
 

 قانون برای انضباط در معامالت   25
 

موفقيتی که یک معامله گر در بازار به دست می آورد مستقيما به نظم او در معامالتش وابسته  

 .  است

 این بازی داشتن انضباط است.   %  90

  :فرمول خيلی ساده است  

 شما موفق خواهيد شد.              معامالت منظم    

 شما شکست خواهيد خورد          ت بی نظم    معامال

 من با نظم و انضباط معامله می کنم و به بازار احترام می گذارم.  •

 در زمانی که اشتباه می کنم به سرعت از بازار خارج می شوم   •

  .در زمانی که یک معامله درست انجام می دهم حریص نمی شوم •

 .از بردهای کوچکم خرسندم   •

 باختهای کوچک را قبول می کنم.  •

 .   به عنوان یک مربی به شاگردانم توصيه می کنم که به دو چيز توجه داشته باشند

 انضباط  .1

 مدیریت نسبت سود به ضرر  .2

 

 

  

  



 

  : چرخه موفقيت

 : اطالعات مندرج   ❖

  .اطالعات آنی و لحظه ای قيمت و زمان ما در تاریکی معامله می کنيمبدون داشتن  ،    شامل همه اطالعات داخلی و خارجی بازار  

 

 مهارت های معامله گری :  ❖

قبل از اینکه موفقيت در معامالت   .چگونگی دسترسی شما به بازار و روشی که برای ورود و خروج در معامالتتان به کار می گيرید   

 .را تجربه کنيد باید در این قسمت مسلط باشيد.
 

 :   انضباط ❖

 .  مهم ترین بخش در چرخه موفقيت •

 د . باشي  باید نظم داشتهد  يدر هر سطحی از معا مله گری که هست •

  .    قانونی که در ارتباط با انضباط در معامله گری در پی می آید مطالعه کنيد 25 •

 .ديان مرور  کنتباید این قوانين را با وضعيت رفتاری خود هر روز قبل از شروع معامالت •

  .اگر این تمرین در ذهن شما حک شود به خاطر می سپارید که چطور در هر ترید رفتار خودتان را کنترل کنيد   •

 

 

 



 

 قانون برای انضباط در معامالت   25
 بازار به شما می آموزد که نظم داشته باشيد  .1

 :    یک حقيقت هميشگی درباره بازار این است که ❖

 افزایش سود آوری                     نضباطا

 

 هر روز و در هر معامله منضبط باشيد  .2

 .  منضبط نيستيد ادعای انضباط نداشته باشيدهميشه اگر   ❖

 داگر شما ادعای ترک سيگار را دارید اما گاهی دزدکی سيگاری می کشيد واضح است که شما سيگار را ترک نکر ده ای ❖

  .توانيد مدعی این باشيد که یک معامله گر منضبط هستيد  نمی  شما  هستيد  منضبط  آن  تای 9  در  معامله 10اگر از هر   ❖

 

  : وقتی نتایج معامالت خوب نيست حجم را کاهش دهيد  .3
مجددا به سایز قبلی ،  برد    2را کاهش دهيد تا به شرایط ایده آل برسيد و بعد از  حجم و درصد ریسک  بعد از باخت   ❖

 .برگردید

  

 

 



 

 .شود   هرگز اجازه ندهيد یک معامله برنده به یک معامله بازنده تبدیل .4

 احتياجی به حریص بودن نيست.  ❖

 این فقط یک معامله است.   ❖

  .تر از آن داشته باشيد  شما می توانيد معامالت خيلی بيشتری در فرصتهای بعدی و بعد ❖

 . هميشه فرصت بودن در بازار وجود دارد ❖

 خروج پله کانی  در  حد سود ها و ریسک فری  مابقی  حجم    ❖

 

 . بزرگترین ضرر شما نباید بيشتر از بزرگترین برد شما باشد .5

 (statement. )ا  روزنگار داشته باشيد و تمام معامالتتان را در آن ثبت کنيد ❖

سال (    – فصل    –هفته ماه    –هرگز وارد موقعيتی نشوید که زیانش از بزرگترین سود شما در دوره ی معامالتيتان )روز   ❖

 بيشتر باشد .  

