
 .صبور باشید. انضباط خود را حفظ کنید

 

، امروز بار دیگر تاکیدی داریم بر دو ویژگی بسیار فارکس آموزش در ادامه مجموعه مقاالت

 !مهم برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق: انضباط و صبر

  

 .صبر

 

 .فارکس معامالت در ویژه به ...صبر یک فضیلت است

 :آرنولد اچ گالسکو، طنزپرداز آمریکایی، می گوید

رمز موفقیت در همه چیز صبر است. با خوابیدن بر روی تخم مرغ است که جوجه سر “

 ”.از تخم در می آورد نه با شکستن آن

 .زمان می برد. ایجاد مهارت های معامالتی زمان می برد معامالتی برنامه ساخت و اجرای
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است. باز و بسته کردن  صبر ای فرصت های معامالتی مناسب مستلزمانتظار کشیدن بر

 .است صبر یک پوزیشن در لحظه صحیح و مناسب مستلزم
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 .انضباط

انضباط نیز یک فضیلت است، و به این معنی است که کارهایی را انجام دهید که برای 

 .دهید انجام را آن خواهید نمی اگر حتی …انجام دهید باید پیشرفت و بهتر شدن

این به معنای کسب آمادگی برای هر روز یا هفته معامالتی از طریق مطالعه و بررسی 

 .نمودار است

دارید، از سیستم های  ربات معامله می کنید و مکانیکی به این معنا که اگر شما بصورت

خود را مداوم تست بگیرید و پیوسته تنظیمات و استراتژی های مختلف را همزمان با 

 .تغییر فضای بازار آزمایش کنید

و مطالعه موارد ثبتی هر روزی که معامله می زنید  معامالتی دفترچه و البته، داشتن یک

 .را نیز فراموش نکنید

ثبت در دفترچه معامالتی روزانه یکی از تکالیفی است که دوستان معامله گر نما را از 

انجام نمی معامله گران واقعی جدا می سازد. متأسفانه، بیشتر افراد تازه کار این کار را 

 .دهند

 .مفاهیم و تکنیک های معامالتی فارکس ساده هستند و یادگیری آنها آسان است

آنچه یاد گرفتن آن سخت است این است که چگونه می توانیم برای انجام کارهای درست 

و اتخاذ تصمیم های خوب معامالتی صبور و منضبط باشیم. حقیقتاً، یکی از مشکل ترین 

 .ه حال انجام داده اید همین خواهد بودتالش هایی که تا ب

برای یک تازه کار، وارد بازار نشدن و تماشای نوسانات قیمت و انتظار کشیدن برای شکل 

 .گیری بهترین تکنیکال مد نظر، به معنای آن است که دارد سود ها را از دست می دهد
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عث وقوع برخی از این طرز تفکر منجر به موفقیت در زمینه صبر و انضباط نمی شود و با

 :مهلک ترین اشتباهات معامالتی می شود

 معامالت هیجانی و برنامه ریزی نشده 

 باز نگه داشتن پوزیشن ضررده به مدت طوالنی 

 بستن سریع معامالت سودده 

 جویانهمعامالت انتقام 

 

 !چنین کارهایی رسما حساب شما را سالخی می کند

اد داشته باشید که وظیفه شما به عنوان یک معامله گر تازه کار این است که یاد به ی

 !نرود فنا به بگیرید چگونه می توانید تصمیمات معامالتی خوب بگیرید تا حساب شما

بهترین کاری که می توانید انجام دهید تا صبر و انضباط را در خود تقویت کنید این است 

 .نگاه کنید و نه یک دوی سرعت ماراتن همچون یک که به حرفه معامله گری خود
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 !نیست شدن پولدار شبه یک برنامه یک فارکس

هر  بلکه تعهدی است برای ساختن و ایجاد مهارت هایی که به شما اجازه می دهد در

 .فضای معامالتی که در بازار شکل می گیرد بتوانید معامالت سودآوری داشته باشید

اگر صبور باشید، انضباط خود را حفظ کنید و متعهد به پیشرفت مداوم و بهبود عملکرد 

خود باشید، در این صورت است که نتایج امروز شما به عنوان یک معامله گر ناشی احتماالً 

ج معامالتی سال های آینده شما )پس از استخوان خرد کردن در بازار(، در مقایسه با نتای

 .قابل قیاس نخواهد بود

 ...یک نکته دیگر

 .اغلب اتفاق می افتد خوب معامله فرصت همیشه به یاد داشته باشید که

نیازی نیست هول شوید و روی تکنیکال های بد پوزیشن بگیرید. آنها فقط شما را از 

 .دور نگه می دارند رسیدن به اهدافتان

 .به ایده ها و تکنیکال های معامالتی خود پایبند باشید

فرصتی خود را نشان نداد، مشکلی نیست! منتظر سشن  معامالتی سشن اگر در طول یک

 .بعدی بمانید

مگر اینکه دنیا کال معامالت فارکس را کنار گذارد )بزنیم به تخته( در غیر اینصورت 

 .همیشه در گوشه و کنار فرصت هایی وجود خواهد داشت
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