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پنج گام برای کسب سود مستمر در بازار ارز
نایل فولر
در درس امروز میخواهم پنج نکته را به شما بگویم تا کمک کند مستمر از بازار پول بدست
آورید .من قولی نمی توانم بدهم مگر اینکه واقعا این پنج گام را بخوانید و اجرا کنید باید
شاهد ارتقای نتایج معامالت خود باشید .این درس برای این درنظر گرفته شده تا توجه
شما را به جنبه های مختلفی از معامله گری موفق که ممکن است نادیده بگیرید جلب
نماید؛ جنبه هایی که باعث سود کردن یا شکست حساب معامالتی شما می شود.
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 (1روی معامله گری تمرکز داشته باشید ،نه فقط کسب سود
باور داشته باشید یا خیر ،یکی از دالیل اصلی که شما همیشه سودی از بازار نمی گیرید
این است که زیاد از حد روی سود تمرکز دارید.
بسیاری از افراد وارد بازار می شوند و به دنبال رهایی از شغل خودشان یا راهی سریع به
سوی ثروت هستند .هرچند آنچه که نمی دانند این است که با یک آزمون ذهنی و توانایی
در مدیریت خود در عرصه بی پایانی از وسوسه روبه رو هستند ،جایی بنام بازار ارز.
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اگر میخواهید مستمر از بازار سود کسب کنید ،الزم است از شر تمام توهم ها و خیاالت
درباره اینکه به رییست بگویی کار و درآمدش به درد خودش می خورد یا معامله در ساحلی
بی نظیر رها شوید .می بینید که هرچه بیشتر روی سریع پول درآوردن تمرکز کنید ،پول از
شما بیشتر دوری میکند .دلیلش این است که تمرکز ذهن بر روی سود کردن باعث ایجاد
تنش احساسی می شود و هرچه بیشتر احساسی برخورد کنید احتمال اینکه به خاطر
معامله و لوریج بیش از حد مرتکب اشتباهات مخرب در حساب معامالتی خود شوید،
بیشتر می شود.
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بنابراین اگر میخواهید احتمال کسب سود مستمر در بازار ارز
افزایش دهید یک بار برای همیشه روی مهارت در استراتژی
معامالتی بازار ارز تمرکز داشته باشید و کسب سود زیاد را
فراموش کنید .روشن است که برای پول در آوردن در بازار هستید،
ولی بهتر است بدانید که هرچه بیشتر احساس "نیاز" به کسب
سود داشته باشید ،در واقع بیشتر در به دست آوردن آن دچار
سختی می شوید .با مدیریت مؤثر ریسک روی هرمعامله ،می
توانید سود را فراموش می کنید .این به معنی تنظیم تحمل
ریسک خود بر اساس میزان دالری است که در هر معامله از
دست می دهید و با آن مشکلی ندارید .اگر واقعا به از دست دادن
پول در ریسک خود در معامله اهمیت ندهید ،هیچگونه حس فشار
یا تنش نخواهید داشت .اگر زیاد از حد درگیر معامالت خود هستید
یا بی خواب شده اید ،احتماال بیش از اندازه روی پول متمرکز
هستید و تمرکز کافی روی روند معامله گری ندارید ،این بدان
معنی است که احتماال برای هر معامله روی پول خیلی زیادی
خطر می کنید.
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 (2بیاموزید که «معامله نکردن» هم بخشی از بازی است (بیرون از معامله بودن،
خود یک معامله است).
ممکن است غیرعادی باشد ،ولی «معامله نکردن» یکی از ساده ترین چیزهایی است که
با انجامش به خود کمک می کنید تا مستمر از بازار کسب سود کنید.
البته ،به منظور اینکه بدانید چه زمانی معامله نکنید باید بدانید دقیقا چه زمانی معامله
کنید .این دربردارنده کسب مهارت باال در یک استراتژی معامالتی مؤثر مثل پرایس اکشن
است تا بدانجا که دیگر هیچ تردیدی در مورد اینکه لبه معامالتی شما چیست و چه زمانی
این لبه در بازار خودش را نشان می دهد ،نداشته باشید.
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همیشه به یاد داشته باشید که با «معامله نکردن» نیز پولی از
دست نمی دهید .اگر هدف شما سود مستمر است ،پس با از
دست ندادن پول آشکارا به هدف خود نزدیک تر می شوید به جای
اینکه وارد یک معامله بی معنی شده و پولتان را از دست داده باشید.
پس ،فقط مطمئن شوید که قطعا تردیدی درمورد ورود به هر معامله
ای که انجام می دهید ،وجود ندارد ،چون اگر یک ست آپ معامالتی
مشخص با قوانین از پیش تعیین شده برنامه معامالتی شما هم
راستا نباشد ،این بدان معنی است که لبه معامالتی شما آماده
نیست و این شبیه شرط بندی می باشد.
در بخش برداشت های روزانه اعضای دوره ،اغلب درمورد اینکه چطور
معامله نکردن بهترین کار در لحظه است بحث می کنیم .بسیاری از
معامله گران از اهمیت در حاشیه نشستن برای موفقیت طوالنی
مدت در معامله شان غافل هستند .واقعا میخواهید که در بازار ارز
مثل یک تک تیرانداز معامله کنید نه مثل یک مسلسل چی ،یعنی
معامالت خود را عاقالنه انتخاب کنید و تنها زمانی معامله کنید که لبه
معامالتی شما آماده است.
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 (3تبدیل به یک معامله گر سازمان یافته و منضبط شوید.