 

 : رنامه کاری داشته باشيد ب .6

 .  هر روز از این شاخه به آن شاخه نپرید ❖

، در پی انجام  استثنایی  بدنبال کسب منتایج نامطلوب   مواقع سود می کنيد و  اکثر اگر روشی دارید که با آن در   ❖

و برنامه ی کاریتان را  برای مدتی     تست شده باشند( نباشيد ، مگر اینکه  معامالت با روشهای ابداعی )من درآوردی  

 سال ( تغيير دهيد  .     –مشخص )ماه  

 



 

  : خودتان باشيد سعی نکنيد که دیگری باشيد .7

 .است که در پوزیشن هایتان استفاده می کنيد. شما همانيد که هستيدحجمی  بپذیرید که آرامش شما وابسته به   ❖

 مانند دیگران از حجم ها و درصد ریسک باالتر استفاده نکنيد که آرامشتان را  از بين ببرد  .  ❖

 

  : را درست و منطقی انجام دهيد نه از روی احساس حجم فزایش ا .8
نيمی از سود کسب شده را    %70سال ( معامالت با درصد موفقيت باالی    –ماه    –هفته    –یک دوره )روز  پس از انجام   ❖

 شده  در معامالت بعدی افزایش دهيد  موجودی اوليه شما اضافه  متناسب با سرمایه ای که به  برداشت  و سپس  حجم را  

 

 : به صرف نظر از معامله و انجام آن در فرصتی دیگر باشيد  قادر .9
 اگر موقعيتی با معيارهای معامالتی شما سازگاری ندارد  ،  از آن صرف نظر کنيد .  ❖

 حدسود و حد زیان دوره ای داشته باشيد  .   ❖

 

 



 

  : از تریدهای بازنده تان خارج شوید .10
 اگر شما در یک معامله ضرر می کنيد شما یک بازنده نيستيد.   ❖

و همچنان در معامله    زمان خروج است  دالیل ورود به یک موقعيت  ناموفق شده اند ،در زمانی که تشخيص می دهيد   ❖

 .ضرر ده باقی می مانيد یک بازنده هستيد  

 بازار را نادیده می گيرد. ، هشدار های  حرص و طمع شما ❖

 

  : اولين ضرر بهترین ضرر است .11
  .تا زمانی که به موقع خارج می شوید این یک ضرر نيست ❖

  ". گردد  می  بر٬  نباش  نگران  "اغلب تریدرهایی که در یک موقعيت بد گرفتار شده اند با خودشان می گویند:   ❖

 " است  خروج  موقع  "د:  هتر است بگوینب ❖

 

  : اینگونه اید خواهيد باختبا دعا کردن و اميدواری ترید نکنيد اگر  .12

 " موقعيت مرا از زیان خارج کن    ای خدای روز جزا و  ای خدای بزرگ  "دعاهایی نظير   ❖

  . یک تکرار اشتباه است. فقط خارج شو  

 



 

  : نگران اخبار نباشيد . آن تاریخ است .13

  !!! واقعا فقط برای یک چيز است............سرگرمی  رسانه ها  عملکرد   ❖

  .است  "اخبار قدیمی  "حقيقت این است: اخباری که شما می شنوید   ❖

 .  بر پایه گزارشات معامله نکنيد. و اقعا دیر است ❖

 

 

  : قمارگونه معامله نکنيد اگر اینگونه باشيد خواهيد باخت .14
 ایه به دست فراموشی سپرده می شود ترید قمار گونه تریدی است که در آن مدیریت سرم ❖

 

 

  : ضرر کردن را دوست داشته باشيد  .15
گر در یک معامله ضرر می کنيد واقعيت امر را قبول کنيد. به سرعت از پوزیشن بازنده خارج شوید.عاشق این باشيد که  ا ❖

معامالت سرمایه شما را حفظ می کند و این کار در تعداد باالیی از   .به سرعت و به موقع از پوزیشن ضررده خارج شوید

 از شما معامله گر بهتری می سازد 

  : زمان خروج است رنج شده بازار  عملياتی شما  اگر در تایم فریم .16
 وقتی که قيمت حالتی ایستا دارد و به هيچ سمتی نمی رود )چيزی که در بازار زیاد اتفاق می افتد (   ❖

