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  ا داریداگر مارجين کال شده باشيد، االن این سه احساس ر

  نگرانی از آینده -

 تمایل به رها کردن فارکس -

 وسوسه انتقام -

  :اما

  نگران نشوید -

 رهایش نکنيد -

 انتقام نگيرید -

  

کمک خواهم کرد تا بفهميد چرا اینطور شد و چگونـه ميتـوان جلـوی تکـرار آنـرا        شما  به    

تـان  لطفـًا بـه تمایالت    . از دست دادن حساب بد است اما نه آنقدر که فکر ميکنيـد            . گرفت

  .گوش نکنيد و بيایيد مساله را بررسی کنيم

  :راه آموختن دیسيپلين در فارکس است) و سختترین(از دست دادن پول ساده ترین 

  . و همه تریدرهای موفقی که ميشناسم از این راه رفته اند–همه ما 

تریدرهای ناموفق کسانی هستند که بعد از این تجربه متوقف شده اند و به تمایلـشان                

  .ای رها کردن فارکس پاسخ مثبت داده اندبر

  :پس اگر ميخواهيد جزو گروه اول باشيد، به خواندن ادامه دهيد و آنها را به کار ببندید
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  ١دليل : ری شد؟ چرا اینطو                           

  روی یک یا چند ترید ریسک زیادی کردید

  
کـسب  : شما هم احتماًال به همان دليلـی کـه مـن تریـد ميکـنم، تریـد را شـروع کردیـد                     

هرچند این دليل بهترین دليل برای ورود به بازار ارز است اما اصًال عاقالنه نيست          . درآمد

  .که درآمد یکسالمان را روی یک ترید ریسک کنيم

یـا بيـشتر حـسابمان را روی یکـی دو تریـد ریـسک               % ۵٠بيشتر ما پيش آمده کـه       ی  برا

بيشتر ما روی حساب دمو چنين کرده ایم و بعـد حـس شکـست ناپـذیری بـه مـا                     . کنيم

ميتونم یک هفتـه ای پـولم رو دو برابـر           ! ببين چيکار ميتونم بکنم   : دست داده و با گفتن      

  !)البته شما االن اینرا ميدانيد(رناک است این کار خط. وارد حساب ریل شده ایم! کنم

ترجيحـًا  . اکانتتان را روی یک تریـد ریـسک نکنيـد         % ١٠هرگز بيشتر از    : راه حل 

  .  کمتر

اگر پول زیادی قمار نکنی ممکن اسـت بتـوانی پـول            . این راه حل مدیریت سرمایه است     

  ...زیادی ببری
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  ٢دليل : چرا اینطوری شد؟ 

  ب نبوداستاپ الستان مناس

  

  

لزومی نـدارد امـا اگـر آنـرا         . قرار دادن استاپ الس مثل بستن زیپ شلوار در صبح است          

 ١٠٠ پيـپ سـود      ١٠مـن گـاهی بـرای       ! انجام ندهيد خيلی خيلی زود پشيمان ميشوید      

امـا چــون اصــل اول را رعایــت ميکـنم و ســرمایه زیــادی وارد کــار   . پيـپ اســتاپ ميگــذارم 

 اسـتاپ الس  حتمـاً کتـه اینجاسـت کـه شـما بایـد      ن. نميکنم، مشکلی پـيش نمـی آیـد       

  .داشته باشيد که اگر بازار رفتار پيش بينی نشده ای داشت، بيچاره نشوید
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  ٣دليل : چرا اینطوری شد؟ 

  احساساتی عمل کردید نه منطقی

  

  

  

آنوقـت  . گاهی ميشود کـه مـن و شـما زنجيـره ای از تریـدهای خـوب را انجـام ميـدهيم                     

مهمترین نکته ای که باید     ). اما نيستيم (ه ميرویم که انگار وارن بافت فارکسيم        طوری را 

ما وارن بافت بازار نيستيم و هرچـه بيـشتر اینطـور فکـر              : اینجا یادمان باشد اینست که      

