
تریدینگ پلن

یمحمدحسین همت: هورزاد                  گردآوریکننده جناب : مدرس 
1

http://abcbourse.ir/


"نگاهی ساده به عرضه و تقاضا"سالم بر همه همراهان عزیز در گروه آموزشی 

، با همونطور که در جریان بودید ، در ادامه مباحث گروه ، به بحث مهم تریدینگ پلن رسیدیم
ی کنیم توجه به اهمیت این مطلب ، این قسمت رو به عنوان یک فایل جداگانه خدمتتون تقدیم م

.

: لینک گروه تلگرامی ما 

t.me/joinchat/Ay1EM0mJnviWx6Ds0OJn4w

t.me/Hoorzad2: ارتباط با ادمین 

www.gaplevel.comسایت من :  
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ریدری به یکی از مهمترین مباحث ترید بپردازیم که هر تمیخوایم 
بگیرهباید اون رو بدونه و بسیار جدی 

هستپلن نویسی و اون هم مبحث مهم 

مطلبی که منحصر به روش ما نیست 
ظر هر تریدری با هر روشی که ترید میکنه باید این مهم رو در نو 

داشته باشه
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سوال این هست که این مطالب برای چه کسانی  مفید هست؟ 

:برای کسانی  که

.سندوست دارن تریدینگ پالن داشته باشند اما نمیدانند چگونه تریدینگ پالن بنوی-۱

.آنها که فکر میکنند الزم نیست که پالن مکتوب داشته باشند-۲

.ن ندارهآنها که فکر میکنند کار خسته کننده و وقت گیری هست و خیلی  ارزش وقت گذاشت-۳

.کسانی  که فکر میکنند تریدر های موفق پالن ندارند-۴

عده ای که خیلی  قوی اعتقاد دارند پالن معامالتی رو در ذهن دارند و نیازی به روی کاغذ -۵
.  آوردن نیست

ه انشاهلل ما راجع به تمام اجزای یک تریدینگ پالن صحبت خواهیم کرد و امیدوارم برای هم
4.عزیزان مفید باشه این بحث
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:تعریف تریدینگ پالن

نحوه تریدینگ پالن یک مدرک جامع و کامل هست که به طور کامال دقیق انگیزه ها، اهداف، شخصیت، رفتار و
.عملکرد یک معامله گر رو در بازارهای مالی تعریف میکنه

مدرک تعریف کوتاه باال نشون میده که چقدر این تریدینگ پالن به تمام جزئیات شما می پردازه و چقدر این
ت چون به خاطر همین هست که تقریبا هیچ تریدر نمدیونه که تریدینگ پالن همکارش چی  هس. شخصی هست

.این مدرک مختص شما هست

.  کنیدپیرویاون به طور مشخص تریدینگ پالن یک ابزار هست برای موفقیت اما وقتی  مفید هست که شما از 
ه شما بر این  مدرک نه تنها منعکس کننده تمام روحیات شما هست بلکه به طور خیلی  دقیق مشخص میکنه ک

.  اساس روحیه و نوع شخصیت خودتون چگونه وارد معامله میشید و چگونه مدیریت ریسک رو انجام میدید

؟ اگه دیدید آیا تا حاال بیزینس پالن یک شرکت رو دیدید. تریدینگ پالن در واقع همون بیزنس پالن شما هست
حتما میدونید که یک مدرک کامال رسمی  هست و به طرز بسیار حرفه ای تهیه شده و همه چیز در این مدرک

.ن شرکت هاپس تریدینگ پالن شما هم باید خیلی  منظم، مرتب و شیک باشه درست مثل بیزنس پال. دیده شده
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.خوب حاال شروع کنیم از ابتدا ببینیم تریدینگ پالن چه اجزا داره و چه مطالبی باید در اون منعکس شده باشه

:(cover sheet) صفحه رویی -۱
در این صفحه لوگو شرکت در باال وجود داره و . داره که همون صفحه رویی مدرک هست cover sheetهر مدرک رسمی  

ین اسم در پائ. عنوان مدرک که همون تریدینگ پالن شما هست با یه توضیح کوچیک که مثال مربوط به چه بازاری هست
و خیلی  ساده عزیزانی که کمی  گرافیک بلد هستند من توصیه می کنم که یک لوگ. خودتون به عنوان صاحب مدرک و تاریخ

