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 معرفی

که باید یکی از آن  -یک خط فکری تحت عنوان " برنامه معامالتیمیالدی،  2004نزدیک به انتهای سااااال 

 www.trade2win.comرا داشااااته باشااااید" در فوروم " معامله کردن برای گذران زندگی " در سااااایت 

(T2W)آغاز شد. 

هدف این خط فکری تهیه یک تمپلیت بود به گونه ای که تمامی معامله گران بتوانند یک برنامه معامالتی 

فارغ از میزان تجربه معامله گران، ابزارهایی که معامله می کنند ، تایم فریم ها و ) حرفه ای را خلق کنند

ال آغاز کرده بودیم؛ که شاااااامل دو این متن نتیجه آن خط فکری ای بود که در آن سااااا... (. کارگزاری ها و 

بخش اصاالی همراه با یک بخش سااومی اساات که در زمانش امیدواریم شااامل ماالهایی از برنامه های واقعی 

 .خلق شده ای باشد که از این تمپلیت استفاده کرده اند

 کلیات برنامه معامالتی

د؛ و با یک تعریف ساااده آغاز این بخش مربوط به سااوا ت بنیادینی که مربوط به موضااوع هسااتند می شااو

سااپب به بحد درباره اینکه اصااال چرا معامله گران به یک برنامه نیاز دارند می پردازد و اینکه . می شااود

آن دسااااته از معامله گرانی که به ضاااارورت داشااااتن یک . برنامه برای آنها دقیقا چه کاری را انجام می دهد

 .این بخش ها بگذرندبرنامه معامالتی پی برده اند می توانند از 

 تمپلیت برنامه معامالتی

را تشکیل می دهد؛ که شامل ده قسمت کلیدی همراه با یک سری سوا تی این بخش، قسمت اصلی این مقاله 

" جمع بندی این بخش ها را در قسمت پایانی مقاله تحت عنوان .سوال می رسند 50است که در مجموع  به 

امید ما این اساات که هر معامله گری بتواند از این تمپلیت اسااتفاده کرده .آورده ایم" قوانین طالیی معامالتی 

اشااااااتباه نکنید، انجام این کار نیازمند صاااااارف وقت و . و یک برنامه معامالتی خاص خودش را خلق کند

خواهید فهمید که جزو کدام دساته از معامله گران هساتید و شاما را قادر اتمام آن  به محضاما . انرژی اسات

این حداقل دسااتاورد این  می سااازد که بر روی آن گونه از معامله گری که می خواهید باشااید تمرکز کنید؛ و

برای تمامی سااوا ت این بخش توضاایحات بیشااتر همراه با ماالهایی از پاسااک های ممکن آورده . مقاله اساات

کمک بخواهید. کافی است سوال خود  T2Wدر صورت نیاز به راهنمایی می توانید از اعضای .شده است

 را در بخش مربوطه به آدرس زیر پست کنید:

http://www.trade2win.com/boards/showthread.php?t=12585 

طبیعی است که بخش هایی را که فکر می کنید در این مقاله آورده نشده است در برنامه خود بگنجانید و در 

مقابل قساامت هایی از تمپلیت را که در برنامه شااما کارایی نخواهند داشاات را حذف کنید. در صااورت تمایل 

 آدرس با  پست کنید تا سایر معامله گران نیز بتوانند از آن منفعت ببرند. می توانید این اصالحات را به

 مثال های برنامه معامالتی

در حال حاضاار در این بخش ماالی گنجانده نشااده اساات. در حالت ایده آل حداقل سااه برنامه معامالتی وجود 

ن بازار فارکب و یک دارد: یک برنامه مختص معامله گران شااااااااخص ها، یک برنامه برای معامله گرا

برنامه معامالتی برای معامله گران بازار سااااهام .برای جز یات بیشااااتر برنامه می تواند تایم فریم معامالتی 
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، معامله گر (swing trader)، معامله گر نوسان گیر (day trader): معامله گر روزانهرا نیز پوشش دهد

 .(position trader)موقعیتی

 یکلیات برنامه معامالت

 برنامه معامالتی چیست؟ -1

شما را در بر برنامه  1-1 ست که تمامی جنبه های زندگی معامالتی  سری کامل از قوانینی ا معامالتی یک 

بساااایاری از متخصااااصااااان به لزوم داشااااتن یک "مرز" که بتواند احتمال موفقیت شااااما را در جهت میگیرد.

دلخواهتان فراهم کند اشاااااااره می کنند. برنامه معامالتی به تنهایی این "مرز" نیساااااات، اما در طول زمان 

اهد کرد. معامله گری که برنامه معامالتی دارد به مراتب بهتر ازمعامله گری که برنامه ندارد عمل خو

بسااایاری از معامله گران آماتور هیچ برنامه معامالتی که بر طبق آن معامله کنند را ندارند و بدون توجه به 

 زم به ذکر اسات که اساتراتژی مدیریت ریساک و پول جامع نسابت ساود به ضارر وارد معامله می شاوند. 

 در قلب تمامی برنامه های معامالتی خوب قرار دارد.

رانی که برنامه معامالتی دارند امکان زیر نظر داشاااااتن عملکرد خود را خوهند داشااااات. انها معامله گ 2-1

می توانند پیشرفت خود را پیوسته و روز به روز ارزیابی کنند به گونه ای که در مسیری هدفمند و درست 

که معامالتی بدون احساسات و با حداقل استرس را  به آنها کمک می کندبرنامه معامالتی داشتن  پیش برود.

معامله گر بدون برنامه امکان انجام هیچ یک از این موارد را ندارد و در معامالتش تمایل به  داشاااته باشاااند.

ترید بر اساس احساسات دارد. برای این دسته از معامله گران معامله کردن همراه  با استرس بسیار و در 

 ن پول است.نهایت از دست داد

واضاااس اسااات که برنامه معامالتی موفقیت را تضااامین نمی کند. با اینحال داشاااتن یک برنامه خوب با  3-1

پایبندی به قوانین آن می تواند ضااااررها را به حداقل رسااااانده و به شااااما اجازه می دهد که نساااابت به معامله 

آلپش . بی . پاتل در کتابش با نام " معامالت  گران بدون برنامه مدت طو نی تری را در بازی دوام آورید.

ک کند کمآنالین" می نویساااد :" در حالی که برنامه معامالتی نمی تواند آینده را پیشاااگویی کند اما می تواند 

که چطور به نتایج احتمالی واکنش نشااااان دهید. به همین دلیل اساااات که داشااااتن برنامه معامالتی ضااااروری 

ستی از پاسک های استراتژیک به اتفاقاتی است که خارج از کنترل شماست. شما است. برنامه معامالتی لی

 و آن خود شما هستید."کنترل می کنید تنها یک چیز را می توانید کنترل کنید 

یک ساااردرگمی در تفاوت بین برنامه معامالتی ا یا سااایساااتم معامالتی ا با اساااتراتژی معامالتی وجود  4-1

ا  بیان شااااد، برنامه معامالتی یک سااااری از قوانین جامعی اساااات که تمامی جنبه دارد. همان گونه که در ب

های زندگی معامالتی شما کنترل می کند. برنامه معامالتی وارد جز یات زیادی می شود که به عنوان ماال 

 اختصاص می دهید نیز بپردازد.  T2Wمی تواند به مقدار زمانی که برای خواندن ماال سایت 

ساااتراتژی معامالتی" برای توصااایف معیارهای ورود و خروج شاااما به معامالت می پردازد. با عبارت " ا

اینحال این ها تنها اجزایی از یک برنامه معامالتی کلی هسااتند . یک برنامه معامالتی  کلی می تواند شااامل  

 تراتژی معامالتی نیزباشد.دو یا چند اس
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 ؟چه کسانی به برنامه معامالتی نیاز دارند -2

شما را از جایی که  1-2 شه راه توصیف می کنند. یعنی مسیری که  برخی برنامه معامالتی را مانند یک نق

اکنون هسااااتید به جایی که می خواهید بروید یعنی سااااودآوری پیوسااااته راهنمایی خواهد کرد. همان گونه که 

شه راه غیر عاقالنه و  شتن نق شین بدون دا شدن مسافرت با ما شد. معامله کردن نهایتا باعد گم  شما خواهد 

بدون داشااتن یک ایده روشاان از این که به کجا می خواهید بروید و اینکه چطور می خواهید به آنجا برسااید 

قطعا باعد افزایش استرس شما و شب های بدون خواب و ضررهای مالی و یا هر سه خواهد بود. سوالی 

ستید بدون داشتن نقشه راه به مسیری ناشناخته بروید که باید از خود بپرسید این است که اگر شما حاضر نی

 پب چرا بدون داشتن یک برنامه معامالتی واضس و با جز یات دقیق حاضر به معامله کردن می شوید؟

 ه کاری انجام می دهد؟معامالتی چ برنامه -3

التی انجام معامالت برای شااما راحت تر می شااود نساابت به زمانی که از برنامه برنامه معامبا داشااتن  1-3

معامالتی اساااتفاده نمی کنید. احتمال انجام معامالت بد را محدود می کند و از ریشاااه دار شااادن بسااایاری از 

مشااکالت روحی و روانی جلوگیری می کند. به شااما در رساایدن به این موارد کمک می کند چراکه در هر 

نه تنها به عنوان یک نقشااه راه عمل می کند بلکه موقعیت شااما را نیز از مساایر معامالتیتان که هسااتید  کجا

شما خواهید فهمید که دلیل آن تنها یکی  شما بد پیش رفت  شان می دهد. مهم تر از همه اینکه اگر معامالت  ن

ا شما چندان به برنامه خود پایبند از این دو احتمال بوده است. یا یک بخش در برنامه خوب کار نمی کند و ی

االبته با سرمایه اندکا گرفتید و forward testو  back testنبوده اید. اگر برنامه شما خوب است و از آن 

 اما درنتایج خوب بودند پب اشااااکال احتما  مربوط به عدم رعایت قوانین برنامه توسااااط شااااما بوده اساااات. 

کردن تقریبا فهمیدن اینکه چه کاری را درسااات انجام میدادید و  صاااورت نداشاااتن برنامه معامالتی و ضااارر

شااااااما هیچ راهی برای ارزیابی نتایجت معامالتتان ندارید. چه کاری را اشااااااتباه تقریبا غیر ممکن اساااااات. 

شااااخصاااای اساااات که GPSبنابراین امکان رفع اشااااکال برای شااااما وجود ندارد. برنامه معامالتی مانند یک 

شتباه رفتید به شما هشدار می دهد و شما را مجهز به موقعیت فعلی شما را نش ان می دهد و اگر مسیر را ا

شما را سازد.  شتباه و راه درست برای برگشت به مسیر اصلی می  شخیص محل ا قادر می ابزاری برای ت

ا مسازد که بتوانید پیوسته نتایج معامالتتان را ارزیابی کنید و از همه مهمتر در ارزیابی انضباط شخصی ش

 به گونه ای هدفمند و جامع یاری می رساند. بدون برنامه معامالتی انجام این کار بسیار مشکل است.

یک برنامه معامالتی بایساااااتی بار بسااااایاری از تصااااامیم گیری ها رادر زمان انجام معامالت به دوش  2-3

د شود و باعد می شو بکشد. مسا ل احساسی زمانی که بحد پول واقعی به میان می آید بیسار قدرتمند می

که تصاامیمات غیر منطقی بگیرید. در یک برنامه معامالتی درساات، تمامی رفتارهای درساات باید دیده شااده 

باشااد تا در اوج معامالت مجبور به گرفتن هیچ تصاامیمی نباشااید و تنها آنکه را که در برنامه آمده اساات را 

 دنبال کنید.

ت داشتن یک برنامه معامالتی واضس و با جز یات قانع شده بسیار خوب امیدوارم که در مورد ضرور 3-3

 باشید . در زیر خالصه ای از مزایای اصلی داشتن برنامه معامالتی آمده است.

 انجام معامالتی بدون استرس و با آرامش که بسیار راحت تر از زمانی است که برنامه معامالتی نداریم -

 ه دنبال آن اصالح برنامه معامالتی توانایی بررسی عملکرد، رفع خطاها و ب -
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 پیشگیری می شودریشه دار شدن بسیاری از مشکالت روحی  ازبرنامه به کمک  -

 با پایبندی به برنامه معامالتی می توان تعداد معامالت بد را کاهش داد -

 می شود در اوج معامالت  تصمیمات غیر منطقی مانع از گرفتن برنامه معامالتی  -

 برنامه می توانید تنها موردی که امکان کنترلش را دارید کنترل کنید و آن خود شما هستیدبه کمک  -

معامله گران حرفه ای بسیار منضبط هستند. برنامه معامالتی به تدریج انضباط را به معامالت شما وارد  -

 می کند. قماربازها نه برنامه و نه انضباط دارند

به کمک برنامه می توانید خارج از حد آرامش خود نیز معامله کنید. چند بار در معامالت خود به ضررها  -

برنامه ای همراه با اضاااباط اجازه پیشاااروی دادید و جلوی ادامه رشاااد معامالت ساااودده خود را گرفته اید؟ 

 انجام شود از روی دادن چنین مواردی جلوگیری می کند.