). انرون بزرگترین ورشکستگی تـاریخ آمریکاسـت      (کنيم، بيشتر مثل انرون بازار ميشویم       

. پـيش از هـر تریـد زمـان کـافی بـرای تحليـل بگذاریـد                .ویدقبل از ترید مجدد، متواضع شـ      

مطمئن باشيد که اگر به تحليلتان اطمينـان خيلـی خيلـی بـاالیی داریـد هرگـز بـيش از                     

   .اکانتتان را روی آن ریسک نکنيد و استاپ الس هم فراموش نشود% ١٠
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  ۴دليل : چرا اینطوری شد؟ 

  .تازه حساب ریل باز کرده اید

  

  

!  روزهای باز کردن حساب ریل فرصتی طالیی برای از دست دادن سـرمایه اسـت               اولين

سـرمایه ام را از     % ٧۵مـن هفتـه اول تریـدم        . همه ما در این اولين روزها ضـرر داده ایـم          

حساب ریل  : داستان مثل شعبده بازیست   . احساس ميکردم خرد شده ام    . دست دادم 

  !باز ميکنی و پولت را از دست ميدهی

بـه محـض بـاز کـردن        .  کنيد که مهم نيست چقدر خوب دمـو کـار کـرده باشـيد              باید درک 

در بيشتر اوقات ميترسيد که از استراتژی . حساب ریل، ترید احساساتی شروع ميشود   

  : کار ممکن است کمکتان کند۵این . که روی دمو داشته اید استفاده کنيد

بــه کــم کــردن . د دالر بــاز کنيــ٢٠٠٠حــساب ریــل بعــدیتان را بــا مبلغــی حــداکثر  -١

  .احساساتتان کمک ميکند

اگر استراتژی یا سيستمی طراحی کردید که رو دمو جـواب داده، اسـتفاده اش                -٢

 . کنيد

اگر سيستم ندارید بـا اسـتفاده از دمـو یکـی طراحـی کنيـد و روی ایـن حـساب                       -٣

 . کوچک تستش کنيد

 .از تریدهای احمقانه بهراسيد. از ضرر دادن نترسيد -۴

  .ر زمانی که احساساتی هستيد ترید نکنيد دتحت هيچ شرایطی -۵
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  ۵دليل : چرا اینطوری شد؟ 

  یک اتفاق عجيبی افتاد

  

  

  

مداخله ژاپن  . بازار رفتاری رو ميکنه که اصًال انتظارش نميره       . بله این اتفاق کامًال ممکنه    

در معامله ین؟ در دنيای ایده آل نباید باشـد امـا خـوب اتفـاق مـی افتـد دیگـر و ميتوانـد                        

 هـستند و البتـه      غيرمترقبهاینها اتفاقات   . پوزیشن فروش ین شما را تحت تاثير بگذارد       

وقتی چنين اتفاقی نقره داغتان کرد، فقط آرام بگيریـد و از خودتـان      . کم اتفاق می افتند   

آیا مقدار کمـی از حـسابتان را ریـسک کـرده ایـد؟ آیـا اسـتاپ الس داریـد؟ آیـا                       : بپرسيد

  ه نفعتان برگردد؟احتمال دارد که ترید ب
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  درست ميشود

  :و دليلش این است

 

  

  

  ١دليل : چرا درست ميشود؟ 

  یاد ميگيرید که چرا ضرر دادید

  

  

ــراد    % ١٠اگــر بيــشتر از  ــان ای ــد، جــایی از کارت ــد از دســت دادی حــسابتان را در یــک تری

یـک روز تریـد نکنيـد و بـه ایـن            . فقـط تکـرارش نکنيـد     . عيـب نـدارد   ! سوتی داده ایـد   .دارد