ه که کاری این موضوع همیشه به شما یادآوری میکن. واسه خودتون درست کنید و یه اسم هم انتخاب کنید برای شرکتتون
د باهاش که دارید انجام میدید چقدر اهمیت داره و این مربوط به بیزنس و پول شما هست پس خیلی  جدی و پروفشنال بای

.برخورد بشه

:فهرست-۲
فحه خیلی  مشخص هست که شما باید در ابتدای مدرک فهرست داشته باشید که مشخص کنه کدوم مطلب در کدوم ص

.هست

:(revision list)لیست ویرایش ها -۳
ون مشخص شما برای خودت. شما به صورت بسیار قانونمند و اصولی این تریدینگ پالن رو ویرایش خواهید کرد به مرور زمان

تغییری معامله به برسی  نتایج می پردازید و امکان داره به این نتیجه برسید که نیاز هست۲۰یا ۱۵می کنید که بعد از انجام 
لی  مختصر شما اون ویرایش ها رو باید در این قسمت منعکس کنید که شامل شماره ویرایش، تاریخ و شرح خی. در پالن بدید

.این قسمت در مدارک معموال بعد از فهرست هست. از تغییر هست در حد چند کلمه
.  خوب دوستان تا اینجا ساختار اصلی  مدرک مشخص شد، چند صفحه شامل صفحه رویی، فهرست و لیست ویرایش
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پالنمحتوا تریدینگ 

د و برای خودتون در ابتدای پالن باید راجع به انگیزه ها و دالیلی که میخواید این بیزنس رو انجام بدید بنویسی
توضیح بدید که چرا می خواهید یک تریدر بشوید؟ 

ا یه بیزنس چرا این نوع فعالیت اقتصادی رو انتخاب کردید و چه محاسنی می بینید در این کار در مقایسه ب
ین موضوع این بخش شاید نیاز به یه فکر مجدد داره برای شما و اینکه خیلی  با جزئیات شرح بدید ا. دیگه

ن اهداف در این بخش از تریدینگ پالن اهداف کلی  رو باید مشخص کنید و اینکه چرا ای. رو برای خودتون
برای شما اهمیت دارند و از همه مهمتر اینکه چرا باور دارید که می رسید به این اهداف؟

من مطمئنم که خیلی  از جوابها االن به صورت پراکنده در ذهن شما هست اما باید بهش نظم بدید و به
.صورت کالسه بندی شده روی کاغذ بیارید

:به طور خالصه این بخش به این شکل هست که ابتدا توضیح میدید که 

چرا من می خواهم یک تریدر بشوم؟-۱

........اهداف کلی  من از تریدر شدن عبارتند از-۲

........این اهداف اهمیت دارند چون-۳

.........من باور دارم که به این اهداف خواهم رسید چون-۴
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در مورد قسمنت چهارم باید عرض کنم که این به شناخت شما از توانمندی های خودتون 
.برمیگرده که چه فاکتور های مثبتی رو در خودتون می بینید

ون این اینجا الزم هست یه توضیح بدم که مربوط به کّل بحث تهیه تریدینگ پالن می شه و ا
چ وقت هست که شما در نوشتن این پالن باید نهایت صداقت رو با خودتون داشته باشید و هی

ون بدید و شما اصال قرار نیست این پالن رو به هیچ کس نش. سعی  نکنید به خودتون دروغ بگید
داقت پس نهایت دقت و ص. تنها کسی  که قرار هست دائماً این مدرک رو بخونه خود شما هستید

حیت شما قسمت اول تریدینگ پالن کامال منعکس کننده رو.رو در تهیه این مدرک داشته باشید
م خوب این قسمت اول بود که خیلی  هم مه. هست و اینکه آرزوهای واقع گرایانه شما چی  هست

خش پس لطفا هنگام نوشتن این ب. هست چون تکلیف خودتون رو با خودتون مشخص میکنه
.خوب راجع به آنچه دارید مینویسید فکر کنید
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:قوت و ضعفنقاط 