شااماساات که شااما را از جایی که اکنون هسااتید به جایی که می خواهید بروید می رساااند  برنامه نقشااه راه -

 یعنی سودآوری پیوسته.

اگر در جایی از مساایر حرکت اشااتباه  تمپلیت او به طور ضاامنی برنامه شااماا به گونه ای طراحی شااده که -

ارج شاادن چرخه ضااررها از به ساارعت شااما را آگاه کند و این شااانب را داشااته باشااید که قبل از خکردید 

 کنترل آن ر اصالح کنید.

 قبل از اینکه شروع کنید... -4

قبل از اینکه شروع به خلق برنامه عامالتی خود با استفده از این تمپلیت کنید در اینجا نکاتی را متذکر  1-4

سایم شاده ه بخش تقمی شاویم که به کمک آنها بتوانید بهترین برنامه ممکن را برای خود بساازید. تمپلیت به د

اسااات. هدف این اسااات که در نهایت به برنامه ای برساااید که با شاااخصااایت ، توانایی و منابع شاااما همخوانی 

و مراحل را به همان ترتیبی که در این  داشت باشد. به هیچ عنوان سعی نکنید از بعضی از بخش ها بگذرید

به این گونه در نظر گرفته شااده اند که در  متن آمده اساات دنبال کنید. این ترتیب مطالب به د یل مشااخصاای

طول دوره متوجه آن خواهید شااااااد. به این یازده بخش همانند حلقه های یک زنجیر نگاه کنید و یا بازیکنان 

یک تیم فوتبال ؛هر کدام به اندازه دیگری مهم هساااتند.  برای کساااانی که از قیاس کردن لذت می برند و می 

این یازده بخش در نقش دروازه بان هسااااااات باید بگوییم که بخش دهم بخش  خواهند بدانند که کدامیک از

 مدیریت ریسک و پول .

ست که تا حد امکان  2-4 شده ا ساده می آیند.اگرچه تمپلیت به گونه ای طراحی  بعضی از بخش ها به نظر 

ه عنوان ماال در اما به تمامی جواب های خود تا حد امکان دقت  زم را مبزول داشااته باشااید. بساااده باشااد 

شید؟اولین بخش سوال  پرسیده شده است، جواب "پول درآوردن" یک جواب  چرا می خواهید معامله گر با

کلی است که برای تمام معامله گران قابل کاربرد است. اما این جواب نمی تواند شخصی باشد بنابراین نمی 

رت اسااااات درسااااات مانند همه تجارت های تواند کمکی به برنامه شاااااما بکند. جواب " معامله گری یک تجا

 دیگر " نیز یک پاسک کلیشه ای است که اغلب گفته می شود و بنابراین به راحتی فراموش می شود. 
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 تمپلیت برنامه ریزی معامالتی

 هدفتان  را بشناسید  را بشناسید  ،خودتان  -5

اخت شااان فهم و  موفقیت در بازار در تقریبا تمامی معامله گران حرفه ای به شاااما خواهند گفت که کلید 1-5

احساااسااات  ا عنوانبه طور کلی ب از آن که ،یک معامله گر اتو شااناخت روحی درکیه خودتان اسااتا روح

در بدو شروع کارشان  تجربه کماست.ا بسیاری از معامله گران  ارزشمندیابزار بسیار یاد می شود؛ نیز 

د می شان ایجاکه در فکر و احساسات ییورش های به عنوان یک تریدربه هیچ عنوان آمادگی مقابله در برابر

در اما ت دچار ترس می شااااوند. خدچار طمع و در زمان باهنگام کسااااب سااااود  در چراکه شااااود را ندارند.

برای رساایدن  شااما در زمان سااود و زیان خونسااردی خود را حف  می کنند . معامله گران حرفه ای ، مقابل

. ستچگونه ا ضرردر زمان سود و تان  بدانید که عکب العمل باید ا بشناسید وباید خودتان ر به این مرحله

 جنبه های مابت از ن معامالتی شاااما می تواند برخیپالبه محض این که به این اطالعات دساااترسااای یافتید 

 د.حذف کن از پالن معامالتی را اش نبه های منفیج بعضی ازو  به کار گیردانشناختی شما را ار روساخت

ا می را شم؛ دانستن این که چتان شخصیترسیدن به یک شناخت ازو  هروحی در کنار تالش برای درک 2-5

 .شوید نیز مهم است تریدرخواهید که یک 

 ؟ر برای شما به چه معناستگموفقیت به عنوان یک معامله  - هدف شما چیست -

بپرساااااید که چرا و چطور معامله  از خود به دسااااات آورید وچه چیزی را می خواهید تصااااامیم بگیرید که  -

 کردن می تواند به آن جامه عمل بپوشاند؟

ساااارمایه  هزاران د رچقدر ناراحت کننده خواهد بود اگر بعد از یکسااااال و یا بیشااااتر و بعد از صاااادها و  -

یک و این که شااما نردبان موفقیت خود را به  به درد شااما نمی خوردمتوجه شااوید که معامله گری  گذاری،

 .بودیدتکیه داده  دیوار اشتباه

 می شود..آغاز  ا نخوب پالن معامالتی شما از همین بسیار 

 

 ؟شویدمی خواهید که یک معامله گر چرا  3-5

 انگیزه های حقیقی خود را مورد پرسش قرار دهید. 

ن به کمک داشااااات موفقیت یعنیاین چالش  انجامماال؛ا ......اینکه دلیلبه من می خواهم که یک تریدر باشم 

مرا به وجد می  درصااااد شاااارکت کنندگان آن می بازند 90در جایی که  نظم ,که کار بساااایار سااااختی اساااات,

   .اآورد
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درآمد سا نه و کافی ....  ماال؛ا...... که می خواهم یک تریدر شوم این است که هدف اصلی من برای این

 .اام به دست آورمبرای تامین خانواده را د ر 

زمان بیشااتری را با خانواده ام بگذرانم و از امکان  ماال؛ ا ......این اسددت که  هدف دوم من از تریدر شدددن

 (جهان لذت ببرم یترید کردن از هر کجا

ا آنها هدف و مساایر را در زندگی من مشااخص می کنند و به . .....این اهداف برای من مهم هسددتند چراکه 

 اد توازن بیشتر را می دهند.اجمن امکان ای

 .است و دیگر هیچا...................ا نام من ......من باور دارم که به این اهداف می رسم چراکه 

 

 تریدرها هستید؟شما از کدام دسته از  4-5

 آیا شما یک تریدر محتاط هستید و یا یک تریدر ماشینی؟ 

آیا شاااااما معامله گر بلند مدت ا ماال ماهانها یا میان مدت اهفتگی ا و یا کوتاه مدت ا روزانه و یا حتی زیر 

 روزانه ا هستید؟

نوسان گیر و یا swing trader و یا یک  position traderانتخاب این که شما معامله گر موقعیتی هستید 

یک معامله گر روزانه هستید به مقدار زیادی بستگی به این دارد که شما حاضرید چه میزان از زمان خود 

 تصاص دهید. خرا به این تجارت ا

در حالی که  به طور کلی معامله گران روزانه به صااافحه مانیتور خود در طول مدت پوزیشااان چسااابیده اند 

 وقعیتی کمتر از یک ساعت در هفته را به بازار اختصاص می دهند.معامله گران م

 سبک معامالتی خود را تعریف کنید و باورهای خودرا درباره بازار بیازمایید

اطانه هست که باعد تا مح.. ..من یک معامله گر محافظه کار هستم و سبک معامالتی من بسیار ..مثال : 

در انتهای روز مناسب باشم و یا برعکب سبک معامالتی من بسیار   swing tradingمی شود من برای 

 (سازد در تایم فریم زیر روزانه مناسب می  scalpingتهاجمی است به گونه ای که من را برای 

من متوجه شددددددم که نمی توانم  ینده را ییی بینی کنم و یمیرفتم که نمی توانم بازار را کنترل کنم با اینحال 

معامالتی ام که با جز یات  برنامه ا پایبندگی به...... به کمکنترل کنم که این کار رام را کمی توانم خود

 و سود ده هست انجام می دهما گرفته ام  تست طراحی شده و از آن دقیق  وبسیار 

 

 نقاط ضعف و قدرت شما در چیست؟ 5-5

تهیه کنید و سااپب مشااخص کنید که چطور می  را خود هر یک از معامالتلیسااتی از نقاط ضااعف و قدرت 

ضااااااررها را کاهش دهید. انجام این کار برای دیگران اغلب خواهید سااااااود های پیشااااااین خود را افزایش و 

شما شاید برخی از سرنک ها را برای معامالتی راحت تر است تا اینکه برای خودتان انجامش دهید. پیشینه  

 شما فراهم کند. 
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م و ر محیطی بساایار با نظخلبان هواپیمای جنگنده بازنشااسااته اید که عادت به کار د نید که شااما یککفرض 

 .ا نقطه قوت بالقوهاه ایدو به دستورات بسیار سختگیرانه پایبند بود ضباط داشته ایدنا

درنالین در آبه ترشااااس با ی عادت یا به تفریس  عادت شااااماشاااااید با اینحال روی دیگر سااااکه این اساااات که 

 . ادارید هیجانی که باعد خوردن ناخن هایتان می شااااااود و یا حتی میل به تجربه ترسیا عادت  خونتان و 

 نقاط ضعف بالقوها 

یک حساااب دمو باز کنید و هر یک از معامالتتان را پاسااک به این سااوا ت برای  شااما سااخت هساات ، اگر 

ا درست انجام داده اید. این کار را تا هایی را اشتباه و چه کارهایی رید و یادداشت کنید که چه کارامتحان کن

 ابید. نقاط قوت و ضعف خود را بی بدین ترتیب آنجا انجام دهید که الگو شروع به پدیدار شدن کند تا بتوانید

و پوزیشن هایم را تنها زمانی که  ا به سودهایم اجازه رشد می دهم... ... این است که اولین نقطه قدرت من

اساااااتراتژی خروج به من اجازه می دهد می بندم. این به من کمک می کند که در راساااااتای هدفم که کساااااب 

 سودهای پیوسته از بازار هست حرکت کنما

 ....دومین نقطه قدرت من .. 

له ای که اغلب به ا دلم می خواهد که ضااااررم را به ساااارعت جبران کنم مساااائ... ..اولین نقطه ضددددعف من .

البته بخی هایی از برنامه معامالتی من به کنترل این نقطه ضعف    می شودا منجر ای بیشترهایجاد ضرر

ا ماال من یک حد ضااارر روزانه دارم که اگر به آن حد . ...کمک می کند و مانع رشدددد ضدددررها می شدددود..

 رسید از انجام معامله در ادامه آن روز منع می شوما

 ...نقطه ضعف دوم من ... 

 

  یا شما در شرایط فکری مناسبی برای ترید هستید؟ 6-5

 شرایط فکری شما یک مانع کلیدی است که بین شما و موفقیت در بازار قرار می گیرد. 

 ؟آیا شما به اندازه کافی خوابیده اید 

 ؟آیا شما در سالمتی و تندرستی و هوشیاری ذهنی هستید

 ؟خونسرد هستید و یا اینکه خسته اید و از بابت مسئله ای پریشان خاطریدآیا شما آرام و 

آرام هستم و از بابت مسئله  ؛مه ااستراحت کرد به اندازه کافیا.....من تنها در روزهایی معامله می کنم که .

ه معامالتی ام عمل شاااانول نیساااات. در این صااااورت بر طبق برنامم . فکرم.....ای در محیط کار یا خانه یا 

جام معامالتی که به به آن پایبند خواهم ماند. این مسااااائله به من کمک می کند که از ان با جدیتخواهم کرد و 

 )را نمی شوند بپرهیزم خوبی درک و اج

ویا روزهایی که خسته هستم و یا از نظر  کسالت می کنما احساس ....من معامله نمی کنم درروزهایی که ..

 شرایط ذهنی و روحی پریشانما
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 ؟اهداف در مدی شما چیست  7-5

دارد. پول درآوردن یک دلیلی اساات که همگی ما بر آن اتفا   دد یل بیشااماری برای معامله گر شاادن وجو

بتوانید آن ها را به بازه بسااایار مهم هسااات که بدانید اهداف اقتصاااادی و درآمدی شاااما چیسااات و نظر داریم. 

 تررگزاهداف ب ازآسانتر  به مراتب ترهای روزانه و هفتگی خرد کنید. این گفته که رسیدن به اهداف کوچک

درصد در ماه باشد  5 بازدهی صد  می کند. اگر استراتژی شما کسبنیزدرباره معامله گری هست کامال 

 عملی تر است.صد در روزدر 1 بازدهی داشتن هدف کسب نسبت بهاین به مراتب 

و  back testاهداف شااااااما نباید فانتزی های ایده آل گرایانه باشااااااند بلکه آنها باید کامال بر اساااااااس نتایج 

forward test  در قسااامت  10-8و  10-7شاااما بنا شاااده باشاااند. ا این موضاااوع به تفصااایل در بخش های

 اود. توضیس داده می ش  sharpe ratio & success ratioمربوط به 

این برابر  که در سااال درصااد  X به دساات آوردن بازگشاات ساارمایه ای در حدود  اهداف در مدی من .....)

