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 حق کپی محصوالت فارکس یار

بازارهای مالی به  انش  نشر د آن " یک موسسه خصوصی است که هدف  یار  فارکس 

حل فروش  از م ا  حتو ینه های تهیه و ترجمه م شد. تمامی هز با بان فارسی" می  ز

یار تامین می گردد. یت فارکس  نتشر شده در وب سا حتوای م  م

ب ا محصوالت فارکس یار تنها  وب فقطرای فردی است که "لذ یق  از طر آن را  بهای   "

درس  آ یار به  یت فارکس  یر اینصورت   forexyar.comسا شد. در غ کرده با پرداخت 

شد. با جاز نمی  و قانونا م شرعا حرام  آن  اده از   هرگونه استف

شما  نید از  یار تهیه میک یت فارکس  سا ط از وب  یار را فق الت فارکس  حصو از اینکه م

سگذاریم.  سپا
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 مقدمه
بارت یا 0توجیهی های طرح با همگی احتماال یگر بع ی ها" پلن بزینس" د نای ید آش نید، می که نطورهما. دار  که کس هر دا

خواهد حکمی کار و کسب یک ب ید، ریزی پایه را م ید نما خصصان سراغ به دارد کار و کسب آن که فعالیتی زمینه در با  یا مت

یران نی یا و مد جربه رشته آن در که کسا ادی ت ی وره آنها از و برود دارند، ز ادی مشا نمایی توسط و بگیرد، مالی و اقتص  نهاآ راه

ر که ساس ب لم ا نیا روز ع یط و د شد می کار و کسب منطقه کاری شرا جاری طرح یک با ینس یا ت ید طراحی را پلن بز  .نما

گر نچه ا ینس یک چنا یده را پلن بز شید، د ال آنها همگی با صو تند برخوردار خاص تیپ یک از ا  در نم نیست قرار البته. هس

جا ین ئیات وارد ا ضوع چون بشوم، پلن بزینس یک جز جا از اما نیست، ما بحث مو ایسه یک دارم قصد که آن شته ای مق  دا

ینگ و پلن بزینس بین باشم ید لن تر یست لذا ها، پ شاره با لیات به ای ا اشته پلن بزینس یک ک  .باشیم د

ینس همه لن بز ینه کار، و کسب فعالیت از شرحی شامل ها پ ولیه، های هز یزان ا  میزان و کار شروع برای نیاز مورد سرمایه م

یزان گردش، در ایهسرم ورد خدمات، یا و تولید م ادی شاخصهای به توجه با فروش برآ یان  و  نقطهم اقتص سود و ز حاسبه  م

ایت تعیین نقطه  نه ردر  ر به س ینه تمامی که ای نقطه) س شش ها هز ده پو و کار به  دا آن نقطه به بعد کسب  و از  شود  می 

ند. شو شامل می  ی خواهد افتاد( را  ی  درآمد زا

ین اگر ینبنابرا حیح صورت به ها پلن بزینس ا ند، نوشته کارآزموده افراد توسط و ص بودی خطر شو یه و نا جاری ایشرک سرما  ت

بشدت کار و کسب یک ست جالب. دهند می کاهش را خواهید اگر که بدانید ا نکی تهیه کنید، برای ب با وام   کسب و کار خود 

نکها ینس سراغ به ابتدا با شود که  دقیق مطالعه از بعد و رفت، خواهند شما پلن بز آنها ثابت  نانچه به  شما، چ پلن  ینس  بز

کرد، خواهند  وام اقدام  نسبت به پرداخت  ور خواهد بود  سودآ شما  و کار  ینصورت غیر در  کسب   وامی شما کار و برای کسب ا

خواهد پرداخت  .شد ن

ده اهمیت خصوص در ای شبه و شک هیچ لذا جرای و سازی پیا ینس ا بز ندازی راه از قبل حیح،ص پلن یک   و کسب یک ا

خواهد موفق کار د ن  .داشت وجو

شت خواهد وجود که سئوالی حال ست این دا نیم می سعی چرا: که ا ون ک حیح و  یک اجرای و طراحی بد یدینگ پلن ص تر

صا خصو پر خطر مالی م بازارهای  و معامله به اقدام فارکس، کاربردی در  ییم مگر کسب  ر پرخطر کاری نما  مالی زارهایبا از ت

نیا این در  !!ندارم سراغ که من! دارد؟ وجود د

ینس یک طراحی اما التی طرح آن به مالی بازارهای در که پلن بز ینگ یا معام ید لن تر . ستا کمی متفاوت شود می گفته پ

ید حثی ها پلن بزینس در شا نوان ب سی بع شنا ن نده روا جا شد نشده گن ینگ در اما با ید شب از یکی ها حتما پلن تر  مهم هایخ

ست طراحی ینگ در. ا ید نب تمامی به ها پلن تر شود، توجه اجتماعی و فردی جوا  مسائل به فقط پلن بزینس در اما می 

یر که اجتماعی بعضا و اقتصادی ضوع با درگ پرداخته کار و کسب مو ست  وت سایر و. شود می ا  . . . دیگر های تفا