امه همه ما آدم ها یک سری نقاط ضعف و قوتی داریم که باید خودمون آگاه باشیم به اونها، در اد
من . کنیداین بخش شما باید برای خودتون نقاط مثبت و ضعف خودتون مربوط به ترید رو لیست

ه ضعفها رو فکر می کنم اکثر شما آگاه هستید پس لطفا لیست کنید همه رو در تریدینگ پالن ک
امله که در این نه تنها در مع. بدونید و سعی  کنید که اون ضعفها رو برطرف کنید با تمرین ذهنی 

.بقیه زندگی  هم به شما کمک خواهد کرد

:پس به طور خالصه می شه

..........نقاط قوت من عبارتند از

...........نقاط ضعف من عبارتند از
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:اهداف

مت در بخش اول شما از یک سری اهداف کلی  در تریدینگ پالن صحبت کردید اما در این قس
و دسته این اهداف به د. شما باید ریزتر بشید و خیلی  با جزئیات اهداف خودتون رو مشخص کنید

.مالی و غیر مالی تقسیم میشوند

کر راستی  چقدر سود میخواید از این بیزنس؟ تا حاال ف. اهداف مالی شامل همون سود شما می شه
کردید؟
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یگذارید این رو باید در تریدینگ پالن مشخص کنید و البته به میزان سرمایه که در این کار م
خص هست البته مش. شما میتونید هدف مالی رو از روزانه بگذارید تا سالیانه. خیلی  بستگی داره

جام میدید که بسته به روش ترید شما اهداف زمانی  باید تنظیم بشن مثال شما اگر ترید روزانه ان
یدید تارگت باید تارگت روزانه داشته باشید و هفتگی و ماهیانه اما مثال اگر ترید بلند مدت انجام م

چون این هدف مالی خیلی  مهم هست دوستان. ماه یک بار باید باشه یا شاید سالیانه۳شاید هر 
رید به قاعدتاً شما وقتی  به هدف رسیدید باید انجام معامله رو متوقف کنید و اگر به  تناوب دا

ون اهداف مالی می رسید بعد از مدتی  باید شروع کنید به بزرگتر کردن هدف و این یکی  از ا
. مواردی هست که گفتیم تریدینگ پالن نیاز به ویرایش داره

ا این میتونه شامل خوندن یک کتاب در رابطه ب.خودتون اهداف غیر مالی هم بگذاریدبرای 
ما در ماه یک بار باشه یا حتا تالش برای برطرف کردن یکی  از عادتهای بد ش۳بازارهای مالی هر 

ل از به عنوان مثل بعضی  از تریدر ها عادت بد زود خارج شدن از معامله رو دارند قب. هنگام معامله
تریدر برطرف کردن این عادت بد میتونه یکی  از اهداف غیر مالی  یک. یا استاپ  بخورند TPاینکه 
.باشه
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:پس به طور خالصه این بخش شامل این می شه که
:اهداف مالی من عبارتند از

.......سود خالص سالیانه

....سود روزانه

.....سود هفتگی

....سود ماهیانه

:اهداف شخصی  من عبارتند از
۱-.........
۲-........
۳-.........
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:انتخاب بازار
ای معامله شما باید در تریدینگ پالن خیلی  دقیق مشخص کنید که چه بازار یا بازار هایی رو بر

رمایه از میزان س. انتخاب بازار جهت معامله به عوامل مختلفی  بستگی داره.  انتخاب کردید و چرا
تر گذاری شما گرفته تا اینکه مطالعه شما رو کدوم بازارها بوده و اصطالحا با چه بازاری راحت

عامله ابتدا بازار اصلی  رو برای خودتون مشخص می کنید که آیا مثال ارز م. هستید برای معامله
.  بازار رو انتخاب کردید۳یا ۲می کنید یا سهام یا کاال یه هر چیزی که عالقه دارید و یا شاید حتا 

ه مثال ارز بعد از اون باید با جزئیات بنویسید که اگ. هر اونکه که هست دقیق باید نوشته بشه
.هاییمعامله می کنید کدوم جفت ارز ها؟ یا اگه کاال معامله می کنید چه کاال یا کاال 

  هست باید هر دلیلی. بعد از انتخاب بازار به دلیل انتخاب بازار می پردازید که چرا انتخابش کردید
مشخص بعد از اونکه دلیل انتخاب بازار رو نوشتید باید برای خودتون ساعت معامله. بنویسید