بنابراین درصاااد فراتر رود.   Y ازحسااااب من   drawdownبدون اینکه  ،... د ر..مبلنی معادل  اسااات با 

وزانه میانگین درآمد ر ؛میانگین درآمد هفتگی معادل ... د ر   ؛د ر ...میانگین درامد ماهانه من معادل ...

 اخواهد بود. م درصد از کل موجودی حساب  Zمدی روزانه من رآهدف د بنابراین... د ر می شود.

 اهداف معامالتی  -6

شتن  1-6 شما هستف، بخش ضرواهدادا شما امکانآنها مال چراغ راهند ند. ری از برنامه معامالتی   و به 

ری پیشاااااارفتتان را می دهند و انگیزه  زم برای اینکه از پب این کار برآیید را در اختیارتان قرار می یپیگ

 و نه صاارفا تعریف اهداف رفتتان در تریدر شاادن تعریف کنیدسااعی کنید اهداف خود را در غالب پیشاادهند. 

 اسااااااودهای زیادی ره دنبالش بحرفه ای قطعا معامله گرچراکه تمرکز بر روی تبدیل شاااااادن به یک  مالی. 

سپب تصمیم بگیرید که چطور می خواهید به این اهداف برسید و چطور برای شما به ارمنان خواهد آورد. 

پاداش باید متناسب با مقیاس و اندازه موفقیتتان می خواهید بعد از رسیدن به این اهداف به خود پاداش دهید. 

مال یک ما حب و معنی پاداش را بدهد. به عنوان ماال پاداشاااای همان اندازه هم باید برای شاااا هباشااااد ولی ب

 با کسانی که دوست دارید با آنها باشید. شب بیرون رفتن و خوش گذراندن

 اهداف معامالتی ساالنه شما چه هستند؟ 2-6

یک تصاااویر بزرس اسااات. به این مقوله به این صاااورت فکر کنید که چه مهارت ها و اطالعاتی را می این 

 خواهید در طی این یک سال به دست آورید.

ه گری ام به مرزی که مورد دلخواه ا به عنوان ماال؛ توسااعه مهارت معامل......هدف معامالتی سدداالنه من 

 ...در حال حاضر، این سه بخش مجزا را شامل می شود که عبارت است از و هست. من

به آموزه های یک مربی 1  نام. من دسااااااترساااااای  با به که یکی از بهترین ها در  را دارم ......با  رابطه 

 است ؛ کارگیری استراتژی ه

ت اس . من از یکی از بهترین مدل های تمرین معامله گری استفاده می کنم که شامل یک برنامه معامالتی2 

 است؛ مکتوبکه به روشنی برنامه ریزی شده و به صورت 
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تسااات شاااده اند و به طور جامع بررسااای شاااده اند تا این  . اساااتراتژی های من به خوبی توساااعه یافته اند،3

 اطمینان را بدهند که در تمامی شرایط قابلیت معامله کردن و سوددهی را خواهند داشت.ا

ا عالوه بر داشااااتن مربی، مجله ... را نیز می .....من انتظار دارم که به این اهدافم برسددددم به این دلیل که .

 لعه می کنم.اا... را نیز مط...اد باتجربه تر در خوانم و از سخنان حکیمانه افر

 ا. خواهد بود..... افرت خانوادگی بها دو هفته مس......ف برسم یاداش من زمانی که به هد

 

 اهداف معامالتی ماهانه شما چه هستند؟ 3-6

تا حد  مالی اکنون اهداف معامالتی ماهانه خود را تعریف کنید. دوباره مانند دفعه گذشااااااته ازتعیین اهداف

چطور شااما به این اهداف می رسااید و چطور درزمان رساایدن به این اهداف به خود اینکه امکان بپرهیزید. 

 پاداش می دهید.

 2معادل  success ratioا رسیدن به سوددهی پیوسته در هر ماه است با ......اهداف معامالتی ماهانه من 

 و یا بیشترا 1به 1.5معادل  sharp ratioو  1به 

امن عملکرد خودم را براسااااااااااس اصااااااول .....من انتظدددار دارم کددده بددده این اهدددداف برسددددددم چراکددده .

 روزانه/هفتگی/ماهانه مرور می کنم و به  این ترتیب هر مشکلی که پیش آمده باشد را مشخص می کنما

همراه با خانواده و یا همکار  از منزل شاااام بیرون صااارفازمانی که به این هدف می رسدددم یاداش من .....

 . خواهد بودا...در رستوران ..

 

 . اهداف معامالتی هفتگی شما چه هستند؟4-6

در اینجا نیز اهداف معامالتی هفتگی خود را تعیین کنید. چطور به آنها خواهید رسااااااید و چطور در زمان 

 دست یافتن به آنها به خود پاداش خواهید داد.

معامالتی که متناسااااب با  .معامله انجام دهم در هر روز هفته  ااین اساااات که...هفتگی من...هدف معامالتی 

 ماندن به اسااتراتژی مدیریت پایبند اپ  س،تبرنامه معامالتی من باشااد. و این نیز شااامل در نظر گرفتن اساا

برای جسااتجوی خروج از معامالتم و اختصاااص دادن بیشااتر وقتم پول و ریسااک ؛ ودنبال کردن معیارهای 

 را دارند.ا ستاپموقعیت هایی که بهترین  تنها انتخاب آن دسته از موقعیت های معامالتی جدید و

 اخرید آلبوم موسیقی.... خواهد بودا.....زمانیکه به این هدفم رسیدم یاداش من .

 

 .اهداف معامالتی روزانه من چه خواهد بود؟5-6

هساات. برنامه روزانه شااما برای انجام معامالت چیساات. و چطور در نهایت تعیین اهداف معامالتی روزانه 

 پیشرفت خود را می سنجید و چطور به خود پاداش می دهید .
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ا معامله براساااااس برنامه هساااات. امروز من به برنامه معامالتی خود پایبند .....هدف معامالتی روزانه من.

سودده هست. من اطمینان دارم که از چنان  و مشخص و آزمایش شده و دقیق خواهم ماند چراکه با جز یات

می  به من پایبند بمانم و در ازای آن برنامه این اطمینان را ارم که می توانم به این برنامهنظمی برخورد

 دهد که اهداف هفتگی و ماهانه و سا نه من نیز برآورده خواهد شد.ا

 قبل ازخواب خواهد بود.ا د عالقه امدسر مور صرف پاداش من یک ....)..با فرض یایبندی به برنامه 

 

 فریم ها بازارها ، ابزارها ، تایم 7

 

 ه می کنید؟لچه بازارهایی را شما معام 1-7

کنید تصمیم بگیرید؛ ابزارهایی که در آن بازاردر دسترس هستند و  باره بازاری که دوست دارید معاملهدر

د یل شااااما برای انتخابتان. در یک حساااااب ساااارانگشااااتی، معامله گران حرفه ای تمایل به منحصاااار کردن 

اما در مقابل معامله گران مبتدی هر روز در یک تمرکزشان به تعداد محدودی از بازارها و ابزارها دارند. 

 . ی کنندبازار کار م

چراکه  ؛م اساااتی ابعد ازسااااعت کار هنگام ا معامله ساااهام بازار امریکا در شاااب.....زار معامالتی من .اب

وجود دارد. به خصوص که در  در این بازار بعدازظهر 9تا  7فرصت های معامالتی خوبی در بین ساعت 

 stampو کمیساایون کم و بدون مالیات ا fast fill  کم وو اسااپرد  خوب این بازه بازار ازنقدینگی و نوسااان

duty برخوردار است. ا 

 

 چه ابزارهایی را معامله می کنید؟ 2-7

امله خواهید کرد. ا اینکه هر چیزی را از هر کجا معآیا شاااما خود را به سااابدی از ساااهام محدود می کنید و ی

ترید می کنید و چرا. اگر معامله گر اگر شاااااما بازار آتی را معامله می کنید چه بازارهای متفاوتی از آن را 

 بازار فارکب هستید چند جفت ارز را معامله می کنید و چرا.

تعداد نخواهد  Xا بیشااااتر از.....معامله خواهم کرد. تعداد سددددهاما قراردادهای بازار  تیا جفت ارزها که من

براساااس نوساااناتشااان و لیون برگه سااهم و یم 2شااد و براساااس میزان نقدشااوندگی و حجم معامالت حداقل 

  د ر در روزانتخاب می شوند.ا 1.5حداقل نوسان 

 

 ؟معامله می کنید چه تایم فریمی را 3-7

و یا  نوسان گیر، قبل ازاین قسمت شما تعیین کردید که چه نوع معامله گری هستید؛ معامله گر میان روزی 

باید بر روی تایم فریم متناسااااااب با انتخاب اکنون . (  intraday, swing or position traderموقعیتی ا

ر مورد ددرباره تعداد تایم فریم هایی که از آنها اسااااااتفاده می کنید و نیز . نوع معامله گری خود تمرکز کنید
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 1گر روزانه ممکن اسااات از تایم فریم  به عنوان ماال یک معامله. دقیق و روشااان باشااایدآنها دلیل اساااتفاده 

دقیقه برای تصاامیم گیری  15دقیقه برای خروج و از تایم فریم  5دقیقه برای ورود به معامله و از تایم فریم 

 .درباره تعیین نوع روند در طول بازه ی معامالتی اش استفاده کند

نمودارهای روزانه برای تعیین روند؛ ) ......به عنوان یک معامله گر نوسدددان گیر من اسدددتفاده می کنم از 

برای دنبال کردن پوزیشاان های  دقیقه  60دقیقه برای ورود و خروج از معامله و از نمودار  10ز نمودار ا

 (بازم

 

 ابزارهای معامله 8

 

 از کدام ابزارهای مالی در معامله استفاده می کنید؟ 1-8

Shares, Spread Betting,  ،Contracts for Difference(CFD )از هر ابزار مالی که در معامالت استفاده می کنید: 

بدون هیچ .  Spread Betting مزایا و معایب در رابطه با انتخابتان را کامال درک کنید. به خصاااوص درباره 

پرساااشااای این یکی از ابزارهای معامالتی محبوب هسااات به خصاااوص که برای معامله گران مبتدی ایده آل 

معامله روزانه سودده با  اغلب غیر ممکن است که یکال است اما این ابزار اشکا تی هم دارد به عنوان ما

 استفاده از این ابزار معامالتی داشته باشید

 100نم یک حستتتتا  با ف ط اهستتتتت هراکه م  می  و Spread betting) ....ابزار معامالتی انتخابی من 

هستتت ند. با اینحال پیپ در هر پوینت معامله کنم و ستتتودها هم فعع معاز از ماتیات  1و ف ط یورو باز کنم 

 م  محدودیت های ای  ابزار را می دانم و اینکه ای  ابزار بیش ر برای نوسانگیر ها مناس  است(

 

 از کدام کارگزاری و پلتفرم معامالتی برای ترید استفاده می کنید؟ 2-8

 راکتهما  طور که کارگزاری و پل فرم معامع ی شتتما در نحوا اارای شتتما بستتیار حیا ی هستت ند درستتت 

 نیس راار فدرر و یا کفش های راگبی اانی ویلکینستتتتتتتو  برای کار آنیا حیا ی هستتتتتتتت. هر دوی ای  

ورزشتتتتتتتکارا  با هر وستتتتتتتیله و ابزار کینه ای می  وانند خیلی خو  بازی کنند اما ان خا  ای  ابزارهای 

ه عنوان ب .اشت ه باشتنداوتیه با دقت زیاد به انیا کمک می کند  ا یک عملکرد ورزشتی پیوست ه فوا اتعادا د

 مورد دخیل هستند: 6شروع در تصمیم گیری برای انتخاب کارگزاری این 

اگر به عنوان ماال شااما تمایل به ترید بر  اده کنید.فی که شااما می خواهید از آنها برای ترید اسااتیابزارها -1

اختیارتان قرار می دهد و کارمزد تعداد شرکت را در سهام امریکا را دارید کدام کارگزاری بیشترین  روی 

 و کمیسیون آن نسبت به کارگزاری های دیگر چقدر است؟

شما. -2 شما برای معامله ی بازار مورد انتخاب  ستفاده   ,.Spread betting, C.F.Ds ابراز مالی مورد ا

options, futures, forex or direct access 
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دارید، شااما قادر نخواهید در معامالت اگر شااما مبلم محدودی برای ساارمایه گذاری  .اندازه حساااب شااما-3

تخاب بنابراین ان. با دسترسی مستقیم به کارگزاری افتتاح کنید Patten Day trader (P.D.T.)بود حساب 

