
 

 همچون يک حرفه ای معامله کنيد
 چه چيزی باعث می شود بهترين معامله کنندگان موفق باشند؟ 

 يافته اند؟" مرموز) "نمايشگر( آيا آن ها يک اينديکاتور  هستند؟" خوش شانس"آيا آن ها  

  .خير

  .باشد می ٣ ، ٢ ، ١موفقيت در معامله به سادگی . آن ها واقعيت را درباره معامله آموخته اند

 .درک اين که معامله واقعا چيست: قدم اول

 . آموختن کار يک معامله کننده موفق:قدم دوم

 . انجام کار به صورت مداوم:قدم سوم

  جوهره ی معامله ی موفق-١ 

شما وارد يک معامله می شود تنها به خاطر اين که احساس می . معامله تماما در رابطه با درصد ها می باشد 
 .ل اين که اين معامله موفق باشد بيش از احتمال شکست اين معامله استکنيد احتما

تعداد بسيار زيادی کتاب و مطالب در رابطه با . پيدا کردن يک معامله خوب برمی گردد به سيستم معامله شما 
هر شخصی از سيستم خاص خود استفاده می کند اما لطفا هيچ وقت . سيستم های مختلف معامله وجود دارد

 :راموش نکنيد کهف

 سيستمی که تمام معامالت را با موفقيت انجام دهد –اگر به دنبال سيستم معامله بی نقص و بی عيب می گرديد  
 . شما تا آخر زمان به دنبال اين سيستم خواهيد گشت–

ی کند؟ آيا آيا اين شما را نا اميد م. معامله موفق به سادگی به يک بازی احتمال ها و درصد ها تشبيه می شود 
 شما بيشتر به دنبال يک کار عقالنی و واضح می گرديد؟

پيش نهاد ما اين است که از . پيش داوری مثبت در اين رابطه، برخواسته از سيستم معامله شما می باشد 
سيستمی که با آن احساس آرامش داريد و تمامی مراحل آن را اطالع داريد و به . سيستم های ساده استفاده کنيد

بدانيد که برای چه وارد و يا از بازار خارج می شويد و بعد به آن سيستم اتکا کنيد و هميشه از . ن تسلط داريدآ
 .آن استفاده کنيد

مطمئنا سيستم هايی هستند که سود بيشتری به ما می دهند اما نبايد جذب هر سيستمی شد که سود بيشتری می  
 .ايی شما بخورد و بتوانيد از پس آن بر بياييددهد بلکه بايد جذب سيستمی گشت که به توان

  چه چيزی باعث ايجاد يک معامله کننده موفق می شود؟-٢
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برنامه شما به شما می . يک معامله کننده موفق کسی است که برنامه ای روزانه برای معامله را دنبال کند 
 .ديگری بر روی بازاريا هر کار . گويد که چه زمانی وارد و يا از يک معامله خارج شويد

هر معامله کننده ای بايد به، بدون زمان بودن قانون احتمال واقف باشد، که با يک پيش نگری مثبت و با يک  
 .حرکت مناسب به سوی مديريت منابع مالی، به تدريج به سمت سود آوری حرکت خواهيد کرد

ی ديگر بازار ها باشد، سادگی و چيزی که باعث می شود معامالت روزانه در بازار فارکس رقيب جد 
سرعت کار می باشد، که اين يکی از عواملی است که معامله کننده گان در اين بازار به استرس های طوالنی 
مدت مبتال نمی شوند زيرا به سادگی و در زمان کمی می توانند معامله خود را ببندند و جلوی ضرر بيشتر يا 

می دانند که هر يک از معامالت در مسير تحقق سود حرکت می کنند و از دست دادن سود خود را بگيرند و 
  .حتی يک معامله با ضرر در راستای ايجاد سود می باشد

 !سعی کنيد کسل کننده بماند. معامله روزانه بسيار کسل کننده می باشد

  طريقه ايجاد يک تفکر معامله روزانه-٣

 .است" آمار"يد به خود يارآوری کنيد که معامله هر زمانی که به پشت صفحه معامله خود می نشين

از قوانين و سيستم هايی پيروی کنيد " عمدتا"شما . هيچ کس نمی داند که بازار به چه سمتی حرکت خواهد کرد
 .که کار می کنند

زمانی که درک کنيد که معامله در رابطه با احتمال است، که هر سيستم معامله ای به طريقی طراحی شده  
خوب چه .  که در دراز مدت سودآور باشد، می فهميد تنها کاری که بايد انجام دهيد اجرای برنامه استاست