بازار اکثر بازرها به غیر از. کنید که چه ساعتی  یا ساعتهای معامله می کنید و چرا اون ساعت ها
ساعت شبانه روز پای چارت ۲۴روز هفته اما آیا شما میخواید ۵ساعته باز هستند در ۲۴سهام 

ساعت پس باید خیلی  دقیق و منظم برای خودتون. باشید؟ فکر می کنم جواب همه منفی  هست
دینگ این ساعت کار باید در تری. کار داشته باشید مثل همه مشاغل دیگه که ساعت کار دارند

.پالن نوشته شده باشه
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ید که چه بعد از اونکه دلیل انتخاب بازار رو نوشتید باید برای خودتون ساعت معامله مشخص کن
۲۴اکثر بازرها به غیر از بازار سهام . ساعتی  یا ساعتهای معامله می کنید و چرا اون ساعت ها

ساعت شبانه روز پای چارت باشید؟ فکر ۲۴روز هفته اما آیا شما میخواید ۵ساعته باز هستند در 
ته پس باید خیلی  دقیق و منظم برای خودتون ساعت کار داش. می کنم جواب همه منفی  هست

ن نوشته این ساعت کار باید در تریدینگ پال. باشید مثل همه مشاغل دیگه که ساعت کار دارند
.شده باشه

:خوب بخش چهار تریدینگ پالن رو اگر خالصه کنیم می شه
:من در بازارهای زیر معامله می کنم

.ارز و کاال: مثال

:در بازار ارز من جفت ارز های زیر را معامله خواهم کرد

 EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. USD/JPY: مثال
:در بازار فیوچورز من کاالهای زیر را معامله خواهم کرد

قهوهنفت خام، نقره، : مثال
...........من این بازارها رو انتخاب کرده ام چون
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:ساعت کار معامالتی من به شرح زیر خواهد بود

بعد از ظهر به وقت لندن۴:۳۰صبح تا ۷:۳۰از ساعت : مثال

این . دیدتوصیه می کنم ساعت کار رو بر مبنای یکی  از بازارهای اروپا یا نیو یورک قرار ب: نکته
تخاب خیلی  بستگی داره به بازاری که معامله می کنید در چه ساعتهای خیلی  فعال هست و ان

ورک علت اینکه میگم ساعت کار با یه بازار رسمی  مثل لندن یا نیوی. کامال دست شما هست
باشه در یک روز تو لندن مثال،  bank holidayاول اینکه اگر . تنظیم بشه بنا به دو دلیل هست

اون روز بازار تعطیل هست و خیلی  انتظار حرکت خاصی  نمیره و شما هم اون روز معامله 
می کنه دوم اینکه به خاطر صرفه جوئی در مصرف انرژی ساعت ها دو بار در سال تغییر. نمیکنید

ه یه روز که اگه شما خودتون رو با ساعت یه بازار خاص تنظیم کنید مشکلی  پیش نخواهد اومد ک
.ساعت کار عوض شده و شما در جریان نبودید

د حتی این موارد همه مثال بود و نهیاتا این شما هستید که واسه خودتون تعیین می کنید شای
خص مهم این هست که هر مقدار وقتی  که میگذارید مش. بخواین روزی یک ساعت وقت بگذارید

15.باشه و شما خودتون رو موظف بدونید که در اون ساعت پای چارت باشید
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:(Trading style) روش معامله 

در اینجا منظور من از . خوب از اینجا کم کم میریم سراغ روش معامله و بعدش هم استراتژی
) د مدت روش معامله همون انواع معامله بر اساس زمان بود که اگه یادتون باشه گفتیم ترید بلن

position trading)  و میان مدت (swing)  یا کوتاه مدت(  دیtrading) اینکه شما . هست
امکان . دچگونه می خواهید معامله کنید در این قسمت مشخص می کنید و دلیلش رو هم ذکر کنی

ضی  مثال بع. داره شما برای بازارهای مختلف روش ترید متفاوت داشته باشید که ایرادی نداره
ه هر آنچه ک. تریدر ها از ارز برای ترید میان مدت استفاده می کنن و از کاال برای ترید روزانه