 در این زمان شما نباید در بازار باشيد .  ❖

  .اینجا بدترین زمان برای صرف سرمایه و انرژی است ❖

  .بهتر است مدتی صبر کنيد تا بازار جهت بگيرد و آنگاه وارد شوید ❖



 

  :ته باشيد .رربزرگ نداشض .17
 تنها یک ضرر بزرگ می تواند به شما آسيب جدی وارد کند  ❖

 کنيد.    مرور  را 15  و 11و 10  و 8  و 5لطفا مجددا قوانين   ❖

  .گذارید  نمی  پا  زیر  را 17اگر شما هر یک از این قوانين را رعایت کنيد به هيچ عنوان قانون   ❖

 ضررهای بزرگ مانع از این می شوند که یک روز برنده داشته باشيد.   ❖

 آنها بردهای کوچکی را که با سختی و زحمت به دست آورده اید به آسانی از بين می برند  ❖

 به عالوه ضررهای بزرگ از نقطه نظر احساسی و عاطفی شما را نابود می سازد.    ❖

 دوباره حس اعتماد به نفس خود را باز یابيد   بعد از یک ضرر بزرگ مدت مدیدی طول می کشد تا ❖

 

 : اهداف کوتاه مدت داشته باشيد و به سوی اهداف بلند مدت حرکت کنيد .18

 جمع گردد ، وانگهی دریا شود    قطره قطره   ❖

 

 :    هنگام ورود به یک پوزیشن بی طرف باشيد در .19

  انتظارات غير معقول نداشته باشيد ❖

 داشته باشيد که قطعا به یک برد بزرگ مبدل شود.  نوقتی وارد یک پوزیشن می شوید انتظار   ❖

 ، آنرا یک اتفاق بدانيد .  گاهی در سریع ترین زمان ممکن پوزیشن به سود می نشيند  اگر   ❖

 

  :اعتماد به نفس داشته باشيد و خود را کنترل کنيد .20
 نفس داشته باشيد و خود را کنترل کنيد  به  اعتماد  که  ميدهد  اجازه  شما  به  19  قانون  و 18قانون   ❖

 

  : پوزیشن های برنده را به موقع ببندید .21
 خروج پله کانی در حد سودها   ❖

 ریسک فری   ❖

 بعد از انجام این مراحل بنشينيد و آرام باشيد  ❖

 

 



 

 : چين باشيد  آجر یک .22
 ..بخوانيد  را 20  و 6.لطفا قوانين   ❖

 بااعتماد بنفس به برنامه تان ادامه دهيد تا مهایتا آجرهای شما تبدیل به یک ساختمان شود .   ❖

 

 

 د: نباشي مردد٬نکنيد عمل دیر ٬بيش از حد تحليل نکنيد .23

 یقين قطعی به حرکت آینده بازار هرگز محقق نخواهد شد .   ❖

 تعلل و تردید منجر به از دست رفتن فرصتها می شود .   ❖

  .در این تجارت نميتوانيم چيزی را جبران کنيم مگر اینکه به موقع معامله کنيم ❖

 بيش از حد تحليل نکنيد . وارد یک معامله شوید و آن را مدیریت کنيد. اگر اشتباه کردید خارج شوید.  ❖

 تا معامله نکنيد چيزی به دست نمی آورید  ❖

  : تمام معامله گران یکسان هستند ، از دیدگاه بازار  .24
  .پولی به دست می آوریم یا خير  تعيين می کند  شيوه رفتار و دیدگاه ماست که   ❖

 

  : خود بازار معيار نهایی عدالت و درستی است  .25
 بازار به هر سمتی که بخواهد حرکت می کند و دلواپس من و شما نيست.   ❖

 هميشه مورد عالقه ما حرکت نمی کند.   ❖

 تبعيض قایل نمی شود. به طور خاص قصد آسيب رساندن به کسی را ندارد. ❖

 .بازار هميشه راست و درست است ❖

 یاد بگيرید که به بازار احترام بگذارید.  ❖

 .نيد با بی رحمی تنبيهتان خواهد کرداگر بر خالف قوانينش عمل ک ❖

 .برسيد خود پاداش به آنگاه و بشناسيد  درست را خود  ترید انضباط در  قانون 25با این  ❖

 

 برگرفته از مقاله ی :

  Douglas E.zalesky 