 چيزی است که باعث می شود شما موفق نباشيد؟

 ". احساساتی شمای"يا " شما"

 روز ٣٠برای اين کار به طريقه زير برای . شما بايد به طرز تفکر يک معامله کننده حرفه ای دست يابيد 
 :عمل کنيد و ببينيد به کجا می رسيد

 ):در شروع روز ( قبل از معامله 

حتماالت معامله تماما در رابطه با ا: " چشمان خود را ببنديد، به خود واقعيات بازار را يادآوری کنيد:قدم اول 
 .بچسبانيد" برای هميشه"اين مطلب را بر روی ورقی زرد نوشته و به صفحه مانيتور خود ". می باشد

به موقع وارد و به موقع از بازر خارج .  هميشه از برنامه ی از پيش تعيين شده ی خود پيروی کنيد:قدم دوم 
 .شويد و به مقدار مناسب خريد و فروش کنيد

هر معامله به صورت . خود را قسمت کوچکی از يک عکس بزرگ در نظر بگيريد هر معامله :قدم سوم 
 .نبايد بر اساس تنها يک معامله تصميمات بزرگ و نهايی بگيريد. تکی در مقابل کل معامالت بی ارزش است
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 هنگام معامله

. به حداقل برسانيدشما بايد احساسات خود را . احساسات يعنی بی قراری فيزيکی.  آرامش فيزيکی :قدم اول 
 .RELAX. جلوگيری از غلبه احساسات بر شما هنگام معامله

آخرين بار که استرس به شما دست داد يادتان بيايد، چه نقاطی از بدنتان درد . از اوضاع بدن خود آگاه باشد 
 .می کرد؟ آن نقاط را ماساج دهيد و در مکانی مناسب بنشينيد

بلکه .  شده به اين معنا نمی باشد که بايد معامله با سرعت کمی انجام شودهيچ يک از مسائل بيان: يادداشت 
ولی بايد با دقت و درايت اين کار انجام . کامال بر عکس، معامله بايد به صورت روزانه و با سرعت انجام شود

 .شود و نه بدون فکر و به صورت احساساتی

به ! س کشيدن به هنگام بعضی معامالت يادشان می رودبعضی معامله کنندگان کامال نف!  نفس بکشيد:قدم دوم 
 .صورت آهسته نفس بکشيد، از يک تا چهار بشمريد و سپس نفس بکشيد

مواظب کالم خود باشيد زيرا کلمات می توانند تاثير به سزايی بر روی .  روی خود تمرکز کنيد:قدم سوم 
شيده است؟ چه احساسی در آن زمان داشته ايد؟ حال تا به حال کسی بر سر شما فرياد ک. رفتار شما داشته باشند

 .با آرامش سخن بگوييد!! به نظر شما اگر بر سر بازار فرياد بکشيد چه اتفاقی می افتد؟؟

خودداری کنيد، هميشه بگوييد بازار در اين مکان آغاز کرده و در حال حاضر در " اگر"هميشه از گفتن جمله  
فروش کرده ام و در اين مکان معامله خود را می بندم، اين به شما کمک /اين مکان است، در اين مکان خريد

 .می کند تا بر روی هدف خود تمرکز کنيد و دچار احساسات نشويد

معامله کنونی خود را تنها يک . مرتبا به خود گوش زد کنيد که معامله چه موفقيتی می تواند باشد: قدم چهارم
شما بايد به سيستم عمل کنيد و . آن روز را يکی ار چندين روز در نظر بگيريدمعامله از چندين معامله بدانيد و 

چه معامله کنونی شما به سود برسد و يا نرسد، بدون هرگونه احساسات بايد از سيستم . بر اساس آن جاو برويد
از پيروی کنيد تا اين عکس بزرگ که هر يک از معامالت بخش کوچکی از آن هستند عکسی زيبا و منظم 

 .کار در بيايد

 پايان روز

چطور بود؟ بر اساس برنامه معامله کرديد يا بر اساس احساسات؟ چه مقدار؟ احساسات بيشتر بود يا . مرور
 .منطق و برنامه؟ هرچه احساسات کمتر باشد موفق تر هستيد

 .بر احساسات خود غلبه کنيد تا به بازار غلبه کنيد

ir.fxiran.www://http

com.ir-fx.www://http

com.forex-pars.www://http

http://www.fxiran.ir/
http://www.fx-ir.com/
http://www.pars-forex.com/
http://abcbourse.ir/

