن را ساده تر از زمانی که بدون برنامه معامالتی هستید، 

 .می کند

استفاده می کنید )یا زمانیکه از گوگل  GPS مثل زمانی که در مسیر هستید و از دستگاه

 (.مپ در گوشی هوشمند خود استفاده می کنید

این ابزار ابتدا مشخص می کند که شما در حال حاضر کجا شما قصد دارید جایی بروید. 

قرار دارید و سپس به شما نشان می دهد که چگونه می توانید به جایی که می خواهید 

 .بروید
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خود را نگاه کنید تا ببینید آیا همچنان در مسیر درست هستید  GPS می توانید مدام

 .یا خیر

متوجه می شود که شما از خط خارج شده  وقتی سر یک پیچ اشتباه می پیچید، دستگاه

اید و باید مسیر خود را اصالح کنید، بنابراین راهنمایی الزم برای مسیر درست را به شما 

 .می دهد

برای شما در حین معامالت است. به شما نشان می دهد که  GPS برنامه معامالتی یک

ما کمک می کند تا به در حال حاضر به عنوان یک معامله گر کجا قرار دارید و به ش

 .پایدار سودآوری :مقصد خود برسید

 

کاری منطقی نخواهد بود. در این حالت نمی دانید چگونه  GPS سفر به ناکجاآباد بدون

 پر کنده فقط بال بال خواهید زد. سید و به احتمال زیاد همچون مرغبه مقصد خود بر
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نقشه »از یک ابزار باستانی به نام  GPS توانید به جایشاید با خود فکر کنید که می

استفاده کنید، اما ما هیچ نظری در مورد آن نداریم و لطفاً دیگر چنین « کاغذی

 .پیشنهادات بیخودی ارائه ندهید

خواهد بود: یک  GPS معامله کردن بدون برنامه معامالتی همچون رانندگی بدون

 !اد بدپیشنه

برسید، اما از آنجایی  "سودآوری پایدار"به نام  موعود سرزمین شما در تالشید تا به یک

که روشی ندارید تا بفهمید آیا در مسیر درستی قرار دارید یا خیر، به احتمال زیاد حساب 

 .معامالتی خود را به فنا می دهید

 حرکت درستی مسیر در آیا که بفهمید کند می کمک شما به ،معامالتی رنامهب

 .خیر یا کنید می

 .داشت خواهید خود معامالتی عملکرد ارزیابی برای چارچوبی شما حالت این در

 .، شما می توانید آن را پایش کنیدGPS و درست مانند یک

 .س کمتری به معامله بپردازیدبرنامه معامالتی به شما اجازه می دهد با هیجان و استر

  

 !نباشید گر معامله کابوی یک

بدون داشتن یک برنامه معامالتی، موفقیت در این سفر تقریبا غیرممکن خواهد بود. در 

کند! عشقی خواهید بود، که از باسن تیراندازی می "گر معامله کابوی" واقع شما یک

معامله می کند، و فقط بر اساس حدسیات یا بر اساس سیگنال افراد غریبه معامله می 

 .کند

 !است قمار اسمش -این اسمش معامله کردن نیست 
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صاب خوردی نخواهد بود کنید، احتماالً عاقبت شما چیزی جز اعهر زمان که معامله می

و شب هنگام خوابیدن با خود گریه می کنید زیرا حساب معامالتی شما روح و روان شما 

 (.را به هم ریخته است )زیادی دراماتیک شد اما بخوبی گرفتید چه می گوییم

برای تعیین مسیری که باید طی کنید و ارزیابی میزان پیشروی  GPS همانطور که از

خود استفاده می کنید، برنامه معامالتی شما نیز به نشان می دهد که چگونه می توان به 

سودآوری پایدار رسید و به شما می گوید که آیا در مسیر درست حرکت می کنید یا 

 .خیر

در معامالت خود گند بزنید )و بدانید مطمئناً در ابتدا گند می تر از همه اینکه اگر مهم

 معامالتی برنامه از مشکل یا :دانید که دلیل آن یکی از دو مورد زیر استزنید(، می

 .نیستید پایبند خود معامالتی برنامه به اینکه یا است شما
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ید درست است یا اگر بدون برنامه معامله کنید، غیرممکن است بدانید آنچه انجام می ده

 !اشتباه

در این صورت هیچ راهی برای ارزیابی نتایج خود ندارید و از همین رو نمی دانید چگونه 

 .به گند زدن خود در معامالت پایان دهید

 ...باز هم تاکید می کنیم

 شکست برای بدانید بخورید، شکست خود معامالت برای ریزی برنامه در اگر"

 ".اید کرده ریزی برنامه

یهی است که یک برنامه معامالتی تضمین کننده موفقیت نیست، اما یک برنامه ریزی بد

خوب که دقیق هم رعایت می شود به شما کمک می کند بتوانید در مقایسه با معامله 

 .گرانی که برنامه معامالتی ندارند، مدت بیشتری در فارکس زنده مانده و دوام آورید
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است و اولین هدف شما به عنوان یک معامله گر تازه  خوردن بهتر از شکست ماندن زنده

 .کار نیز باید همین باشد

راه به جایی نمی برند. شما باید  کار تازه گران معامله از ٪90 به یاد داشته باشید،

 !برند می جایی به راه که باشید خاص "٪10"بخشی از آن 

این قرتی بازیا چیه! من بدون برنامه معامالتی هم بخشی از "احتماالً با خود می گویید: 

 "!بود خواهم ٪10آن 

شاید معامله زدن حسی و بدون برنامه وسوسه انگیز باشد، اما اگر برنامه معامالتی تعریف 

شده و مشخصی را برای خود طراحی و اجرا نکنید و انضباط کافی برای پایبندی به آن 

را نداشته باشید، در کسب درآمد ثابت به عنوان یک معامله گر با مشکل مواجه خواهید 

 .شد

 !باشید داشته معامالتی برنامه یک .نس واگذار نکنیدهیچ چیز را به شا
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