می تواند  Spread betting. را نیز می دهند محدود می شااود C.F.Dشااما از کارگزاری هایی که پیشاانهاد 

 .ار تریدر های تازه کار از آنجا شروع می کنندب برای شما باشد و جایی است که اکمناستنها گزینه 

شما برای معامله -4 ستفاده  شما قرار . پلتفرم مورد ا ست که توسط کارگزار در اختیار  این معمو  بخشی ا

شااااما باشااااد و کار کردن با آن برای شااااما این پلتفرم پیشاااانهادی باید دارای بخش های مورد نیاز . می گیرد

 .راحت باشد

 . سطس پشتیبانی و خدمات مشتری که کارگزاری ارا ه می دهد-5

یک حساااب با تریدرهای تازه کار را از باز کردن   ،بساایاری از حرفه ای های بازار .سااطس تجربه شااما -6

  .شروع کنند .e-mini S&Pمعامله پیشنهاد می کنند که از  و. ر می دارندکارگزاری فیوچرز برحذ

 

اساات چراکه آنها طیف وساایعی از سااهام را ارا ه می دهند ..کارگزاری  .انتخاب من از کارگزاری 

سرعت با ی پلتفرم معامالتی از آن خود کرده اند همراه با اسپردهای خوب؛ آنها جوایز بسیاری در زمینه 

 .و خدمات مشتری آنان خوب است

 

 کردن استفاده می کنید؟ معاملهاز چه نرم افزار و منبع دیتا برای  3-8

اگر  صمیم شما برای معامله بر مبنای  حلیل های  کنیکال هست مطمئ  شوید که منبع  امی  دی ای قیم ی 

  .شما و پلت فرم نمودار قیمت شما موارد مورد نیاز شما برای  حلیل را داش ه باشد

برای ابزارهایی که م  برای  ریدالزم دارم  ) .... استتتت هراکه دی ا راتامین دیتا .....انتخاب من از منبع 

دارد و به م  امکا  دستت رستتی به دی ای تح ه  امی  می کند و در عی  حال گزینه ای برای به روز کرد  

 ای سایر بازارها می دهد(

 

 قبل از باز شدن بازار-9

بازگشااااااایی بازار، برای اطمینان از آمادگی کامل شااااااما برای روز انجام یک سااااااری کارها، قبل از  1-9

ی اساااات  بدون چک کردن میزان مانند مسااااافرت اگرغیر از این باشاااادرو ضااااروری اساااات.  معامالتی پیش

 سوخت ماشین ؛
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 عادات های روزانه شما قبل از بازگشایی بازار چی هست؟ 2-9

ام می دهید تا مطمئن جهسااتند که شااما هر روز انهمان طور که از سااوال مشااخص هساات؛ منظور کارهایی 

 شوید که زمانی که موقعیت معامله فراهم می شود نتایج مورد نظر شما را فراهم می کند.

معامالت روز -1ا.....عادت های روزانه من قبل از بازگشدددددایی بازار شدددددامل یند مورد کلیدی می شدددددود.

وضااعیت  -3ور کرده و هدف ها را به روز می کنم. پوزیشاان های باز را مر-2می کنم. بررساای گذشااته را 

رو را سااااااااعت به  شیبرنامه روز پ -4بازار امروز را ارزیابی کرده و مطابق آن برنامه ریزی می کنم. 

یک انتخاب اولیه از سااهام یا جفت ارز احتمالی برای معامله را انجام می  -5ساااعت برنامه ریزی می کنم. 

 دهم.ا

 

 دیروز را تحلیل کرده اید؟ یا معامالت  3-9

آیا شما تحلیل معامالت دیروز خود را کامل کرده اید و دفترچه گزارشات معامله خود را به روز کرده اید؟ 

آیا به برنامه خود پایبند بوده اید؟ اگرنه این موضااااااوع چه تاریری بر روی فعالیت معامالتی امروز شااااااما 

ید نامه معامالتی دیروز باپایبندی به بر ا عدم توانایی شماا دری شماایخواهد داشت؟ به عبارت دیگر، توانای

 در فعالیت معامالتی امروز شما تعریف شده باشد.

ا تحلیل و ربت شده اند و دفترچه ربت معامالتم .....هر روز اطمینان حاصل می کنم که معامالت دیروز من .

 ی برنامه معامالتی ام پایبند بوده ام.ابه روز است. عالوه بر آن مطمئن می شوم که به تمام بخش ها

با دساااااتورالعمل ا فعالیت معامالتی امروز را مطابق ...... در صدددددورت عدم یایبندی به برنامه معامالتی ام

 به تفصیل آمده اصالح خواهم کرد.ا 14-3انضباطی و تادیبی که در بخش 

 

  یا هیچ یوزیشن باز دارید؟ 4-9

اگر در برنامه شما به وضوح درباره باز نگه داشتن پوزیشن در طول شب توضیحی داده نشده پب پوزیشن 

احتما  پوزیشاان های  سااتیده position trader ویا  swing traderخود را باز نگه ندارید. با اینحال اگر شااما 

 داشته باشید. باز

و حد ضررها را به روز می کنم و مطمئن می شوم که ا اهداف قیمتی ....اگر من یوزیشن باز داشته باشم..

 هنوز اعتبار دارند.ا م به معاملهورود اولیه ی د یل

 

 وضعیت عمومی بازار چگونه است؟ 5-9

؟ ایا فیوچرز چگونه اسااااتآیا هیچ اخبار مهمی که بر روی بازار تاریر بگذارد وجود دارد؟ شاااااخص بازار 

 وجود دارد و اگر هست در چه ساعتی منتشر می شود .....؟ هیچ گزارش اقتصادی مهمی برای انتشار
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روند آن مشاااااخص کنم ؛ صاااااعودی ، چک می کنم تا شااااااخص بازار فیوجرز را  -1ا ...... قبل از معامالت

 مابت/ منفی است چراکه ..... سیگنالاین یک  نزولی و یا خنای؛ 

چک می کنم که آیا هیچ گزارش های اقتصاااادی مهم برای انتشاااار وجود دارد و اگر هسااات در سااااعتی  -2 

 منتشر می شود.

 سخنرانی دارد و اگر اینطور هست در چه ساعتی یچک می کنم که آیا هیچ شخصیت مهم -3

ن ترید نمی کنم هدف من معامله در زمان عکس العمل بازار به این گزارش ها و اخبار هسدددددت. بنابراین م

شااااوم که عکب العمل  ر گزارش و یا متن سااااخنرانی تا متوجهادقیقه اول بعد از انتشاااا 15ا .....برای مدت.

هساات. این کمک می کند که من مطمئن باشاام که آنکه را که  می بینم معامله کنم نه آنکه را  بازار به آن چه

 که فکر می کنما

 

 ساعت به ساعتامروز را چگونه خواهید گمراند؟  6-9

شید شته با ساعت از روز خود برنامه ندا شما برای هر  شود و این باعد از دست  اگر  شما کم می  سرعت 

ساااختاری را رفتن فرصاات ها و یا بدتر از آن خروج از برنامه و باز کردن معامالت خسااته کننده می شااود.

ت اکند و این اطمینان را بدهد که ساااااعفراهم کنید تا نظم روزانه شااااما را تامین کند و تمرکز شااااما را حف  

شما تا حداکار ممکن به بهترین نحو استفاده می شود. البته ساعات به خصوصی را برای خوردن و  یکار

 زمان استراحتی را برای بلند شدن از پشت کامپیوتر نیز در نظر بگیرید.

ا سااااعت به سااااعت بازار را ......به عنوان یک تریدر روزانه سدددهام امریکا ، برنامه روزانه ای دارم که 

ظهر به وقت گرینویچ وقت آزاد من برای اسااااااتراحت و چک کردن  12ش می دهد. قبل از ساااااااعت شااااااپو

 9-2ظهرآن قسمت از برنامه که در بخش  1ظهر زمان خوردن ناهار. ساعت 12است. ساعت  ......سایت

بازار آماده می شاااوم و به دنبال گا های ظهر برای باز شااادن  2آورده ام را انجام می دهم. سااااعت  9-5تا 

به دنبال برگشاات  2.45لحظه باز شاادن را ترید می کنم. ساااعت  2.30بازگشااایی و آ رم ها هسااتم. ساااعت 

 ...اا انتهای روز...ت  هستم. وبه همین ترتیب 3های ساعت 

 

 چه سهم ها یا جفت ارزهایی در واچ لیست شما هستند؟ 7-9

جسااتجوی فرصاات های معامالتی امروز آماده اید. تمام جفت ارزهای مورد نظر خود در نهایت شااما برای 

مله گر روزانه را چک کرده و آنهایی را که با استراتژی شما مطابقت دارد جدا کنید. ماال اگر شما یک معا

ست  ستراتژی اصالحی برای معامله کردن لحظه بازگشایی بازار هستید ممکن ا شید  یک ا شته با به و  ؛دا

اسااتراتژی شااکساات بعد از نیم ساااعت اول بازگشااایی بازارو در نهایت اسااتراتژی بازگشااتی برای دنبال آن 

 جلسه معامالتی شب.

ا انتخاب گزینه هایی که با اساااااتراتژی .....من تمامی جفت ارز های مورد نظرم را چک می کنم به منظور.

 امن هماهنگی دارند. ویک زنگ هشدار صوتی و یا تصویری برای سیگنل ورود و خروج تنظیم میکنم. 
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اساااطوح .....هسدددتند به روز می کنم تا بتوانم . می جفت ارزهایی که در واچ لیسدددت منتمای من نمودارها

 شدن  با ترین و پایین ترین قیمت دیروز و.....را ببینما حمایت و مقاومت مهم و اصلی و قیمت باز و بسته

 و ریسک سرمایهمدیریت  – 10

 هقوانین میدیریت سرمایاین بخش دشوارترین قسمت از کل این مطلب هست. شکست در بکارگیری  1-10

مدیریت  به طور قطع باعد ورشااااکسااااتگی مالی خواهد شااااد. اول از همه بگذارید تفاوت مابین یسااااکو ر

 را توضیس دهم.  ریسک و مدیریت سرمایه

 ضاااارورت دارد و این کار را  میدیریت ریسااااک بر روی مراحلی تمرکز می کند که برای کاهش ضااااررها

احتما ت و استفاده از دستور توقف ضرر یا استاپ ،  R/Rتوسط تعیین شرایط بازار، نسبت ریسک به سود

  س و....انجام می دهد.

دیریت سرمایه، بر روی مراحلی تمرکز دارد که برای افزایش سود ضرورت دارند و این از طرف دیگر م

 کار را توسط استفاده از تریل کردن استاپ  س و تنظیم حجم معامالت و...انجام می دهند. 

و تمامی اینها در این اصااال بزرس معامله گری خالصاااه شاااده اسااات: ضاااررهایت را کوچک کن امدیریت 

 سودهایت اجازه رشد بدهامدیریت سرمایها.ریسکاو به 

 مدیریت ریسک کلی 

 شما در رابطه با ریسک چیست؟ نگرش 2-10

احساس شما در  آیا این سوال عجیبی به نظر می رسد، اما این نقطه شروع خوبی است تا مطمئن شوید که

 . یا نه رابطه با ریسک با روش معامالتی شما همخوانی دارد

پیشنهادی در رابطه "  ’How to Get Started in Electronic Day Tradingر در کتابش با نام " ساس . نادیوید .ا

هر چه بیشااتر در معرض  - با این موضااوع می کند: " به این بازار همانند یک راکتور هسااته ای بیاندیشااید

تید در بازار هس ات آن باشید احتمال سوختن شما بیشتر است. ریسک بازار با مقدار زمانی که شماعتشعش

شد. هر چه مدت زمان  سنجیده می شود. که می تواند رانیه ها ، دقیقه ها ، ساعت ها، روزها و یا هفته ها با

وش رحضاااور شاااما در بازار بیشاااتر باشاااد احتمال اینکه چیزی اشاااتباه پیش آید بیشاااتر می شاااود. بنابراین 

شما مدت زمان طو نی تری در با شود  شترین معامالتی ای که باعد  شید می تواند بی شته با زار حضور دا

ریسااک را برای شااما داشااته باشااد." بساایاری از معامله گرها با این موضااوع کامال مخالفت خواهند کرد و 

خواهند گفت که اگر پوزیشن های میان مدت تا بلند مدت تری داشته باشند شب ها راحت تر خواهند خوابید 

برای این معامله گرها معامله کردن در بازار پر ین به عنوان ماال بنابرا و احسااااس بهتری خواهند داشااات.