تبدیل شدن به یک معامله گر سازمان یافته و منضبط چیزی است که هر معامله گری می
داند باید به آن برسد .هرچند ،بسیاری از معامله گران هر خصلتی دارند مگر سازمان یافته و
منضبط ،یا اینکه برای داشتن این دو خصلت تالش می کنند ولی به دستش نمی آورند.
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به جای اینکه خودتان را سرگرم این کنید که چرا باید منضبط و سازمان یافته شوید ،من پنج
نکته برای شروع در اختیارتان می گذارم ( فرض من این است که شما از اهمیت نظم و
سازمان یافتگی در معامله گری آگاهید):
 (1قطعا ،اگر می خواهید یک رویکرد منضبط و سازمان یافته بسازيد
باید بطور واضح بدانید در بازارها به دنبال چه هستید .بنابراین ،مطمئن شويد كه مي دانید
لبه معامالتی تان چیست و و اينكه در موردش کامال مهارت دارید.
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 )2یک برنامه معامالتی بسازيد ،شما به یک برنامه معامالتی بازار ارز نیاز دارید؛
اصال اهمیتي ندارد که چه اندازه نمی خواهید یک چنین برنامه ای را داشته باشید یا فکر
کنید نیازی به چنین برنامه ای ندارید ،حرف من این است که قطعا به آن نیاز دارید .در
محدوده استراتژی معامالتی خودتان كه در آن مهارت داريد یک چنین برنامه ای را درست
کنید .این برنامه مشمول این آیتم هاست :لبه معامالتی شما چیست ،زمان و چگونگی
معامله شما و برنامه هاي مدیریت ریسک كدام است .اصوال این برنامه تا جايي كه ممكن
است بطور خالصه بايد پوشش دهنده هرچیزی باشد كه شما در بازار انجام خواهید داد ،با
اينحال بايد جامع هم باشد.
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 )3شما به یک ژورنال معامالتی بازار ارز نیاز دارید.
پیگیری معامالت یک عنصر حیاتي برای ارتقا و حفظ سازمان یافتگی و همچنین انضباط در
معامالت شماست .به زبان ساده ،اگر ندانید که کجا بوده اید نمی توانید متوجه شوید که
کجا می روید ،الزم است تا از پیگیری روند معامالتی خود در طی زمان با یک فرمت مشخص
با خبر باشید تا نظم و سازمان یافتگی یا کمبود آنها را منعکس کند.
من شخصا یک ژورنال معامالتی بازار ارز دارم که میتوانید با استفاده از آن شروع به رديابي
معامالت خود کنید .واقعا الزم است تا در مسیري منضبط و سازمان یافته كار خود را در بازار
آغاز کنید و دوره من آن "ضربه" کوچولو برای شروع را كه به آن نیاز داريد به شما وارد می
کند.
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 )4چشم اندازی طوالنی مدت از آنچه «موفقیت» معنی می دهد داشته باشید.

بهتر است دست از كار كشیده و از خودتان بپرسید که معنای موفقیت در بازار براي شما چیست.
ترجیح مي دهید در یک ماه حسابتان  %100رشد كند و بعد در ماه بعد آن را از دست بدهید ،یا اینکه
میخواهید با بازده  50-30درصدی در طول یک دوره یکساله خوش حال باشید؟
فرصت های موفقیت شما در معامالت بازار ارز در صورت «آهسته و پیوسته بودن» و داشتن یک چشم
انداز پاره وقت به معامالتتان ،بهبود پیدا میکند ،به جای اینکه از همان ابتدای کار بخواهید یک معامله گر
تمام وقت باشید.
در گام اول با یادگیری معامله در نمودارهای روزانه ،ابتدا بهتر درک می کنید چرا داشتن یک دید
بلندمدت تر براي موفقیت کلی شما مهم است .با تمرکز بر نمودارهای روزانه ،دیدگاهی روشن تر و
دقیق تر نسبت به بازارها خواهید داشت .بسیاری از معامله گران خود را سردرگم می کنند و با
وسواس مستمر نسبت به تایم فریم های پایین تر ،خود را وادار به معامالت بیش از حد می کنند .تایم
فریم های پایین تر (زیر یک ساعت) باعث تحلیل های بیش از حد و بی ثباتي می شود .اگر هدف شما
قابلیت سودآوری مستمر بلندمدت مي باشد ،پیشنهاد من این است که تحلیل های خود را روی
معامله گری در نمودارهای روزانه در بازار ارز متمرکز کنید.
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 )5برای توسعه عادت های معامالتی مثبت خود ،یک برنامه سخت گیرانه و روتین
معامالتي روزانه را توسعه دهید.
اگر میخواهید یک معامله گر سودآور مستمر شوید باید برنامه معامالتی ثابتی را توسعه ببخشید كه
عاري از رفتار قماربازانه باشد .اگر مثل بحثی که در باال به آن پرداختیم یک معامله گر سازمان یافته و
مرتب شوید ،می توانید برنامه روتین معامالتی خود را ارتقا دهید؛ تا به جای تقویت عادت های
معامالتی منفی ،عادت های مثبت را تقویت می کند.
موفقیت معامالتی واقعا به بهبودعادت های معامالتی مناسب و تقویت پیوسته آنها بستگی دارد.
هرچند ،بسیاری از معامله گران عادت های منفی را توسعه بخشیده و در مقابل آنها را تقویت می
کنند .آنها این رفتار را با خوش شانسی در یکی دو معامله ای که قماربازانه واردش شدند با معامالت و
لوريج (اهرم) بیش از حد به دست می آورند .وقتی در یکی یا چند معامله قماربازانه برنده می شوند در
واقع عادت منفی معامالتی را که به سختی شکسته می شود تقویت می کنند.
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