  :سواالت پاسخ دهيد

  چرا آن پوزیشن را گرفتيد؟ -١

 چرا از آن پوزیشن خارج شدید؟ -٢

 ؟چه کار دیگری باید ميکردید که نکردید -٣

پوزیــشن بــد مثــل کوبيــدن چکــش روی دســت اســت و بررســی نکــردن آن مثــل دوبــاره 

تریـدرهایی را ميـشناسم کـه یـک اشـتباه را        ! کوبيدن همان چکش روی همان انگـشت      

سالها تکرار کرده اند و حـسابهای زیـادی را از دسـت داده انـد و بـا یـک هفتـه بررسـی                

  .کارنامه گذشته شان سودده شده اند

  

اگـر اینکـار را کردیـد سـود         . ی بـدتان را بررسـی کنيـد و از آنهـا درس بگيریـد              هاباید تریـد  

  خواهيد کرد
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  ٢دليل: چرا درست ميشود؟ 

  دليل گرفتن پوزیشنها را مکتوب کنيد
  

  

اگر دیدید همه چيـز     . احساسات دليل ورودتان به پوزیشن بود؟ همه چيز را مکتوب کنيد          

اگـر  .  البد به اندازه کافی در ترید نمانده ایـد         درست است و همه دالیلتان منطقی بوده،      

مـثًال مـن    (سی که سابقه بيشتری از شما دارد        کدیدید که دليل ضررتان را نميفهميد از      

از آنها بپرسيد که چه کـار دیگـری         . نمودارهایتان را به آنها نشان دهيد     . کمک بخواهيد ) 

  .ميتوانستيد بکنيد

  :هر روزنگاری شامل موارد زیر است.  باشيدباید بياموزید که روزنگار ترید داشته

  .، استاپ و تارگت)خرید، فروش، جفت ارز، الت سایز(زمان ورود و نوع ترید  -١

 ". عبور کرد٣٠ از ۵ميانگين متحرک نمایی :" برای مثال . چرا پوزیشن را گرفتيد -٢

  .زمان و قيمت خروج به همراه سود یا زیان -٣
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  ٣دليل: چرا درست ميشود؟ 

  .ل خروج از پوزیشنها را مکتوب کنيددلي

  

  

! بسياری از تریدرها که دليل ورود بـه تریـد را مينویـسند دليـل خـروج از آنـرا نمينویـسند                  

بهترین دليل برای بستن یـک پوزیـشن اینـست کـه آن پوزیـشن سـودده اسـت و شـما                    

ن و بـدترین دليـل بـرای خـروج از یـک پوزیـش             . ميخواهيد سودتان را به حـسابتان بریزیـد       

  . اینست که پوزیشن در خالف تمایل شما حرکت کرده و شما نميدانيد چه باید کنيد

باید برای پوزیـشنهایی کـه بـر خـالف پـيش بينـی شـما حرکـت ميکننـد برنامـه داشـته                        

پيش از انکه حرفه ای شوید و بخواهيد از راه ترید زندگی کنيد، یا حتی حـساب         . باشيد

یشنهایی که در جهـت ضـرر شـما پـيش ميرونـد برنامـه            بزرگی را بگردانيد، باید برای پوز     

  :بعضی سواالتی که باید بتوانيد جواب دهيد به این قرار است. داشته باشيد

چقدر اجازه بدهم این ترید در ضرر پيش برود؟ گـاهی تریـدرها اسـتاپ را بـسيار                   -١

  .دور یا بسيار نزدیک ميگذارند و از نتيجه ناخرسندند

ین پوزیشن کار درستی نبـوده اسـت؟ در ایـن شـرایط             از کجا بفهمم که گرفتن ا      -٢

اگر شما بـر اسـاس سـيگنال یـک          !" خوب ضرر ميکنم  : "کافی نيست که بگویيم   

اسيالتور یا اندیکاتور پوزیشن بگيرید آیا بر همان اساس هم پوزیشن را ميبندید؟           

 سيگنال خروج چه سيگنالی است؟    

 دهيد؟در چه شرایطی استاپ و تارگتتان را تغيير مي -٣
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  ۴دليل: چرا درست ميشود؟ 