 ا در بازه ی زیر روزانه به مراتب پر ریسک تر است.Nasdaqنوسان ا

ا من کال ریسک گریز هستم و تا جایی .....شم را درباره ریسک می توانم این طور جمع بندی کنم که.نگر

حداقل برساااانم. و با تنوع بخشااای و پایبندی به اصاااول مدیریت که امکان دارد ساااعی می کنم ریساااک را به 

 ادارم. معامالتم ریسک که در این بخش از برنامه معامالتی ام تعریف کرده ام سعی در کاهش ریسک
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 ریسک کلی بازار چیست؟  3-10

اکنون به حداکار مبلنی از داراییتان که هر زمان حاضااارید در معرض ریساااک قرار دهید فکر کنید. برای 

ساااپتامبر ، اگر مبلم  11بازار یا حمله تروریساااتی  87بدترین ها آماده شاااوید. در وقایعی مانند ریزش ساااال 

می شااادید. بسااایاری از زیادی از سااارمایه تان را به بازار اختصااااص داده بودید دچار ضااارر فاجعه باری 

معرض ریسااک قرار نمی دهند که این  صااد ساارمایه شااان را دردر 1بیشااتر از در هر معامله معامله گرها 

درصد نمی شود. به عبارت دیگر اگر تمام پوزیشن های باز  5بیشتر از مبلم در تمام پوزیشن های بازشان 

ض ریسااک باشااد پوزیشاان ها همزمان درصااد از ساارمایه شااما در معر 5شااما باعد شااود که در یک لحظه 

شما ا شود که افت حساب  شد. این باعد می  سته خواهند  شتر از Drawdownب شود. 5ا بی درست درصد ن

 فاجعه بار نیست.حداقل این موضوع نامطبوع هست اما  است که

درصااد مجموع پوزیشاان های باز من در هر لحظه فراتر  5ا از .....حداکثر سددرمایه در معرض ریسددک من

 نمی رودا

 

 چیست؟ (sector risk)ریسک بخشی  4-10

به یاد خواهد آورد که برای آن را دیده باشااااد  "هرکب که سااااریال تخیلی " مردی که بریتانیا را درهم کوبید

ه از بانکی ک روی نفت معامله ی سااانگینی کرده بود. او ومعامله گر شاااهرنشاااین چه اتفاقی افتاد؛ کسااای که 

انجام داده بود خوب عمل کرده بودند تا اینکه تروریساااات ها بزرگترین پا یشااااگاه نفت  اطرف آن معامله ر

جهان را منفجر کردند. او نه تنها هیچ پاداشاای دریافت نکرد بلکه کارش را نیز از دساات داد. یک راه برای 

 د کنید.بازار محدو که تعداد پوزیشن های خود را در هر بخش یا هرمحدود کردن ریسک بخشی این است 

 درصد مجموع کل سرمایه من در هر زمان فراتر نمی رود.ا 3ا از ...... حداکثر ریسک من در هر بازار

 

 ریسک کارگزاری و سخت افزاری چیست؟ 5-10

تصور کنید که کارگزاری شما از دسترس خارج شود و شما هم هیچ راهی برای بستن پوزیشن های خود 

زمانی که کامپیوتر شما دچار مشکل شده ، نداشته باشید. شما در چنین موقعیتی چه می کنید. به طور مشابه 

 و هیچ دسترسی دیگر برای بستن پوزیشن خود نداشته باشید.

... اساااات. در شاااارایط خاص زمانی که ....اساااات و کارگزاری پشااااتیبان من ...ا......کارگزاری اصددددلی من .

پوزیشااان های خود را توساااط کارگزاری اصااالی من از دساااترس خارج می شاااود من این امکان را دارم که 

 ا.کنم ا hedgeاکارگزاری پشتیبانم هج

امن یک کامپیوتر دیگر دارم با امکان اتصاااااااال به اینترنت .....و در موقعیتی که کامپیوترم از کار بیفتد.

می گیرم. عالوه بر آن من همیشاااااااه موبایلم  back upوتمامی اطالعاتم را روزانه بر روی یک ساااااای دی 

که در  ژ اساات  با شااماره های تماس هر دو کارگزاری هاروشاان اساات و همیشااه در زمان ترید کامال شااار

 .اصورت لزوم با آنها تماس بگیرم
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 ریسک استراتژی چیست؟ 6-10

و یک اساااتراتژی که برای ماه گذشاااته و یا ساااال گذشاااته ساااودده بوده  بازارها پیوساااته در حال تنییر هساااتند

ممکن اساات برای سااال آینده و یا ماه آینده دیگر سااودده نباشااد. راه هایی برای بررساای این موضااوع وجود 

 " بسته شدن بازار...  " بعد ازبخش درباره آن بحد شده است.  13دارد که در بخش 

ر یا احتما  دی آماده باشید موضوعی که با  نیزبا اینحال با داشتن یک حد ضرر بزرس برای یک ریسک 

زود اتفا  می افتد. اسااااتراتژی معامالتی فو  العاده و بساااایار سااااودده شااااما دیگر کار نمی کند.برای کنترل 

 2تا  1.5 عددکه برای اساااااتراتژی خود در نظر گرفته اید را در را  drawdown حداکارکردن این مسااااائله 

ستراتژی را به drawdown ضرب کنید. اگر ساس این ا شد انجام معامله برا شتر  شما از این مقدار بی معامله 

 سرعت متوقف کنید.

 درصاااادX ا......این مقدار از معامالت خود را بررسددددی می کنم . در شددددرایطی که  drawdownمن به دقت 

فراتر رفت به سرعت معامله براساس این استراتژی را متوقف می کنم و یک بررسی کلی را انجام خواهم 

 داد.ا

 

 مدیریت ریسک خاص

 احتماالت یک ترید موفق چه هستند؟ 7-10

بوط به یک معامله می رساایم بساایاری از معامله گران تنها بر روی نساابت رمزمانی که به ارزیابی ریسااک 

 که احتمال موفقیتمگر این ساات اریسااک به سااود تمرکز می کنند. متاساافانه این موضااوع تاحدی بی معنی 

نیز به این معادله افزوده شااود. دلیل آن را با ماال توضاایس می دهیم: در نظر بگیرید که شااخصاای تصاامیم به 

پیپی  20پیا در ازاء ریسااک  80دارد؛ که برابر با سااودی معادل  4به  1ا نساابت ریسااک به سااود معامله ب

خواهد بود. به تنهایی این نسااابت به نظر فو  العاده می رساااد. با اینحال اگر احتمال موفقیت این اساااتراتزی 

 شاااارایطدر این درصااااد اساااات؛  80پیپی ضاااارر  20درصااااد باشااااد این بدان معناساااات که احتمال  20تنها 

 .دیگر چندان جذاب به نظر نمی رسد پیشنهادی استراتژی

بایساااتی کار را با تعریف ساااتاپ معامالتی شاااروع احتمال موفقیت یک اساااتراتژی معامالتی  برای ارزیابی

 اجرای اینبدون ابهام و شااافاف باشاااد . این موضاااوع برای و کنیم. بررسااای این موضاااوع باید بسااایار دقیق 

اید از بزمانی که ستاپ تعریف شد، بسیار حیاتی است.  و معامله با یک پول واقعی ستاپ در حساب واقعی

تا مشخص شود که احتمال موفقیت آن از احتمال شکست بیشتر است  گرفت  forward testو   back testآن 

تاریر میبرای پیکیده تر کردن مساااااائله نه.  یا  مساااااااا ل متنوع زیادی وجود دارد که بر روی نتیجه کار 

حذف کنید. به عنوان ماال ساااتاپ شاااما احتمال  back testوع را در مرحله نگذارد.ساااعی کنید این مساااا ل مت

موفقیت با ی دارد اگر فقط در محدوده اعداد رندادر پوزیشاااااان های خریدا اتفا  بیفتد و در محدوده مابین 

تعریف می کنید و ساااااپب آن را زمانی که ساااااتاپ را این اعداد رند یک چنین احتمال موفقیتی وجود ندارد. 

ر ؛ در جز یات ترید گرفتار نشوید اجز یاتی مال تریگسعی کنید این قضیه را ساده نگه دارید تست می کنید

ورود، محل حد ضااارر، و اساااتراتژی خروج ...ا . در نهایت زمانی که تعریف ساااتاپ به اندازه کافی دقیق 

در این صااورت ارزیابی تعداد معامالت موفق نساابت به سااتاپ به اندازه کافی سااختگیرانه بود تساات بود و 
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 success ratioامکان پذیر است. این نسبت را اغلب با نام نسبت موفقیت می شناسنداتعداد معامالت ناموفق 

کل معامالت ساااودده به کل معامالت که از تقسااایم بت را می توان به صاااورت درصاااد بیان کرد ا و این نسااا

 چه زیان دها ضربدر صد بدست می آید.انجام شده اچه سودده و 

ستاپ های شده  و من به  12-3ا به وضوح در بخش .....من . معامالتی ستاپ یا  از برنامه ی من تعریف 

خوبی با آن آشااانایی دارم به گونه ای که می توانم آن را در هر لحظه ای به سااارعت انجام دهم. تسااات های 

وی حساااب دمو با این سااتاپ انجام شااده نشااان می دهد که احتمال که ر forward test و   back testگسااترده 

 (success ratio).درصد را داراست Xموفقیت 

 

 نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ 8-10

 success ratio or probabilityبرای تعریف نسااابت ریساااک به ریوارد ما نیاز داریم که نسااابت موفقیت یا ا

ratio و نیز نسبت ه در بخش قبل توضیس داده شد ا راکsharp ratio  .را بدانیم 

 ه در معامالت سااودده با مقدار پولاماال مقدار د ریا بدساات آمد رابطه بین مقدار پول sharp ratioنساابت 

ر ، میانگین مقدابرای بیان این نسبت به صورت درصد از دست رفته در معامالت زیان ده رابیان می کند.

های سودده را تقسیم بر مجموع میانگین پول به دست آمده با میانگین پول از ه دست آمده در پوزیشن ب پول

 می کنیم. 100دست رفته کرده و ضربدر 

درصد  66هست یعنی احتمال موفقیت  success ratio= 2:1برای توضیس این مطلب ، فرض کنید که نسبت 

به  در پوزیشن های سوددههست. این بدان معناست که ما   sharp ratio=1.5:1است. به عالوه این که نسبت 

سود  60د ر ریسک  40ازای  سبت کسب می کنیمد ر  سه به ما می گوید که ما از هر  success ratio . ن

معامله  دوکه از هر به ما می گوید  sharp ratioمعامله را با سااااود می بندیم و نساااابت  دومعامله انجام شااااده 

سته می  120= 60*2برنده ما  د ر به دست می آوریم. و از هر سه پوزیشن تنها یک پوزیشن با ضرر ب

پوزیشاان گرفته شااده ما تنها  ضاارر وارد می کند. و در تمام این سااه د ر به حساااب 40تنها  شااود و بنابراین

آورده ایم. بنابراین اگر ما مقدار د ر به دست  80معادل  سود خالصد ر ریسک می کنیم و در نهایت  40

  خواهیم رسید. 2:1را بر مقداری که ریسک می کنیم تقسیم کنیم به نسبت ریسک به ریوارد  سود خالص

نکته ای که باید به آن توجه داشاااااته باشااااایم این اسااااات که ما تنها زمانی معامله می کنیم که شااااارایط معامله 

ساس ستاپ ما وجود داشته باشد و این ستاپ باید به خوبی تست شده باشد تا بتوان میزان موفقیت آن را ابر

 به خوبی تعریف کرد.

بر روی حساب دمو گرفته ام و نیز با مقدار اندکی سرمایه  forward test یک معامالتی ام من از استراتژی

ا یک .....ها همه به من کمک کرده تا بتوانم  ن را بر روی حسددددداب واقعی نیز تسدددددت کرده ام. نتیجه این 

success ratio=2:1  یا حتی بهتر و یکsharp ratio = 1.5:1 سبت را تعریف کنم. بنابراین و یا حتی بهتر  ن

 ا.خواهد بودو یا بهتر  2:1رد من ریسک به ریوا

 

 

http://abcbourse.ir/


 ریسک شما در هر معامله چقدر است؟ 9-10

درصد مواقع بی فایده است اگر شما  99حقیقت این است که توانایی برای تشخیص جهت حرکت بازار در 

درصد از سرمایه خود در هر ترید ریسک کنید. شما می توانید پیش بینی کنید اما در نهایت شما همه  100

درصااد از کل ساارمایه خود را در هر ترید  1چیز را از دساات خواهید داد. بساایاری از تریدر ها بیشااتر از 

 3که در اینصااورت درصااد این ریسااک به  -ریسااک نمی کنند مگر اینکه اندازه حساااب بساایار کوچک باشااد

 درصد افزایش می یابد.

ریسک نمی کنم. برای  ل سرمایه ام رادرصد ک 2ا ....وارد می شوم من بیشتر از.برای هر یوزیشنی که 

یر می دهم ییک حد ضرر ایده آل را تعریف می کنم و تعداد سهام و یا قرارداد را به گونه ای تن هر معامله 

 درصد نمی شود.ا 2که مطمئن شوم ریسک معامله من بیشتر از 

 

 حد ضرر خود را در کجا قرار می دهید؟ 10-10

با  .مگر اینکه شما یک تریدر حرفه ای باشیدهر معامله ای را که انجام می دهید باید حد ضرر داشته باشد. 

