
 انتظار چه میزان بازدهی از معامالت خود دارید؟

 

، خواهیم دید اینکه چه میزان پول باید فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .مهم استاز معامالت خود انتظار بازدهی داشته باشیم نیز بسیار 

 !بیاورم در پول کمی خواهم می

خوب البته، هر کسی که به معامالت فارکس عالقه مند است، مطمئناً سودای جمع کردن 

 .دالر دارد
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معامله کردن مستلزم ریسک کردن است و ما انتظار داریم که این ریسک های ما با کسب 

 .درآمد جبران شود

 .انتظار دارد سود کسب کند شکی وجود ندارد که هر معامله گر فارکس

 :با این حال بهتر است ابتدا پرسش های زیر را از خود بپرسید

 مقدار این به رسیدن برای چقدر و باشم؟ داشته بازدهی میزان چه دارم انتظار

 کنم؟ ریسک حاضرم بازدهی
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ها نقش بزرگی در تعیین سبک معامالتی که می خواهید استفاده پاسخ شما به این پرسش

ید، جفت ارزهایی که می خواهید معامله کنید، مقدار زمانی که می خواهید به معامالت کن

 .تر از همه، ریسکی که حاضرید بپذیرید، دارداختصاص دهید و مهم

 .اجازه دهید با یک مثال موضوع را بهتر توضیح دهیم

 

 لوئیجی و ماریو

 .لوئیجیفرض کنید دو معامله گر فارکس داریم به نام های ماریو و 

درصد در سال است در حالی که ماریو کمی بلند  10لوئیجی به دنبال کسب بازدهی 

 .پرواز تر است

 !باشد داشته بازدهی ٪100کرده و  دوبرابر او می خواهد حساب خود را

 .و بعد هم با یک شاهزاده خانم خیلی هات ازدواج کند

که به دنبال دوبل کردن حساب  همانطور که می توانید تصور کنید، تریدری همچون ماریو

 .خود است، در موقعیت بسیار متفاوتی قرار دارد

نسبت به  تری ریسکی بمراتب معامالت این احتمال وجود دارد که ماریو مجبور شود

 .لوئیجی انجام دهد

درصدی دست یابد، باید خود  100بعبارتی اگر او بخواهد به هدف خود یعنی بازدهی 

 .قرار دهد احتمالی رهایضر معرض در بیشتر را

 .را نیز برای حساب خود در نظر بگیرند دراوداون معامله گران همچنین باید
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معموالً با محاسبه اختالف باالترین مقدار حساب شما تا پایین ترین مقدار  دراوداون

حساب بدست می آید. )در درس های بعد بیشتر توضیح خواهیم داد. فعالً حواستان به 

 !(باشدکالس امروز 

هر معامله گر فارکس باید تصمیم بگیرد که چه مقدار دراوداون را حاضر است بپذیرد تا 

 .معامله وی به سود بنشیند

از یک طرف، معامله گرانی وجود دارند که ریسک گریز هستند و ترجیح می دهند 

 .دراوداون های کوچکی داشته باشند. اینگونه سود آنها نیز محدود می شود

گرانی وجود دارند که با دراوداون های بزرگ هیچ مشکلی ندارند، یگر، معاملهاز سوی د

 .آنها بازدهی های خوبی داشته یاشد سیستم کافیست فقط

 معامله به توانید می زمان چقدر همچنین باید این نکته را نیز لحاظ کنید که

 .دهید اختصاص

اگر نمی توانید زمان قابل توجهی را به کار بر روی سیستم معامالتی خود، مطالعه بازارهای 

خود  روزانه معامالت دفترچه مالی و یادگیری تکنیک های معامالتی جدید، ثبت و بررسی

می دهیم که برای رسیدن به اهداف خود ایام  اختصاص دهید، در اینصورت تضمین

 .دشواری را خواهید داشت

اگر نمی توانید این تعهد زمانی را برآورده سازید، احتماال برای دوبل کردن حساب خود 

 .آرزو به دل می مانید

 .بستگی دارد شما در پایان، فقط بدانید که موفقیت به خود

ور مداوم مهارت های خود را بررسی و اصالح کنید آیا این نظم و انضباط را دارید که به ط

 تا تجربه الزم را برای گم نشدن در بازارها و یافتن مسیر صحیح به دست آورید؟
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اگر چنین انضباطی ندارید، پس در دراز مدت انتظار بازدهی های خوب و مطلوب را 

 .نداشته باشید
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