
 سالم 

 .ن استفاده کنيم امی پردازيم و اينکه چطور از اين پلن برای معامالتم مالیمديريت اين فايل ما به بررسی پلن در

 :به تصوير زير نگاه کنيد 

 

 

 .يک برنامه ساده اکسل .تهيه شده  مرحله کاری  10برای  اين کل پلن کاری ما است که

که به دنبال  است طبيعی. نيم ادالر برس 7000 به حدود ادالری ر 1000يک حساب  می خواهيمبا پيروی از اين پلن 
در طول سه ماه هم پر کنيم به موفقيتی بی  امرحله ر 10نيستيم و چنانچه حتی اين  در کوتاه مدت چنين افزايش حسابی 

 . نظير رسيده ايم 

بعد از توضيحات من خواهيد ديد که . که ما به اين پلن و دستوراتش پايبند باشيم  است  ايناست  چيزی که اينجا خيلی مهم
به طوری که بعد .  است د ، پلنی کامال مطمئن و ايمنآي اين پلن در عين اينکه خيلی جسورانه و حتی قمار گونه به نظر می

 .حله اول با اصل سرمايه هيچ کاری نداريم و تا برگشتن به مر بوده محفوظ" از عبور از مرحله اول ، اصل سرمايه کامال

 

 ..... خوب

 کنيمبا هم مرور  ايد تا ستونهای اين پلن ساده رهابتدا اجازه بد

 :Aستون 

 . مرحله کاری تهيه شده 10نطور که گفتم اين پلن برای اهم.  دن ميدهانش ااين ستون مراحل کاری ما ر

 :I1خانه 

پيپ تهيه کرده ام  60برای  امن جدول ر. ند پيپ بايد بدست بياوريم که برای عبور از هر مرحله چ دن می دهانش خانهاين 
 مقداریهر  دنياشما می تو. يک مرحله به جلو می رويم  گيريميپ سودی که می پ 60با هر  که  است اين به اين معنی. 

 .  دمی کنن  تغيير آدر اين قسمت وارد کنيد و جدول بر اساس  اکه می خواهيد ر
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 :J1خانه 

چنانچه به اين مقدار .  دچقدر بايد باش ضررهای ما برای يک مرحله به عقب برگشتن يم ويکه بگاست  اين قسمت برای اين
 آنتعيين کنيد و جدول بر اساس  انيد اين مقدار راشما می تو. برسيم يک مرحله در جدول به عقب بر می گرديم  ضرر

وارد    I1خانه که در  دايد حتما کمتر از ميزان سودی باشاين مقدار بکه  است  اين است  نکته ای که مهم.  دتغيير می کن
 .  کرده ايد

فرض بر " فعال.  دنيد ببينيد که افزايش سرمايه نهايی شما چه تغييراتی می کناميتو  J1و   I1خانه های شما با تغيير دادن 
 .يم وپيپ ضرر در جدول باال و پايين می ر 30پيپ سود و يا  60که با  است اين

 : Dستون 

در . د می کنيم وار اما ميزان سرمايه اوليه ر 11در رديف .  دن ميدهانش ااين ستون ميزان سرمايه ما در هر مرحله ر
يعنی بعد از . دالر  1006 وداين ميزان ميش 1در رديف . داريم دالر سرمايه اوليه  1000که ما  است اينجا فرض بر اين

ميزان سرمايه در  دنطور که می بينيماه. می رسيم  2مرحله  دالر ، ما به 1006و افزايش سرمايه به پيپ سود  60کسب 
دالر  7138برسيم سرمايه ما بايد به  10له مثال چنانچه به مرح. از اين ستون بدست آورد  ودميش اهر مرحله کاری ر

 .دبرس

 : Cستون 

 5در مرحله . دالر سود کنيم  6بايد  1يعنی در مرحله .  دميده انبه ما نش ايزان سود دريافتی در هر مرحله راين ستون م
 . دالر سود کنيم  3072بايد  10و در مرحله دالر  96بايد 

 3در اينجا من " مثال .می نويسيم در نظر گرفته ايم را ريسک اوليه مبلغی که بعنوان ستون ميزان  در اين  11رديف در 
دالر  3رسيدم ، پيپ  30ضرر  ميزانبه  به عبارتی چنانچه در همان مرحله اول . دالر از مبلغ اوليه را ريسک می کنم
 .با تغيير اين عدد محاسبات جدول هم تغيير می کند. از سرمايه اوليه من از دست می رود 

 : Bستون 

کسی از نحوه  راگ.  دن ميدهادر هر مرحله نش ااين ستون ميزان الت سايز ما  ر.  است شاه ستون اين جدولاين ستون 
.  خواه شدکال  رتا دو سه اردر ديگ" که تريدر اين پلن زده به سيم آخر و نهايتا دفکر ميکن دکار اين پلن آگاهی نداشته باش

که با وجود  است  منتهی زيبايی اين پلن در اين. پوزيشن می گيرد  0.64الت دالر ، با  1378با سرمايه " چرا که مثال
  .در منطقه ايمن قرار دارند " کامال) و سود های مراحل قبل ( فاده از الت سايز ، اصل سرمايه جسارت در است

 .....و اما چطوری ؟

 ) .  1به جز مرحله (  ودالت سايز در اين پلن بر اساس سودی که در مرحله قبلی می گيريم محاسبه ميش. ببينيد 