ید نه یک حدضرر ه ااینحال اطمینان حاصل کنید که یک حدضرر مشخص و عینی در بازار را معین کرد

شوید که ضررها کاهش می یابد. همکنین اگر ا شود که مطمئن  مکان دارد اجازه دهید ذهنی. این باعد می 

درصد از کل  2که این حد ضرر براساس موقعیت بازار تعریف شود نه براساس یک درصد مشخص ماال 

به عنوان ماال اگر شما پولبک ها را معامله می کنید و استراتژی شما به شما می گوید که حدضرر حساب؛ 

ن این دقیقا همان جایی است که حد ضرر شما خود را دقیقا در زیر سوینگ پایینی پولبک قرار دهید بنابرای

باید باشااد. سااپب تعداد سااهام را به گونه ای  تنییر دهید که ریسااک آن معامله شااما بین مقداری باشااد که در 

 قسمت قبلی آن را تعریف کرده اید. 

هر معامله ای که به  ن وارد می شوم برای مواقعی که معامله در خالف جهت یوزیشن من حرکت کرد ، در

نوع  ا....موقعیت این حدضددرر براسددا  .و درابتدا تصددمیم می گیرم که حدضددرر خود را در کجا قرار دهم 

معامله من انتخاب می شااود؛ یعنی یک حد ضاارر تنگ برای معامالت براساااس اسااتراتژی اسااکالا و یک 

 انتخاب می شوداswing tradeحدضرر باز برای معامالت براساس استراتژی 

 

 چه زمان دست از ترید کردن می کشید؟ 11-10

دانسااااتن اینکه چه زمان دساااات از ترید کردن می کشااااید هم به لحاظ نظم و انضااااباط و هم به لحاظ مدیریت 

ریسک خوب است. عالوه بر آن این موضوع به شما کمک می کند که در روزهای ضررده از دنبال کردن 

در روزهای سودده از طمع کردن شما جلوگیری می کند. هر روز معامالتی شما  ضررها دست بردارید و

 باید با یکی از سه دلیل زیر پایان بگیرد:

ز معامله در روزهای ساااودده شاااما قانون سااااده ای دارید با رسااایدن به هدف روزانه خود باید دسااات ا - 1 

 ردن بکشید.ک
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 نه باید دست از معامله کردن بکشیددر روزهای ضررده با رسیدن به حد ضرر روزا - 2 

 ین در این روزها اصال ترید نکنیددر برخی روزها نیز هیچ موقعیت معامالتی وجود ندارد بنابرا -3

 (ا بعد از اولین معامله ضررده....معامله کردن را متوقف می کنم.. امبه محض رسیدن به هدف روزانه -1

ابعد از دو معامله ضاااااارردها. .....کردن را متوقف می کنم .قبل از رسددددددیدن به هدف روزانه ام معامله -2

احداکار حدضاااااارر ......برای اینکه مطمئن شددددددوم که ضددددددررهایم در حداقل ممکن باقی خواهند ماند من 

 درصد کل حسابم را در نظر می گیرما 3روزانه ای معادل 

رودی براساااس برنامه معامالتی ا هیچ سااتاپ یا تریگر و...من اصددال معامله نمی کنم در روزهایی که ...-3

 مایاب ام نمی

 

 مدیریت سرمایه کلی

 دراین شرایط چه می کنید؟ -( بزرگDrawdownسودها و ضررهای) 12-10

تحمل از دساات دادن آن را داشااته باشااید و این پول برای ساارمایه شااما برای معامله باید پولی باشااد که شااما 

تامین مخارج روزانه شااما کنار گذاشااته نشااده باشااد. اگر شااما مقدار زیادی از این پول را از دساات دادید این 

مسئله نباید بر روی شرایط عادی زندگی شما تاریری بگذارد. در برنامه خود به وضوح شرایطی را تشریس 

یک ضرر بزرس چطور حساب خود را شارژ می کنید و در صورت یک سود بزرس کنید که در صورت 

 از حساب خود برداشت می کنید. سود راچطور 

ا حساب را تنها از پولی شارژ می کنم که مربوط به ......سرمایه  از در صورت از دست دادن مبلغ زیادی

شته  شد و توانایی از دست دادن آن را دا شم. من دوباره شروع به معامله نمی کنم تا پول های مازاد من با با

زمانی که علت این ضااااارر بزرس را دریابم و اساااااتراتژی خودم را دوباره تسااااات کنم تا مطمئن شاااااوم که 

 استراتژی توانایی کسب اهداف مالی من را دارد. ا

 رفته بودمدر نظر گزمانی که حسداب معامالتی من از مقدار یولی که برای معامله براسدا  اسدتراتژی خود

 ااختصاص می دهمصرف کار .... م بهمازاد آن را برداشت می کنم وا ......فراتر رفت 

 

 از چه روش های مدیریت سرمایه ای استفاده می کنید؟ 13-10

اهداف شاااما چیسااات؟ اگر به  –پوند و یا کمتر شاااروع کرده اید  500اگر شاااما با یک حسااااب کوچک ماال 

درصااد  350باشااید حساااب شااما باید تا حدود  pattern day traderعنوان ماال می خواهید که یک معامله گر 

برسد. زمانی که حساب شما  P.D.Tهزار د ر برای باز کردن حساب  25رشد کند تا بتواند به حداقل مبلم 

ی دهید و یا تنوع اساااتراتژی های معامالتی خود را رشاااد می کند آیا شاااما ریساااک هر معامله را افزایش م

 افزایش می دهید و یا از روش های کامال متفاوتی استفاده خواهید کرد.
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تعداد سهام ویا قرارداد  Xا من اندازه معامالتم را تا ... ...همچنان که حساب معامالتی من رشد می کند من  

 راتژی مدیریت ریسک من قرار داشته باشد.اافزایش می دهم البته تا جایی که در محدوده است

 

 مدیریت سرمایه خاص

 ی خود را در سود قفل می کنید؟ها یا یوزیشن  14-10

زمانی که معامله در جهت پوزیشن شما حرکت می کند در برای قفل کردن سودها   trailing stopاستفاده از 

 امله شما سربه سر بسته خواهد شد وحالت مع در بدترین-1نقطه سر به سر دو فایده اصلی دارد. رسیدن  تا 

در بهترین حالت این کار به سااااودهای شااااما اجازه حرکت می دهد که بتوانید مقدار  -2بدون هیچ ضاااارری 

 قابل توجهی از سود حرکت مورد نظر را برداشت کنید.

پیا به زیر پایین ترین قله در روند  Xا.....اسددددددتفاده می کنم تا یوزیشددددددن خودم را   trailing stopمن از 

 پیا با تر از با ترین کف در روند نزولی قرار دهم.ا  Xصعودی و 

 

 درباره اندازه یوزیشن خود چطور تصمیم می گیرید؟ 15-10

اندازه پوزیشاان شااما هرگز نباید از پارامترهای تعریف شااده در قوانین مدیریت ریسااک شااما فراتر رود. با 

اینحال گزینه های زیادی در دساااترس هساااتند. برخی از اساااتراتژی ها شااااید احتمال پیروزی با یی داشاااته 

پوزیشااااان های با حجم  باشاااااند ا به عنوان ماال اساااااتراتژی های دنباله روی روندا به شاااااما اجازه می دهند

رود بگیریااد. برخی اسااااااتراتژی هااا احتمااال پیروزی کمتری دارناادا بااه عنوان ماااال وبااا تری در زمااان 

شما حجم معامالتی محافظه  ستراتژی هایی که بازگشتها را معامله می کنندا و معیارهای مدیریت ریسک  ا

زمانی که معامله انجام شد و روند جدید شکل کارانه تری را در نقطه ورود به شما دیکته می کند. با اینحال 

گرفت اضافه کردن به حجم معامله در قسمت هایی که سیگنال ادامه روند صادر می شود می تواند مزایایی 

به صاااورت بالقوه این موضاااوع اجازه ی انباشاااته شااادن معامله ای با حجم با  را می دهد در داشاااته باشاااد. 

 یشن ریسک کمی متوجه آن است.حالیکه در تمام مدت نگهداری پوز

 هستم بنابراین این روش چندان به درد من نمی خورد. لپرمن یک اسکا

تعداد سهم در الگوی ادامه  xا اضافه کردن من یک سوینگ تریدر هستم و من معامله خودرا براسا  ....

 اضافه خواهم کرد....ا عدی برپا خواهم کرد. بعد از آن بدین صورت به حجم معمالتمب ABCدهنده 

 

 استراتژی خروج 11

 و البته انجام درسااات اساااتراتژی های خروج به مراتب ساااخت تر از اساااتراتژی های ورود هسااات.  1-11

کنترل سااود و ضاارر ما را در به وضااوح  چراکه اساات اسااتراتژی های ورودبیشااتر ازبه مراتب اهمیتشااان 

برای هر یک این بخش دساااات دارند. اگر شااااما بیشااااتر از یک اسااااتراتژی معامالتی دارید باید به سااااوا ت 

http://abcbourse.ir/


استراتژی های مورد استفاده تان پاسک دهید چراکه سیگنال هایی که منجر به خروج شما از معامله می شود 

حتاط بهترین اساااتراتژی خروج آن اسااات که داینامیک مسااالما برای معامله گران مد متنوع باشاااند. نمی توان

ه به بدون توج باشد و توسط بازار کنترل شود، برخالف استراتژی ای که مکانیکی و غیر منعطف است و

ر تصااااومعامله تحمیل می شااااود. تفاوت بین این دو را با ماال بهتر می توان درک کرد.  هب وضااااعیت بازار

د ر  30هست. بنابراین اگر شما  3:1رید که براساس ریسک به ریوارد کنید که یک استراتژی مکانیکی دا

د ر سود از پوزیشن خارج می شوید هر کدام که  90د ر ضرر و یا  30ریسک کنید به محض شناسایی 

 در این شاارایط زمانی حساااب شااما رشااد خواهد کرداالبته نه زیاد اکهبه همین سااادگی.  .محقق شااودزودتر 

درصاااد یا بیشاااتر باشاااد. اما در اساااتراتژی های خروج  26با برابر معامالت شاااما   success ratioنسااابت 

قبل از فعال شادن حد ضارر پوزیشان در  ، در شارایط معامالت ضارردهکه  وجود دارددینامیک این شاانب 

 که با ید ر 90 آناز ساودده نیز ساودهایی به مراتب بیشاتربه عالوه پوزیشان های ساود خوبی رفته باشاد .

 اسااتفاده ازبا  به شااما خواهند داد. مدخروج مکانیکی بدساات می آاسااتراتژی  براساااسپوزیشاان  بسااته شاادن

یک  . خواهید داد بازارحرکت بیشااااااتری در جهت  به معامله بازخود اجازه اسااااااتراتژی خروج دینامیک

 از تیحکه  کنترل می شاااود به شاااما امکان می دهدبازار  وضاااعیت توساااط اساااتراتژی خروج دینامیک که

امکان برنده معامالت در با اجازه دادن به ادامه حرکت بدست آورید و  نیز سود  بازنده ی احتمالی معامالت

 شناسایی سودهای به مراتب بیشتری را خواهید داشت . 

 

  یا شما قبل از رسیدن به حد ضرر یوزیشن خود را می بندید؟ -معامالت بازنده 2-11

ستراتژی ها سته می شوند نه قبل از آن. فایده ی  ،در برخی ا شه با برخورد به حدضرر ب نر ایمعامالت همی

اجازه نوسان بیشتر را می دهد که شاید در نهایت پوزیشن باز شده به یک پوزیشن در این است که به  روش

 رریضحداکار  با معامله برنده تبدیل شود. در مقابل جنبه منفی ماجرا این است که پوزیشن های بازنده شما

 بسته می شود. تعیین شده که توسط استراتژی شما 

ا بساااتن معامله را می .....اگر بازار در خالف جهت یوزیشدددن من حرکت کرد اسدددتراتژی خروج من اجازه .

 دهد تنها در شرایطی که وضعیتی که در قسمت بعدی توضیس داده شده است پیش بیاید.ا

 

شددددددما از  نال هایی باعث خروج زودتر از موعدسددددددیگ دیدن چهدر معامالت بازنده،  3-11

 می شود؟معامله 

اگر شما پذیرفته اید که پوزیشن خود را قبل از برخورد قیمت به حد ضررتان ببندید چه سیگنال های دقیقی 

 د؟نرا می دهزودتر از موعد به شما اجازه این خروج 

برخورد قیمت به حد ضددررم از معامله خارج اگر بازار در خالف جهت یوزیشددن من حرکت کرد من قبل از 

با بساااته شااادن کندل بعدی  ،حرکت نکردپیا در جهت مورد نظر من  Xا اگر قیمت به اندازه ....می شدددوم..

