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، از محتوای یک برنامه معامالتی خواهیم فارکس آموزش مجموعه مقاالتدر مقاله امروز از 

 .گفت

 .عدم برنامه ریزی صاحبان آنهاست بسیاری از کسب و کارها یکی از دالیل اصلی شکست

اگر می خواهید در زندگی و حرفه خود موفق باشید، باید برای دستیابی به موفقیت، طرح 

 .و برنامه داشته باشید

 .ندارد کارها و کسب سایر با تفاوتی هیچ نیز گری معامله

مه بصورت مکتوب برای معامالت شما باید همچون هر کسب و کار دیگری، یک طرح و برنا

 .خود داشته باشید
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 ...همانطور که در دروس پیش گفتیم

 شکست برای بدانید بخورید، شکست خود کار و کسب برای ریزی برنامه در اگر"

 ".اید کرده ریزی برنامه خوردن

که در معامالت خود برنامه ریزی دقیق نداشته باشند محکوم به  به عبارت دیگر، کسانی

 .شکست هستند

که شما باید به عنوان بخشی از برنامه معامالتی به آنها  مهم در زیر بیست و یک سوال

 :پاسخ دهید، ارایه می گردد

 دقیقا به چه دالیلی می خواهید یک معامله گر شوید؟ .1

 امیدوارید از معامله کردن چه چیزی به دست آورید؟ .2

 بزرگترین نقاط قوت شما چیست؟ .3

 بزرگترین نقاط ضعف شما چیست؟ .4
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چگونه می خواهید نقاط ضعف خود را هدف گرفته و برطرف سازید و از نقاط  .5

 خود بیشتر استفاده کنید؟قوت 

چه چیزهایی شما را از انبوه معامله گرانی که شکست می خورند جدا می سازد؟  .6

است بدانید کافی نیست. بسیاری از معامله  "سخت کوشی")اگر پاسخ شما 

 (.گران سخت کوش باز هم شکست می خورند

در بازار دست آیا پاسخ هایی که در باال گفتید واقعاً سبب می شوند بواسطه آنها  .7

 باال را داشته باشید و انتظارات شما را برآورده می سازند؟

 برنامه شما معامله در چه بازار یا بازارهایی است و چرا؟ .8

چقدر زمان می توانید به بررسی و مطالعه بازار فارکس بصورت فعاالنه اختصاص  .9

 دهید؟ و چقدر زمان برای کلیت بازار؟

برنامه شما اسکالپ است؟ معامله کردن سبک معامالتی شما چیست؟ آیا  .10

 ساعتی است؟ سویینگ ترید است؟ معامالت پوزیشنی است؟

آیا سبک)های( معامالتی که انتخاب کرده اید در واقعیت میزان زمانی که  .11

 می توانید به معامالت اختصاص دهید را برمی تابد؟

ن، بررسی در چه زمان هایی در طول روز )یا هفته( قرار است به معامله کرد .12

 و مرور معامالت و سپس یادگیری بازار بپردازید؟

از چه سیستم)های( معامالتی استفاده خواهید کرد )معیارهای شما برای  .13

 نقاط ورود و خروج هنگام معامله چیست(؟

 شما چیست؟ ریسک مدیریت استراتژی .14

جواب نداد، چگونه متوجه  شما دیگر معامالتی استراتژی اگر سیستم یا .15

 خواهید شد؟

پس از اینکه متوجه شدید که سیستم یا استراتژی معامالتی شما دیگر  .16

 جواب نمی دهد، برای رفع مشکل آن چه برنامه ای دارید؟

https://irtrader.net/

https://irtrader.net/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://irtrader.net/a-trading-plan/


و تجهیزاتی برای معامله کردن استفاده خواهید کرد و هزینه  افزار نرم از چه .17

 آن چقدر است؟

ی دسترسی به بازارها از چه طریق اقدام خواهید کرد؟ از برا .18

 استفاده خواهید کرد؟ بروکرهایی چه

پول معامله کردن را شروع کنید؟ آیا این همان پولی  قصد دارید با چه مقدار .19

است که اگر از دست دهید هیچ گونه تأثیر منفی بر زندگی فعلی شما نخواهد 

 گذاشت؟

اگر بله آیا قصد دارید واریزی های بیشتری به حساب خود داشته باشید و  .20

 منبع این پول از کجا است؟

اگر معامالت شما سودآور است، آیا قصد دارید سود خود را دوباره سرمایه  .21

 گذاری کنید یا مقداری از آن را برداشت بزنید؟

اگر واقعاً می خواهید معامله کردن را جدی دنبال کنید، باید وقت گذاشته  .22

 .و در خصوص پرسش های باال کمی فکر کنید
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دارد. چنین مفاهیمی  بودن هدفمند و بودن صحیح مسیر در رشد و موفقیت نیاز به

آنها به خودی خود پدید  .گردند بیان روشنی به و شده شناسایی پیش از هر چیز باید

 .نمی آیند

را دوچندان می کند، که  پذیری مسئولیت و پاسخگویی داشتن یک نقشه راه واضح،

گاهی ممکن است منجر به تغییر در برنامه شود )مانند زمانی که سیستم معامالتی یا 

واضح  طور کامالاستراتژی شما دیگر جواب نمی دهد(. خیلی هم عالی، اما تا زمانی که به

، لزوم «چه چیز حواب نمی دهد»و « جواب می دهد»مشخص نکرده اید که چه چیزی 

 .تغییر را متوجه نخواهید شد

 شناسایی را ها ریسک باید ابتدا اما کرد، فرصت به تبدیل توان می را ها ریسک

در غیر این صورت، هنگامی که به شکل بحران ظاهر می شوند، به احتمال زیاد . کرد

 .شت می شوید و تصمیمات ضعیف )و بدون سود( خواهید گرفتدچار وح

همانطور که می بینید، موارد زیادی وجود دارد که باید پیش از کلیک بر روی دکمه بای 

 .یا سل در پلت فرم معامالتی، آنها را در نظر بگیرید

به چنین  ندادن پاسخ پاسخ به هر سوال، موفقیت در معامله را تضمین نمی کند، اما

 .سواالتی تقریبا قطع به یقین شکست را تضمین می کند

 .حال انتخاب با شما

 .کیفیت نتایج معموالً بازتابی از کیفیت برنامه ریزی شماست

 !شکست آماده نکنید. خودتان را برای موفقیت آماده کنید خودتان را برای
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