تغيير  C11اين ريسک را شما می توانيد با تغيير خانه (  ريسک پوزيشن می گيريم% 0.3يک با ما ابتدا در مرحله 
الت پوزيشن می گيريم و سعی  0.01دالر ، ما  1000در اينجا با سرمايه  .است  عبور از اين مرحله خيلی مهم. )دهيد

 . پيپ از بازار سود بگيريم   60می کنيم تا 

 .من و تضمين شده است ا" ا تا زمانی که به اين مرحله بر نگشتيم کامالاصل پول م" با عبور از اين مرحله ، تقريبا

 . کار می کنيم به بعد ما بر روی سود مرحله قبل  2از مرحله 
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را بگيريم،  2پيپ مرحله  60حاال اگر توانستيم .الت   0.02يعني با . کار مي کنيم  )  1سود مرحله (  دالر6ما بر روي  2در مرحله   

 .  مي رسيم 1دالر مرحله قبل را از دست داده ايم و دوباره به مرحله 6 پيپ ضرر بدهيم   تنها 30ميرويم و چنانچه 3به مرحله 
دالري 1378پلنتان قرار داريد ، ببيند  که شما با داشتن مارجين 7بنابراين اگر کسي بدون دانستن پلن شما و اينکه شما االن در مرحله 

در صورتيکه . همين پوزيشن کل سرمايه خود را از دست ميدهيد   فکر مي کند  که شما با"پوزيشن مي گيريد ، احتماال 0.64داريد با الت 
و براي اينکه .و تنها يک مرحله به عقب بر مي گرديد   )دالر   192 (را از دست ميدهيد 6شما در اين مرحله  حد اکثر مقدار سود مرحله 

 .  ه اصل سرمايه خود  برسيدمرحله  پشت سر هم ضرر بدهيد  تا ب6سرمايه اوليه شما به خطر بيفتد  شما بايد 
 ايمن هستند" پس ما در هر مرحله فقط بر روي سود مرحله قبل ريسک مي کنيم و اصل سرمايه و سود هاي مراحل قبلي کامال ... خوب   
. 
 J3 : خانه 
مقدار سود الزم براي  E ( هايبا اين کار اعداد ستون. بعد از بستن هر پوزيشن ، ميزان اکوييتي حساب خود را در اين خانه وارد کنيد   

محاسبه مي شود  )ميزان پيپ دريافت شده تا کنون   G ( و )ميزان پيپ الزم براي عبور از مرحله جاري   F (، ) عبور از مرحله جاري
 .و به شما ديد بهتري در موقعيتي که هستيد مي دهد

 .  کل داستان پلن کاري ساده ما همين بود 
 : حياتي وجود دارد که بايد عرض کنم فقط جند نکته اساسي و 

الت و ضرر  0.32هستيد و با گرفتن  6اگر در مرحله . به ميزان الت سايزي که جدول در اختيار شما مي گذارد پايبند باشيد "حتما  •
باشيد که با اين کار مطمئن . برسيد 6دوباره به مرحله  0.32برگشتيد ، به هيچ عنوان سعي نکنيد با همان الت سايز 5دادن به مرحله 

 .به پلن کاري خود پايبند باشيد" حتما .بزرگترين ضربه را به حساب و تمام تالشهايتان زده ايد  
از بازار سود گرفت؟ حاال ما مي خواهيم اين پلن را در  10%زماني بود که بحث بر سر اين بود که آيا ميتوان ماهي . عجله نکنيد    •

پس .پيپ سود نهايي  10 به عبارتي به طور متوسط هر روز . روز يک مرحله  6يعني به طور متوسط هر اين .عرض سه ماه پر کنيم 
 .عجله نکنيد و با آرامش فقط از پلن پيروي کنيد"لطفا 

لندن  ساعت بعد از باز شدن بازار  2ساعت قبل از بازار لندن تا   1.5 (فقط در ساعات خوب بازار . ساعات کاري را فراموش نکنيد  •
شک نکنيد که اضافه کاري نه تنها به شما کمک نمي کند بلکه در اکثر .بعد از آن چارت را بسته و به دنبال زندگي خود برويد . کار کنيد )

 .قرار مي دهد).... حس انتقام ، حس طمع ، عجله و   (مواقع سودهاي شما را از شما مي گيرد و شما را در حالت رواني ضرر ده  
 3يعني در واقع ما . دالر اوليه تنها به عنوان پشتوانه در اين پلن عمل مي کند   1000ور که ممکن است متوجه شده باشيد ، همانط  •

 1000اگر شما به جاي "مثال .دالر اوليه هيچ نيازي نداريم    1000بر نگشته ايم به 1دالر اوليه را افزايش داده ايم و ماداميکه به مرحله 
بنا براين چنانچه به . دالر کمتر مي شود 900دالر قرار بدهيد ، در مراحل پلن تغييري ايجاد نمي شود و فقط مبلغ نهايي  100دالر اوليه ، 

 . اصول سيستم و پلن پايبند باشيد نيازي به مارجين باال نداريد و تمام موفقيت شما در قدرت شما در پيروي از پلن و قوانين سيستم است
 

 .رم به زودي کسي در اين تاپيک پستي مبني بر اتمام موفقيت آميز پلن قرار دهددر انتها اميدوا
   ارادتمند 
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