 خارج می شوم.ا پوزیشناز  به معاملهورود کندلبعد از
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 با دیدن چه سیگنال هایی به طور کامل از یوزیشن خارج می شوید؟ –معامالت برنده  4-11

آن هم به سااارعت. برای یک چنین موقعیت  –زمان هایی وجود دارد که بهتر اسااات از معامله خارج شاااوید 

 هایی آماده باشید و بدانید که برای چنین مواقعی دنبال چه نوع سیگنالی باید باشید.

ا اگر قیماات بااه بااا ی میااانگین ....کددامددل و بدده سددددددرعددت خواهم بسدددددددت.من تمددام یوزیشددددددنم را بدده طور 

 ...برودا..متحرک

 

با دیدن چه سددددددیگنال هایی تنها نیمی از حجم معامله خود را می  –معامالت برنده  5-11

 بندید؟

شانه از  شن خود را با رسیدن به اولین هدف و یا اولین ن ست که نیمی از حجم پوزی یک روش محبوب این ا

 . دهد دهید که نیمه دیگر به حرکت ادامه ببندید و اجازهضعف 

نسبت به کندل قبلی  معامالت درصد از حجم xااگر با ی ....من نیمی از حجم یوزیشن ام را خواهم بست.

 کمتر یا بیشتر شودا

 

 با دیدن چه سیگنال هایی مابقی حجم معامله خود را می بندید؟ -معامالت برنده 6-11

 قیت کل استراتژی شما منوطاستراتژی خروج شما بسیار خوب برنامه ریزی شده باشد، هنوز موفحتی اگر 

 چگونگی خروج نیمه ی دوم حجم از یک معامله سودده هست. به

 م دریافت در انتهای روز، براساس این تجربه و تحقیق چراکها.....من نیمه دوم حجم معامالتی ام را می بندم 

 H.O.D  از قیمت با یی روزدرصد   xکه در روزهای رونددار، ابزارهایی که من معامله می کنم به اندازه 

(high of the day) بسته می شوند.ا 

 

 ، ستاپ ها و ورودها ی معامالتیاستراتژی ها 12

ستراتژی ها متناسب با شرایط بازار متنوع هستند، اینکه چه زمانی از روز ستفاده قرار می گیرند ا  مورد ا

در یکی از این سااااه گروه قرار می می شااااود. مساااالما تمام اسااااتراتژی ها  هدر چه تایم فریمی معاملاینکه و 

 گیرند:شکستها ، اصالحی ها و بازگشتی ها.

 

 با چه استراتژی هایی شما معامله می کنید؟ 2-12

کی یبسیاری از تریدرهای حرفه ای پیشنهاد می کنند که حداقل دو استراتژی معامالتی متفاوت داشته باشید 

ی کیابتدا که بدون روند. به عالوه آنها پیشااانهاد می کنند  هایبرای بازارهای رونددار و دیگری برای بازار
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راتژی که تساات شااده و سااوددهد اسااتا پیدا کرده و با آن کار کنید ا یعنی یک اسااتها را  تژیاسااترا از این

 سپب به دنبال استراتژی دیگربروید.

تژی اااسااتر.... .اسددتراتژی معامالتی اولیه من برای بازار بدون روند طراحی شددده اسددت. این اسددتراتژی 

یی بازار ساااااهام می معامله گا های روبه با  و یا پایین در زمان بازگشاااااا اصاااااالحی هاسااااات و مربوط به

ن اساات که بازار به اخبار عکب العمل شاادید نشااان می دهد چه خوب و چه بد و باعد می ای باشااد.فرض بر

شود که قیمت بیش از حد جابه جا شود.متعاقبا قیمت به یک سطس متعادل تر باز می گردد و گا ها اصو  

 اپر می شوند.

ساات هاساات، که هدفش ا اسااتراتژی شااک....اسددتراتزی دوم من برای بازار روندداراسددت. این اسددتراتژی ..

 سوار شدن در جهت روند قدرتمند است.ا

 

 ه هستند؟ستاپ های شما چ 3-12

با ترین احتمال معامله را تشااخیص سااتاپ، یک سااری از ویژگی هایی اساات که شااما را قادر می سااازد که 

ساااعی کنید که اجزای ساااتاپ  شاااود.دهید که این کار را زودتر از اینکه تریگر ورود شاااما بخورد انجام می 

سیل های  سایی کنید و بتوانید پتان شنا ساده نگه دارید برای اینکه بتوانید در لحظه به سرعت آنها را  خود را 

آنها را به سرعت ارزیابی کنید. بنابراین ضروری است که ستاپ شما به وضوح تعریف شده باشد و عمیقا 

ت شاااده باشاااند تا از احتمال موفقیت آن ها مطمئن شاااده باشاااید. قبل از اساااتفاده در معامله با پول واقعی تسااا

شکست در تعریف و تست ستاپ ها به طور گسترده ای برنامه معامالتی شما را بی اعتبار می کند و تمام 

کارهایی را که تا به ا ن انجام داده اید را بالاسااااتفاده می سااااازد. این یکی از ویژگی هایی اساااات که باعد 

 معامله گر حرفه ای و یک قمارباز می شود.  تفاوت بین یک

. 2درصد است.  3تا  1.گا زمان بازگشایی که بین 1امن شامل موارد زیر است.....  ستاپ استراتژی اول

محدوده . گا ایجاد شاااااااده باید در 3بایسااااااتی به وضااااااوح در جهت معامله باشاااااااد.  50ک میانگین متحر

. شاااواهدی مبنی بر حجم قوی در زمان 4ینکه در این محدوده رخنه کرده باشاااد.  ا حمایت/مقاومت باشاااد نه

 (.پیش گشایش وجود داشته باشد

. قیمت بایساااتی به وضاااوح یک روند 1ا......سدددتاپ برای اسدددتراتژی دوم من شدددامل بخی های زیر اسدددت

یمت با  /پایین روز . قیمت بایسااتی ق2صااعودی و یا نزولی منطبق بر تعریف من از روند را داشااته باشااد. 

. قیمت به قیمت با / پایین روز 3قبل خود را شااکسااته باشااد تا بتواند یک قیمت با /پایین جدید را ربت کند. 

 اقبل خود پولبک بزند نه اینکه به آن نفوذ کند.

 

 چطور می توانید ستاپ های خود را ییدا کنید؟ 4-12

شما تمام سهام لیست  ماال شود، کار راحت است . اما اگرما به یک یا دو ابزار محدود می اگر معامالت ش

له می کنید؛ احتما  به اساااکن ساااهام این لیسااات نیاز دارید تا ساااتاپ های را معام Nasdaq یا NYSEشاااده در 

 .مورد نظر خود را در بین آنها بیابید
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پیدا می .....ساهام در ساایت اساتفاده از نرم افزار اساکن با).....نیاز دارم برای معامله من سدتاپ هایی را که

معیاربرای هر اسکن براساس ویژگی های هر یک از ستاپ های استراتژی معامالتی ام تعریف شده .  کنم

 .(است

 

 چه سیگنال هایی تریگر شما برای ورود خواهد بود؟ 5-12

، عبارات شاااافاف ، دقیق و موجز ویژگی های یک برنامه معامالتی خوب هسااااتند. در جواب به این سااااوال 

هیچ قساامتی به صااورت نامفهوم وجود نداشااته باشااد. به بیانی دیگر، اگر صااد معامله گر  ضاارورت دارد که

و با قیمت ورود شما جواب های شما به این سوال را بخوانند آیا همه آنها سعی خواهند کرد پوزیشن شما را 

 معمامله کنند؟ این هدف مشکلی برای دست یافتن است اما با این وجود برای رسیدن به آن تالش کنید.

 ...تریگر ورود من براسا  استراتژی اولی..

  تریگر ورود من براسا  استراتژی دوم.....

 

 بعد از بسته شدن بازار.... 13

روز دست کشیدید، ممکن است بخواهید جشن گرفته و یا در اندوه زمانی که شما از معامله برای آن  1-13

فرو روید. برنامه معامالتی ممکن است برای این کارها به شما اجازه بدهد و یا اجازه ندهد. در هر صورت 

معامالت برنده و بازنده باشاااد. ضاااروری اسااات که بدانید چه کاری را  هر دوی برنامه باید شاااامل ارزیابی

 داده اید و مهم تر از همه در کجا اشتباه کردید. درست انجام 

 

  یا معامالت امروز خود را ثبت کرده اید؟ 2-13

ربت تمام معامالت یک ضرورت کاری است که تمامی معامله گران حرفه ای به صورت روزمره و کامل 

ترازهای  انجام می دهند. جز یات نوشاااتاری این گزارش شاااامل: نقاط ورود، خروج، حد ضااارر، حد ساااود،

مقاومت و حمایت، قیمت باز شااادن/ بساااته شااادن ، و با ترین /پایین ترین قیمت روز ، مدت زمان باز بودن 

 پوزیشن، و نکات کلیدی که از این معامله فرا گرفته اید، می شود.

 ارا یادداشت می کنم. با  . هر معامله را بررسی می کنم و جز یات1ا بعد از بسته شدن بازار....

را روی ساااای دی نیز ذخیره  و همان  بر روی نمودار توضاااایحاتی بنویساااام برای امکان رجوع در آینده. 2

 کنم.ا 
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  یا معامالت را طبق برنامه معامالتی انجام داده اید؟  3-13

معامالتتان را طبق برنامه انجام نمی دهید، یا شاااما مشاااکلی جدی با انضاااباط شاااخصااای  به طور معمولاگر

برنامه شما در جایی اشکال دارد. در هر صورت شما یک مشکل جدی و بزرس دارید و باید به دارید و یا 

 سرعت به آن رسیدگی کنید.

ا تمامی معامالت بر طبق برنامه معامالتی انجام شاااده ...ت گزارش معامالتم ، چک می کنم که..در زمان ثب

 باشند. اگر اینطور نبود 

ام دقو ابررسی می کنم که آیا اشکال مربوط به خود برنامه بوده ویا مشکلی در انضباط خود من بوده است 

 ا زم را انجام می دهم.

 

  یا گزارش معامالت خود را کامل کرده اید؟ 4-13

معامله کردن و احساسات مانند روغن و آب هستند. یا حداقل باید اینطور باشند. برنامه معامالتی شما برای 

اگر شاااما با این مسااائله این طراحی شاااده که این اطمینان را بدهد که شاااما بدون احسااااساااات معامله می کنید. 

تی شما جایی است که می توانید مشکل دارید پب معامله با یک اکسپرت را در نظر بگیرید. گزارش معامال

 خود را تخلیه کرده و احساسات خود را بیان کنید.

ابا توضیس تفکرات و احساساتم درباره هر .....من به طور مرتب گزارش معامالت خود را به روز می کنم .

 اآن روز به آنها رسیده ام. در که نتایجی نوشتن معامله و با

 

 انضباط 14

برنامه معامالتی جامع با معیارهای دقیق ورود و خروج  و یک دسااتورالعمل فو  العاده داشااتن یک  1-14

اجرا هیچ خواهند بود.این بخش به منظور  درمدیریت ریساااک و سااارمایه ، این همه بدون داشاااتن انضاااباط 

دوره ای  در اطمینان از پایبندگی به تعهدهایی اساات که در نه قساامت قبلی به خود داده اید. پایبندی به برنامه

زمانی اسااات که معامالت شاااما چندان خوب پیش نمی که ساااود می کنید کار سااااده اسااات. اما امتحان واقعی 

  روند.

2-14   Back Test  یا Forward Test؟ 

قبل از شروع معامله با پول واقعی، مهم است که استراتژی خود را تست کرده باشید. اگر شما معامله گری 

 MSو حتی  TradeStationپرت کار می کنید انجام این تساات با اسااتفاده از برنامه هایی مال هسااتید که با اکساا

Excel اگر شااما معامله گر محتاطی هسااتید به صااورت دسااتی از اسااتراتژی  .اساات امکان پذیرback test 

بگیرید. اگرهه معامعت با حسا  ماازی نمی  واند  forward testبگیرید و سپس با حسا  ماازی نیز 

ایه ای ژی پد نشا  دهندا ای  باشد که اس را باز ا  هگونگی معامله شما با حسا  واقعی باشد اما می  وان

 شما ضرردا هست ویا برعکس یک معد  طعی بات وا است.
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ازاس را ژی  forward testویا  back test) یک .....قبل از شروع معامله با حساب و پول واقعی من .

های خودم می کیرم  ا مطمئ  شوم که آنیا قابل  رید هس ند و اهداز سودی که مدن رم هس ند را برآوردا 

 می کنند یا نه ؛ اتب ه با در ن ر گرف   پارام رهای مدیریت سرمایه و ریسک.(

 

 قول های شما به خودتان چه هستند؟ 3-14

ی شوند تا باعد ایجاد انضباط شخصی شوند. چه تحریم هایی را در صورت طراحدر اینجا قول هایی باید 

تان برای خود در نظر می گیرید؟ و بدتر از آن در صااااااورت ی شااااااکسااااااتن یکی از قوانین برنامه معامالت

 شکستن دو قانون چه انجام می دهید؟

یا بگمارم..... تمام روز ترید نخواهم کرد و بر ا برای اگر من یکی از قوانین برنامه معامالتی ام را زیر 

 روی د یل این مسئله که چرا قوانینم را رعایت نکرده ام تمرکز خواهم کرد.ا

و بر مله خواهم کشااید اا برای دو روز دساات از معاگر دو تا از قوانین برنامه معامالتی ام را شددکسددتم.....