 چه چيز تغيير کرده است؟
  

  

قـسم  . آخر کار تقریبًا مـویی روی سـرم نمانـده بـود           . یکبار موهایم را اشتباه کوتاه کردم     

در مـورد آنچـه در سيـستمتان تغييـر داده ایـد بـا               . خوردم نگذارم آن اشـتباه تکـرار شـود        

آیا باید بيخيال آن فرصت می شـدید؟ یـا          . ددوستی صحبت کنيد یا الاقل آنرا مکتوب کني       

بيشتر صبر ميکردید؟ انـدیکاتورها را دوبـاره چـک ميکردیـد؟ بـه الگوهـای شـمعی توجـه              

  ميکردید؟ یا از یک حرفه ای کمک ميگرفتيد؟

يابيد که به شما کمک کند      زمانی که متوجه شدید چه چيزی باید تغيير کند، کسی را ب           

از دوست تریدرتان کمک بگيرید و با او همه چيـز را         . عمال کنيد غييرات را در آینده ا    تا آن ت  

هميشه اهدافتان را مشخص کنيـد و کـسی را بيابيـد کـه در رسـيدن بـه آن                    . چک کنيد 

ترید نياز به دیسيپلين دارد و با کار گروهی ميتوان دیسيپلين را باال             . اهداف کمکتان کند  

 .برد
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  ۵دليل: چرا درست ميشود؟ 

  .قام بگيریدانت

  
  

  

تـا آنجـا کـه ميتوانيـد ليـستتان را کوتـاه             . حاال اهدافتان را در بازار فارکس مشخص کنيـد        

" عـدم تکـرار اشـتباهات گذشـته    "کنيد اما فراموش نکنيد کـه یکـی از هـدفهایتان حتمـًا             

یـک اسـتراتژی   . بعد از مکتوب کردن ليستتان، استراتژی ترید مناسبی تهيه کنيد     . باشد

ين ورود، خروج، اندیکاتورهایی کـه بایـد بررسـی شـوند و حـداکثر ضـرر قابـل        شامل قوان 

  .همچنين ثبت پوزیشنهای گرفته شده هم جزو استراتژی هستند. قبول می باشد

. متنفرممن از ضرر کردن . از ضرر کردن عصبانی شوید   . حال زمان اجرای اهدافتان است    

گر هستيد، این عصبانيت را سمت و       هستيد؟ ا . بيشتر از هر چيزی از ضرر متنفر باشيد       

با هدفمند کـردن عـصبانيتتان، اهـداف جدیـدی را     . سو بدهيد و دیسيپلينتان را باال ببرید 

این عصابنيت را به سوی درست هدایت کنيـد و خودتـان را موظـف کنيـد                 . در نظر بگيرید  

اننـد فرمانـده    اما م . از انتقام گرفتن نهراسيد   . عادات تریدتان را درست کنيد تا سود کنيد       

آنگـاه  شرایط را بـسنجيد و      . ای مجرب در ميدان جنگ، برای انتقام برنامه داشته باشيد         

  . حمله کنيد

 12



  

  
  

  

  

  این حرف را من بارها زده ام

حتی ميتوانيد با این سود خودتان و خـانواده تـان را اداره             . شما ميتوانيد به سود برسيد    

ميتوانيـد بـا چنـد صـد دالر شـروع           . وع کنيـد  و نيازی هم نيست که با پول زیاد شر        . کنيد

مهمتـرین سـوال در فـارکس ایـن نيـست کـه بـا چـه                 . کنيد و به تدریج آنرا افزایش دهيد      

اگر به کمک من احتياج     . مقدار پول شروع ميکنيد، بلکه چقدر خوب از آن مراقبت ميکنيد          

) (داشتيد ميتوانيد با من تماس بگيرید com.robbooker@rob .  من هميشه به ایميلهـا

  .پاسخ ميدهم
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