
 انضباط معامالتی: رمز سودآوری پایدار

 

شما خواهیم گفت که چرا انضباط در  ، امروز بهفارکس آموزش مقاالتدر ادامه مجموعه 

 !معامالت رمز سودآوری پایدار است

 اگر برنامه معامالتی ما سودده است، آیا اشکالی دارد اگر کمی از آن منحرف شویم؟

گرچه انجام یک معامله سودده بصورت موردی، زمانی که به برنامه معامالتی خود نگاه 

نمی کنیم، ممکن است لذت بخش باشد، اما معامله زدن از روی شانس و اقبال بر انضباط 

 .ر منفی می گذاردمعامالتی در بلندمدت تأثی

 !سرعت دوی نه است، ماراتن یک فارکس در گری معامله
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وقتی پایبندی به قوانین برنامه معامالتی خود را کنار می گذارید، انگار دارید برای این 

که کنار عدم نظم و انضباط خود را تشویق می کنید و ممکن است کم کم باور کنید 

 !گذاشتن برنامه معامالتی اشکالی ندارد

 .یک سود ناموجه ممکن است شما را ترغیب به کنار گذاشتن برنامه های معامالتی کند

یک بار امتحان کردم و بسی حال داد، پس شاید باز هم "ممکن است با خود بگویید که 

 ".نتیجه مثبت ببینم. بنابراین شانسم را دوباره امتحان می کنم

اما نتایج مثبت معامالتی که در آنها انضباط وجود ندارد معموالً دوامی ندارند. نداشتن 

 .داشت نخواهد همراه به معامالت در زیان جز چیزی بلندمدت در انضباط

 .جدا سازید ناموجه را از سودهای موجه شما باید بتوانید سودهای
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دقیق طراحی کرده و آن  بسیار معامالتی برنامه که شما یک زمانی است موجه سود یک

برنامه را دقیقا اجرا می کنید. سودی که در نتیجه رعایت و اجرای یک برنامه معامالتی 

 .حاصل می شود موجه بوده و انضباط در معامالت را نیز استحکام می بخشد

زمانی است که شما برنامه دارید اما آن را رعایت نمی کنید یا اینکه  ناموجه سود یک

 .اصال برنامه ای ندارید. بعبارتی ممکن است سود بزنید، اما این سود شانسی بوده است

 عدم مشوق تواند می و است توجیه قابل غیر معامالت در سودی چنین

 .باشد معامالت در انضباط

 .ت پیوسته سودآور امری حیاتی استنظم و انضباط برای داشتن معامال

 نفع به ها میانگین قانون تا کنیم کاری چگونه اینکه از عبارتست کردن معامله

در خصوص قانون میانگین ها در دروس آینده به تفصیل بحث خواهیم  .کند عمل ما

 .کرد

له می شما با استفاده از استراتژی های معامالتی که جواب داده اند بارها و بارها معام

کنید، به طوری که در طول تعداد زیادی معامله، استراتژی ها به اندازه کافی خوب عمل 

 .می کنند و مجموعا سود خوبی می اندازند

مثل این است که در زمین بسکتبال مدام توپ را به طرف سید پرتاب کنید تا امتیازات 

ات بیشتری جمع کنید را جمع کنید. هر چه بیشتر پرتاب کنید، احتمال اینکه امتیاز

 .بیشتر است

را در خود ایجاد می کند  "پرتاب کردن مداوم" بازیکن برنده کسی است که ابتدا مهارت

 .تا در هر فرصتی بتواند توپ را پرتاب کند

آنها این مهارت را یاد گرفته اند که چگونه هر بار دقیقا به یک شکل توپ را پرتاب کنند. 

 !آنچه مهم است تداوم است
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 برنامه یک از پیروی با و مداوم طور به ر معامالت هم همینطور است. هر فرد بایدد

 .در تک تک معامالت خود اقدام به معامله کند خاص معامالتی

اگر یک بار از یک روش و بار دیگر از روش دیگری استفاده کنید، نتیجه عملکرد معامالتی 

 .شما به احتمال زیاد تصادفی خواهد بود

 معامالت مجموع تا کند عمل شما نفع به ها میانگین قانون تا دهید زهاجا باید

 .باشد سود شما،

اگر برنامه خود را گاهی رعایت کنید و گاهی دیگر رعایت نکنید، قانون احتماالت به هم 

 .خورده و به احتمال زیاد در مجموع بازنده خواهید شد

 .دآی می وجود به سودآوری که است معامالتی انضباط با

 .اجازه ندهید سودهای ناموجه بر انضباط معامالتی شما تاثیر گذارد

و این را ملکه ذهن خود کنید که اگر برنامه  باشید پایبند خود معامالتی برنامه به

 .خواهید داشتخود را دقیقا رعایت کنید، در بلند مدت سودآوری بیشتری 

حال که گفتیم برنامه معامالتی چقدر مهم است، وقت آن است که بیاموزید یک برنامه 

 !معامالتی خوب باید شامل چه چیزهایی باشد
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