.تصمیم دارید رو در این قسمت با ذکر دلیل بنویسید 
:پس به طور خالصه این بخش شد

........................روش معامله من

...........من این روش معامله را انتخاب کردم چون
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:استراتژی معامله

.  ح میدیددر این بخش شما استراتژی معامله رو بسیار بسیار دقیق و با ذکر تمام جزئیات توضی
.ن قسمتبسیار مهم هست که هیچ چیزی از قلم نیفته و از هر گونه کلی  گویی پرهیز بشه در ای

:بعضی  از این جزئیات عبارتند از

؟اینکه شما از کدوم تایم فریم ها استفاده می کنید
دن نقطه چگونه نقطه ورود رو انتخاب می کنید و از چه ابزاری احیانا کمک می گیرید واسه پیدا کر

ورود؟
؟استاپ  میگذارید و چراچگونه 
؟میگذارید و دلیلتون چی  هست TPچگونه 

؟آیا یک نقطه ورود دارید یا بیشتر
؟دارید یا بیشتر TPآیا یک 

م اضافه اینها تنها نمونه ای از جزئیات بود و بسته به استراتژی شما ممکنه بسیار چیز دیگه ه
.کنید
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ته باشید و نکته مهمی  که باید بگم این هست که شما باید برای تمام سناریو ها در بازار پالن داش
فقط و فقط تریدر. بگذارید ساده بهتون بگم. همه چیز باید تو تریدینگ پالن نوشته شده باشه

.موقع نوشتن یا آپدیت تریدینگ پالن فکر میکنه نه موقع معامله

ری نباید شما تو ساعت ترید تون و پای چارت فقط اجرا کننده تریدینگ پالن هستید و هیچ فک
.این خیلی  خیلی  نکته مهم و کلیدی هست. اون موقعه بکنید راجع به معامله

رای هر موردی که توصیه می کنم به توضیحات نوشتاری اکتفا نکنید و حتما تصویر داشته باشید ب
د و کامال خصوصاً از  ست آپ ایده ال خودتون حتما عکس بگذاری.در استراتژی دارید توضیح میدید

ست آپ هر وقت هم شرایط فراهم شد و یه  . تریدینگ پالن رو به یک کتاب مصور تبدیل کنید
می کنه که این خیلی  کمک. ایده ال جدید پیدا کردید عکسش رو اضافه کنید تو تریدینگ پالن

کال دو . تهر بار که تریدینگ پالن رو می خونید یادتون بیاد که ترید ایده آل شما چه شکلی  هس
شما . دنثیر قرار میده یکیش خوندن هست و یکی  دیگه دیٔ  چیز هست که خیلی  مغز رو تحت تا

.برای گرفتن بهترین نتیجه باید هم بخونید و هم همزمان ببینید

ه مرور زمان فکر می کنم شما باید بیشترین زمان رو برای نوشتن این قسمت اختصاص بدید و ب
18.بیشترین اصالح رو در این قسمت خواهید داشت
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:مدیریت ریسک

یریت این بحث فراتر از مد. در این بخش شما باید به تمام مسائل مربوط به ریسک بپردازید
.سرمایه هست و به عبارتی مدیریت سرمایه بخشی از مدیریت ریسک هست

آنچه شما در این بخش خواهید نوشت کنترل ریسک هر آنچه هست که بازده کار شما در یک
.ثیر قرار میده نه الزاماً یک یا چند معاملهٔ  دوره زمانی  یسسبلند مدت تحت تا

در یک برای خودتون مشخص کنید که چه میزان. ابتدا از مدیریت سرمایه در معامله شروع کنید
راجع به این مبحث خیلی  نظرات متفاوت هست و هر کس . معامله می خواهید ریسک کنید

ی کنن بعضی  ها این ریسک رو درصدی از موجودی حسابشون تعیین م. تعاریفی داره برای خودش
می کنن که بعضی  ها هم مبلغی رو تعیین. مثال یک درصد یا دو درصد یا هر چیزی کمتر یا بیشتر

نید با شما ببی. باهاش راحت هستند برای ضرر و این مبلغ الزاماً درصد خاصی  از سرمایه نیست
تید من نظر شخصی  خودم این هست که تعیین مبلغی که باهاش راحت هس. کدوم راحت هستید