 خواهم کرد.اروی د یل این مسئله که چرا قوانینم را رعایت نکرده ام تمرکز 

ابه ساااارعت معامله را متوقف خواهم کرد تا دلیل اگر دو تا از قوانین برنامه معامالتی ام را شددددکسددددتم.....

 انضباط ضعیف خود را بررسی کنم و اگر  زم بود برنامه معامالتی را اصالح کنم.ا

 

 بعد از معامالت سودده چه سواالتی از خود می یرسید؟ 4-14

قبل از انجام معامله بعدی باید پاسک دهید. آیا همه کارها  ، سودده، به برخی از سوا ت بعد از انجام معامله

را درست انجام دادید؟ آیا معامله درست برنامه ریزی و اجرا شده بود؟ اگرچه معامله سوده بود ، اما آیا می 

د خراب بعدی شما می توانتوانستید با پایبندی به استراتژی خروج خود سود بیشتری به دست آورید؟ معامله 

 عامالت را دارید و یا نیاز به استراحت دارید؟شود: آیا شما به اندازه کافی آرامش برای ادامه دادن م

.دچار اعتماد به نفب بیش از اندازه نمی شوم و مطمئن می شوم که نگرش 1ا بعد از یک معامله برنده..... 

ند.  باقی می ما یدار  پا . به خودم 3هر آنکه را که در توانم بوده انجام داده ام. . بررساااااای می کنم که2من 

 یادآوری می کنم که اجرای معامله مطابق با برنامه معامالتی ام به مراتب مهم تر از نتیجه معامله است.ا

 

 بعد از یک معامله ضررده چه سواالتی را از خود می یرسید؟ 5-14

یک به اندازه مراحل با  را نیز بعد از یک معامله ضاااااررده نیز انجام دهید. اینکه به یک معامله ضاااااررده 

شاااما به برنامه ) و این یک اگر بزرگ اسدددت(  اگرمعامله موفق توجه کنید هم قابل قبول وهم مطلوب اسااات 

بود؛ و تمام معامله گران  خود پایبند باشااااااید. خودتان می دانید که در بین معامالت برخی ضااااااررده خواهند

همین طورند. هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتماد به نفب خود را از دساااااات دهید تا زمانی که ضااااااررها را 
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مدیریت کنید و آنها را در مقدار کم نگاه دارید. آیا شااااااما آرامش  زم برای ادامه معامالت را دارید و یا 

 ناخودآگاه به دنبال انتقام هستید؟

. و 2بیاموزم. . بررساای می کنم که چه درساای را از این معامله می توانم 1ا معامله ضددررده....بعد از یک 

ذهنی  . و اینکه آیا آرامش3تمام جوانب معامله را طبق برنامه معامالتی ام انجام داده ام. چک می کنم که آیا

  زم برای انجام معامالت بعدی با نگرشی غیر احساسی و حرفه ای را دارم؟ا

 

 چه اقداماتی برای یادگیری بیشتر درباره معامله کردن انجام می دهید؟ 5-14

تجربه عملی البته که ضااروری اساات. با اینحال عاقالنه این اساات که آن را با یادگیری و مطالعه کامل کنید. 

مان ز در اینجا نکته این اساات که برنامه یک دوره مطالعاتی را برای خود داشااته باشااید تا مطمئن شااوید که

باارزش شاما صارف افزایش دانش شاما در ساریع ترین زمان ممکن می شاود. معامله کردن از آن دساته از 

و گوش دادن به اطالعات در دسااترس خواهید بود. اما مساائله حیاتی کارهاساات که ناگزیر از مطالعه کردن 

 این است که زمان حیاتی خود را صرف تمرکز بر موضوعات درست بنمایید.

X .... ا سدددداعت از زمان را در هفته به معامله کردن اختصدددداص می دهم وY کردن  هساااااعت را به مطالع

ساعت آن را به مطالعه سایت ها  B و  ساعت آن را به خواندن کتاب Aصرف خواهم کرد. و از این مقدار 

 ساعت آن را به.... اختصاص خواهم داد.ا Cو 

 

 قوانین طالیی ترید -15

 طالیی اول معامالتی  شما چه هستند؟ ده قانون 1-15

قوانین شااما باید آنهایی باشااند که برای شااما معنی دار و مناسااب شااما باشااند. در اینجا لیسااتی از قوانین آمده 

 در اینجا آمده باشااد و برخی نه.اساات که می توانید درباره آنها فکر کنید. برخی از قوانین شااما ممکن اساات 

ر اینجا حذف شاااده ولی در بسااایاری از لیسااات های دیگر ممکن اسااات باشاااد این به عنوان ماال قانونی که د

این قانون  در صااورت وجود روند معامله شااود، اگر روندی نیساات معامله ای هم در کار نیساات.اساات که : 

مگر اینکه استراتژی اصلی شما این باشد که به دنبال ضعف در روندهای زیر روزانه فو  العاده ای است، 

 یا اصالحی های بلند مدت تر را معامله کنید. باشید و

 از سرمایه خود محافظت کنید -1قانون شماره 

معامله گران کم تجربه بر روی میزان پولی که می توانند به دسااااااات آورند تمرکز می کنند. معامله گران 

حرفه ای دقیقا برعکب عمل می کنند؛ یعنی بر روی مقدار پولی که می توانند از دسااااااات دهند تمرکز می 

ند ضااااااررها را در حداقل ممکن نگه دارند.  ند و اینکه چطور می توان ته حرفکن بال این گف ه ای ها را دن

 کنید:سرمایه خود را محافظت کنید."
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 همیشه حد ضرر را در معامالت قرار دهید. همیشه. -2قانون شماره 

را رعایت کنید این اساات که از حد ضاارر در معامالت اسااتفاده  1یک راه برای اینکه بتوانید قانون شااماره 

د ضاااااارر را بگذارید. هرگز بر روی حد در صااااااورت امکان قبل از باز کردن یک معامله جدید حکنید. 

از معامله گران هساات: معامله گرانی که بساایار  یگونه کمیاب حف ضااررهای ذهنی اتکا نکنید. این تنها راه 

باتجربه و پیوسته سودده هستند. حدضرر در قلب تمامی استراتژی های مدیریت ریسک قرار دارد و برای 

ممکن باقی می مانند قطعا حیاتی اسااات. پب بدون هیچ بحای : اطمینان از اینکه ضاااررهای شاااما در حداقل 

 همیشه حدضرر را در معامالت قرار دهید.

 به سودها اجازه رشد دهید -ضررها راکم کنید -3قانون شماره 

. به عالوه مرتب از خود این سوال را کم کردن ضررها تنها با کمک استفاده از حد ضرر امکان پذیر است

بپرسااید که : آیا من اصااال باید وارد این معامله می شاادم و اینکه آیا می خواهم معامله خود را باز نگه دارم؟ 

با فعال شاادن حد شااما مجبور نیسااتید که اگر جواب شااما منفی اساات پب به ساارعت از معامله خارج شااوید. 

دادن به رشد سود بستگی به مدیریت ریسک و یک استراتژی خروج از معامله خارج شوید. اجازه  ضرر

فو  العاده دارد. بر روی این بخش های برنامه خود خوب کار کنید تا بتوانید ضااااررها را کم و سااااودها را 

 افزایش دهید.

 نه انچه را که فکر می کنید – نچه را که می بینید معامله کنید  -4قانون شماره 

و معامله کردن با هم مخلوط نمی شااااوند. صاااادایی که در درون ساااار شااااما به شااااما می گوید بازار چه  نفب

حرکتی را انجام خواهد داد باید در زمان معامله کردن سااااکت شاااود. زمانی که به این صااادا گوش می دهید 

رهااا و بااه بااه نمودانمی توانیااد نمی توانیااد بااه آنکااه کااه بااازار برای شاااااامااا آشااااااکااار می کنااد توجااه کنیااد. 

اندیکاتورهاااگر از آنها اسااااااتفاده می کنیدا و به حرکات قیمت توجه کنید. به این اطالعات نگاه کنید و آنکه 

 را که می بینید معامله کنید و نه آنکه را که فکر می کنید.

 هرگز در صدد انتقام از بازار در زمان ضرر نباشید هرگز – 5قانون شماره 

د. البته این می تواند کار ضاااروری اسااات که احسااااساااات خود را آرام نگه داریبعد از یک معامله ضاااررده 

باشااد به خصااوص اگر ضاارر در نتیجه یک اشااتباه احمقانه بوده باشااد. زمانی که شااما دوباره وارد  دشااوار

 مماگر شما ترید انتقام جویانه انجام دهید و مصبازار می شوید شما احتما  برای انتقام معامله خواهید کرد. 

های رباشااید که ضاارر را پوشااش دهید، نتایج احتما  فاجعه بار خواهد بود. تقریبا این کار باعد ایجاد ضاار

بیشاتر و درگیر شادن احسااساات بیشاتر و ... خواهد شاد. پب هیچ وقت معامله انتقام جویانه انجام ندهید هیچ 

 وقت.

 وقتهیچگاه میانگین قیمت خرید را کم نکنید هیچ  -6قانون شماره 

 " باعد می شااود که حساااب شااما در معرض گناه "می آید. انجام این دو  5این قانون به دنبال قانون شااماره 

درصد  70مولف این متن تصمیم گرفت این تئوری را آزمایش کند؛ ریسک با ی از بین رفتن قرار گیرد. 

کم کردن یک تاکتیکی است ساعت طول کشید از دست رفت. میانگین  24از حساب تنها در یک معامله که 

که توسط سرمایه گذاران بلند مدتی به کار برده می شود و هرگز نباید توسط معامله گران امتحان شود. اگر 

 بازار بر خالف جهت معامله شما حرکت کرد به سرعت از بازار خارج شوید. هرگز میانگین کم نکنید.
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 یدگزارش معامالت خود را کامل ثبت کن -7قانون شماره 

به د یل اساتراتژیک، ضاروری اسات که گزارش تمامی معامالت خود را ربت کنید. عالوه بر ربت ساود ها 

م دادید و چه زمانی این و ضاااااررها بایساااااتی د یل اینکه چرا این کار را انجام دادید و اینکه چه کاری انجا

ن گزارشاااای از وضااااعیت روحی و در عین حال بساااایاری از معامله گرا ربت کنید. نیز ام دادید راکاررا انج

شاااخصااای عمل می کنند و این  GPSروانی خود در هر ترید را نیز ربت می کنند. این گزارش ها مانند یک 

 امکان را برای شما فراهم می کند که بفهمید چه میزان به برنامه خود پایبند بوده اید.

 حفظ انضباط – 8قانون شماره 

را نیز برای شااااما فراهم می کند که در یک نگاه متوجه شااااوید که در ربت دقیق گزارش عملکرد این امکان 

معامالت خود چقدر منضبط بوده اید. شکست در ارزیابی مسئله انضباط شخصی به طور قطع در عملکرد 

معامالتی شااااما بازتاب خواهد داشاااات. اگر شااااما در انجام این کار به طور پیوسااااته کوتاهی کنید، دو گزینه 

شت: سپارید و از اکس -1خواهید دا شکی در رعایت معامالت را به دست کامپیوتر ب ستفاده کنید؛هیچ  پرت ا

این کار برای شاااما  -معامله کردن را رها کنید -2انضاااباط در ربت گزارشاااها توساااط کامپیوتروجود ندارد. 

 نیست.

 استراتژی را ساده نگه دارید – 9قانون شماره 

تژی های بسیار ساده با حداقل اندیکاتور ممکن استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران حرفه ای از استرا

تمرکز آنها بر روی حف  انضاباط شاخصای و معامله کردن بر طبق برنامه اسات. شاما نیز آن را برای خود 

 چیز را در حد ساده نگه دارید. هآسان بگیرید و تا حد امکان هم

 طبق برنامه معامله کنید –برای معامله برنامه ریزی کنید  -10قانون شماره 

معامله کردن قمار کردن نیسااات ؛یک تجارت اسااات. با این حال معامله گری که بدون یک برنامه معامالتی 

 کامال تست شده وبا جز یات دقیق وارد بازار می شود فرقی با یک قمارباز ندارد.

 نتیجه گیری 2-15

به شما تبریک می گویم. شما اکنون در جمع  –ده اید اگر شما تا بدین جا را خواند اید و به سوا ت پاسک دا

وان یک عن قلیل معامله گرانی هساتید که یک برنامه تسات شاده و با جز یات دقیق دارد. موفقیت آتی شاما به

 را خواهید داشت.سوا ت یک برنامه معامالتی خاص خودتان با کامل کردن این تریدر تضمین شده است، 

 خوبی داشته باشیدموفق باشید و معامالت 
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