.برای ریسک کردن و احیانا ضرر بهتر هست تا درصدی از حساب
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تعیین کنم که %۱دلیل این موضوع این هست که االن اگه من یک میلیون دالر پول داشته باشم تو حسابم و اگر ریسک رو 
پس من . دالر ضرر کنم۱۰،۰۰۰ظاهراً معقول به نظر میاد من راستش اصال از نظر روانی  راحت نیستم که تو یه معامله 

خیلی  کمک وقتی  از نظر روانی  با ریسک راحت هستم این به من. ترجیح میدم مبلغی تعیین کنم که راحت باشم با ضررش
اعث می شه میکنه که بهتر تریدینگ پالن رو اجرا کنم و وسط معامله کاری انجام ندم که تو پالن من نوشته نشده و این ب

.من در دراز مدت سودهی مستمر داشته باشم

  مشخص خوب تا اینجا شد تعیین ریسک یک معامله که بستگی به شما داره با مبلغ ریسکتون اما ما در یک دوره زمانی
د و چند چقدر مجاز هستیم ریسک کنیم؟ مثالً اگر شما ترید کوتاه مدت انجام میدید در یک روز چند تا معامله انجام میدی

خاصی  تا ضرر رو می پذیرید؟ در هفته چطور؟ در ماه چطور؟ گاهی اوقات بازار بسیار آشفته عمل میکنه و واقعا از هیچ قاعده
ست جز پیروی نمیکنه و خیلی  خیلی  مهم هست که ما از این نوع رفتار خودمون رو مصون نگاه داریم و این امکان پذیر نی

پول موجود در این حالت حفظ. اینکه وارد معامله نشیم به محض اینکه احساس کردیم مارکت مطابق انتظار ما رفتار نمیکنه
.در حساب از هر چیز دیگه ای مهمتر هست حتی کسب سود یا جبران ضرر معامله قبلی 

ته پس شما بسته به روش معامالتی که حاال یا روزانه هست یا میان مدت و یا دراز مدت باید یه سقف تعداد معامله داش
الی یادتون هست از تعیین اهداف م. این هم در مورد سود صدق میکنه هم ضرر. این خیلی  خیلی  مهم هست. باشید حتما

؟صحبت کردیم
ا به سود وقتی  هدف رو زدید دیگه نباید معامله کنید چون شم. اون اهداف بسیار به شما در مدیریت ریسک کمک میکنند

  نیست بلکه فراموش نکنید که ریسک تنها به معنی ضرر احتمالی. مورد نظر رسیدید و نیاز به هیچ فعالیت اضافه ندارید
.انجام معامله و بودن در معامله خودش یعنی ریسک

رو پس همونطور که ما در تردینگ پالن برای سود تارگت داشتیم واسه ضرر هم سقف داریم و اصال اجازه افزایش ضرر
.نمیدیم
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پس به طور خالصه ما در این بخش خواهیم داشت؟

...........ماکسیمم ضرر در هر معامله مبلغ
.......ماکسیمم ضرر در هر روز مبلغ

.............ماکسیمم ضرر در هفته
..............ماکسیمم ضرر در ماه

........ماکسیمم تعداد معامله در روز
.......ماکسیمم تعداد معامله در هفته

..........ماکسیمم تعداد معامله در ماه

ژی به موارد باال این رو هم اضافه کنید که گاهی همزمان ممکن هست در چند بازار طبق استرات
ل باید چند معامله هم زمان بر می دارید؟ تو پالن شما جواب این سوا. خودتون میتونید وارد بشید

پائین معامله خصوصاً اگر با لورج. به این موضوع فکر کنید و تو مدیریت ریسک لحاظ کنید. باشه
ر کافی  می کنید ممکن هست از نظر مارجین دچار مشکل بشید و شما از معامله خارج بشید بخاط

پس کمبود مارجین میتونه یه ریسک باشه. نبودن مارجین و نه استاپ  خوردن
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ود تا اینجا مربوط به مدیریت سرمایه بود اما واقعیّت این هست که ریسک های دیگه ای هم وج
راتژی باید اگر شما وسط معامله بودید و برق یا اینترنت قطع شد چه می کنید؟ اگر طبق است. داره

ی کنید؟ مدیرت معامله انجام می دادید اما به دلیل قطع برق شما دسترسی  به پلتفرم ندارید چه م
که در مورد آیا از موبایل استفاده می کنید؟ آیا در منطقه شما اینترنت موبایل قابل اطمینان هست
ماس اورژانسی بشه ازش استفاده کرد؟ آیا شماره تلفن بروکر رو دارید که اگر مجبور شدید ت

مدیریت ریسک بگیرید تا تلفنی اوردر بگذارید، یا تغییرات بدید یا از معامله خارج بشید؟ حتما در
بسته به شاید شما. باید مورد اورژانسی رو لحاظ کنید چون گاهی میتونه خیلی  گرون تموم بشه

رمایه شرایط موارد دیگه ای رو هم بتونید ذکر کنید که ریسک محسوب میشن و می تونن به س
.تریدینگ پالن بنویسید۷شما لطمه وارد کنن، هر چه هست رو در قسمت 

22

http://abcbourse.ir/


:بروکر، پلتفرم معامالتی و اطالعات مربوط به حساب-۸

مربوط به بروکری که در این بخش که جز بخشهای انتهای تریدینگ پالن هست اطالعات کلی
تا نام بروکر، نوع پلتفرم معامالتی، مبلغ اولیه حساب و ح .شهدر اون حساب دارید نوشته می

چقدر برداشت  .کنیدکنید و چند وقت به چند وقت برداشت میکنید که با سود چه میمشخص می
هر  .کنیددارید که به سرمایه اضافه میکنید و چه مقدار از سود رو احیانا در حساب نگاه میمی

هست و چند این بخش کوتاهی .شهگونه اطالعات مربوط به حساب شما در این بخش نوشته می
اظ بیشتر نمیشه اما مهم هست که همه اطالعات حتی بدیهیات در پالن معامالتی شما لحخطی

.شده باشه

23

http://abcbourse.ir/


:نحوه مرور معامالت و ویرایش تریدینگ پالن-

.این بخش انتهایی تریدینگ پالن هست اما بسیار بسیار مهم

برای اینکار شما  .اینجا الزم به توضیح هست که شما حتما باید معامالت خودتون رو ثبت کنید
اطالعات اولیه  .باید یک فایل اکسل درست کنید که اصطالحا بهش گفته میشه تریدینگ ژورنال

حتما  TPونقطه ورود، استاپ ,sellهست یا buyمعامله کردید، معاملهمعامله شامل اینکه چی
بعد از .تصویر رو هم باید اضافه کنید که مشخص بشه که چطور معامله کردید .باید ثبت بشه

ضافه کنید به اینکه نتیجه معامله مشخص شد باید نتیجه رو هم ثبت کنید و تصویر نتیجه رو هم ا
هست که یه نسخه خامش باید پیوست بشه به تریدینگتریدینگ ژورنال مدرکی .فایل اکسل
.پالن شما
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این  .کنید که چند وقت به چند وقت معامالت رو باید مرور کنیداز تریدینگ پالن شما مشخص میبخش در این 
کنید که نتیجتاً تعداد معامله شما زیاد اگر در تایم پائین معامله می .بستگی به تعداد معامله شما در هفته داره

اگر هم دراز  .کنید هر دو هفته یه بار خوب هستاگر میان مدت معامله می .هست نیاز هست هر هفته مرور بشه
هدف از مرور معامالت این هست  .ماه یکبار مرور کنیدکنید که شاید هر ماه یا شاید حتا هر سهمدت معامله می

کنید که ایراد کار که تعریف کردید رسیدید یا نه؟ اگه نرسیدید باید برسیکه در وحله اول ببینیم به اهداف مالی
شه باید یه مقدار اهداف رو زودتر از موعد رسیدید شاید اگه داره این موضوع تکرار میبوده اگه هم خیلیچی

 .معامله طبق پالن انجام شده یا خیر %۱۰۰دیگه از موارد مرور این هست که اصال ببینید آیا یکی .بزرگتر کرد
اگر نشده چرا؟

خوب عمل کرده و شما مهم هست شما به مرور زمان متوجه میشید یک سری الگوها خیلیمورد بعدی که خیلی
.ها رو باید شناسایی کنیداون الگو .از اون نوع الگو جواب مثبت گرفتیدخیلی
این  .ها تو یه سری بازرها بهتر عمل میکنند و موفق تر هستنددیگه از مورد این هست که اصوال همه تریدریکی

.ببرید و بیشتر سراغ اون بازار بریدکنید معامالت گذشته رو باید بهش پیدارید مرور میموردی هست که وقتی
اگر دو تریدر رو در نظر  .دوستان ثبت معامالت و مرور اونها بسیار زیاد در کسب تجربه یک تریدر مهم هست

معامالت رو ثبت و مرور میکنه و دیگری این کار رو انجام نمیده، اون یک ساله، یکیبگیریم که در یک بازه زمانی
لطفا این  .برابر بیشتر از بازار تجربه کسب کرده۵تریدر که ثبت و مرور انجام داده اغراق نیست اگر بگیم حداقل 

.جدی بگیریدخیلیبخش رو خیلی
:اگر این بخش رو خالصه کنیم خواهد بود
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کلیه معامالت طبق تریدینگ ژورنال پیوست این تریدینگ پالن ثبت خواهند شد

.مرور خواهند شد (زمان)............معامالت هر

:رد زیر چک خواهند شدادر مرور معامالت مو

آیا تمام معامالت طبق تریدینگ پالن انجام شده اند؟ اگر نه چرا؟-۱

تریدینگ پالن محقق شده اند؟آیا اهداف مالی-۲

کدام الگوها بیشترین موفقیت را داشته اند؟-۳

ها موفقیت آمیز تر بوده اند؟معامله در کدام بازار-۴
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تایج حاال یک سوال؟ آیا نتیجه هر مرور منجر به این خواهد شد که ما تریدینگ پالن رو طبق ن
ویرایش کنیم؟

۲واقعا  .کنیدهفته یک بار معامالت رو مرور می۲فرض کنید که شما هر  .هستجواب منفی
ما برای  .نیست که بخواد ما رو قانع کنه که همیشه نتایج همین خواهد بودهفته اصال زمان کافی

بینیم و ویرایش تریدینگ پالن معموالً به زمان بیشتری نیاز داریم و باید نتیجه چند مرور رو ب
من به شما توصیه شخصی .بعدش در صورت استمرار نتایج اقدام به ویرایش تریدینگ پالن کنیم

.ماه یک بار تریدینگ پالن رو اگر نیاز بود ویرایش کنید۲عزیزان این هست که حداقل هر 
به در انتهای این بخش مشخص کنید که هر چند وقت یک بار در صورت استمرار نتایج اقدام

کنیدویرایش تریدینگ پالن می
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 هدف اصلی .خوب دوستان بحث مربوط به نحوه نوشتن تریدینگ پالن در اینجا به اتمام میرسه
 بیشتر این بود که دوستانی که آشنایی کمی

 
با تریدینگ پالن دارن و احیانا نمیدونن

ن معامالتی تریدینگ پالن از چه اجزا تشکیل شده یه راهنما داشته باشند جهت تهیه و تنظیم پال
بر حقایق کید کنم که داشتن استراتژی صحیح معامالتی مبتنیٔ  اینجا الزم میدونم تا .خودشون

پالن مکتوب وقتی .بازار در کنار داشتن یک پالن معامالتی مکتوب کلید موفقیت شما هست
ای گری برداشتید و دارید خودتون رو کم کم از یک نوشتید اولین قدم خودتون رو به سمت حرفه

و کنید و اینکار به شما کمک میکنه که به صورت کامال منظم معامالت رتریدر آماتور جدا می
عامله طبق استراتژی اجرا کنید و چون موظف به اجرای پالن هستید هرگونه کار اضافه در حین م

چالش  .کمک خواهد کردمعامله به شما خیلیرو انجام نخواهید داد و این از نظر روانشناسی
زمان این خواهد بود که خودتون رو عادت بدید که پالن رو فقط اجرا کنید که شاید کمیاصلی

تر بشه پالن دارید به مرور زمان تجربه بیشتری به دست میارید و هر چه تجربه بیشببره اما وقتی
.تریدینگ پالن شما هم وزین تر خواهد شد
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دموفق باشی
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