                                                             
0 Business Plan 
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 فارکس یار 
 00 ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب، فیلم و مقاالت بازار فارکس

ر اده که چند ه ینگ یک سازی پی ید لن تر بتا کار پ لی) است ای پیچیده نس ینکه رغم ع ینگونه آن ظاهر ا  اما ،(دهدنمی نشان ا

یم سعی ال چند طرح با که کرد صولی سازی پیاده ساختار با تا کرده یاری را شما کاربردی سئو شنا آن ا ید آ  .شو

جا از ینگ که آن ید لن تر ر برای ها پ ین و گردد، می تلقی شخصی لوازم همانند گر معامله ه ینگکه  احتمال ا ید لن تر  ماش پ

شد کاربردی من برای نید سعی لذا دارد، وجود نبا صول فراگیری از پس تا ک سط پیاده ا آن تو یدی کتاب، این سازی   پلن نگتر

سب و کرده بهینه را خود خصیتی تیپ با متنا یید. خود ش  نما
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 دینگ پلنیکلیات تر
 

 پلن چیست؟ تریدینگ
ینگ ید نی سری یک پلن تر یی الزم نقوا جرا ال شد می ا جاری زندگی های جنبه تمامی که با شش می را شما ت  یک. دهد پو

سی رفرنس ودیت، دارای شده کارشنا حد ال معامالت در را شما موفقیت احتمال که م  .برد می با

ینگ ید ی به پلن تر خواهد موفقیت بسوی شما پرتاب سکوی تنهای  کردن هلمعام است که شده ثابت زمان طول در اما! بود ن

ینگ با ید سیار پلن، تر تر ب ست به ون کردن معامله از ا  .آن بد

ینگ هرگز کار تازه گران معامله بیشتر ید تند پلن تر و می بازار وارد آنها. نمایند معامله آن کمک به تا نداش بد ند  شتن نشو  دا

یه مدیریت و مالی اهداف یدینگ واقع در!! سرما لن تر یریت ریسک، انینو قو مالی اهداف جز، نیست چیزی پ  و سرمایه مد

جام ن تراتژی مو به مو ا س شد ثبت شده ای دفترچه در مکتوب صورت به که خود ا  رارق شما روح و قلب در آنها کافیست و. با

یرد نگاه. بگ م چقدر بازارهای مالی در گری معامله که فهمید خواهید آ ون و راحت ه سترس بد  .بود خواهد ا

یدینگ با گران معامله نند می پلن تر شرفتشان توانند می آنها. نمایند رصد را خود معامالت توا مر را پی  روز به وزر  بطور مست

ی شان حرکت و کرده ارزیاب جزیه موفقیت مسیر در را خود لیل و ت  .نمایند تح

ینگ ید ین آنها به پلن تر لیت ا ون معامالت که دهد می را قاب ساس بد رین با و اح سترس کمت یند را ا نما ربه   املهمع اما. تج

ون گران ینگ بد ید نند نمی هرگز پلن تر جزیه را حرکتشان مسیر توا لیل و ت ح ده، ت ر قدم در مسیری لذا نمو  که ددارن می ب

حی هدف هیچ نکه ضمن ندارد، وجود آن در واض ترس با همیشه آ س ست وحشت از و ا  کرد خواهند معامله سرمایه دادن د

لی که شود می باعث امر همین و نی روحی هایفشار  با زود خی جارت. نمایند رها را بازار و روا نند آنها برای ت یدن ما  ناخن جو

ست ر سوار آنها. ا لطک ب سات غ ایت در که خود هستند احسا ست از را خود سرمایه تمامی نه  .داد خواهند د

گر خواهیم ا ضح بطور ب ینگ یک بگویم، شما به وا ید خواهد تضمین را شما موفقیت هرگز پلن تر شتند ین حالا با!! کرد ن  ا

ینگ یک ید یبند و خوب پلن تر ندن حداقل به جهت آن، به بودن پا یانها رسا سودها حداکثر و ز  مکک شما به شدت به کردن 

ده حفظ بازار در را شما و کرد، خواهد نید تا نمو جارت به بتوا د اتفاق هرگز آن عدم صورت در که. ادامه دهید خود ت خواه  ن

اد  .افت

سند 1پاتل بی آلپش الت" کتاب هنوی الین معام بش در" آن یدینگ: "نویسد می کتا ند نمی پلن تر ینده توا پیش آ  کند، ینیب را 

الت توانند می آنها یر را شما معام سی غ یند شما به و کرده احسا یع برابر در بگو  لیلد این و. دهید نشان چگونه واکنش وقا

یند می همه که است آن ینگ: گو ید خهای از یک لیست نهاآ. باشند می ضروری ها پلن تر س یک پا تراتژ س  وادثح به نسبت ا

شند می شما کنترل از خارج یر. با نید نمی شما ز نترل تحت خود از غیر به را هیچ چیزی توا  ."باشید داشته ک

                                                             
1 Alpesh B.Patel 
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 فارکس یار 
 01 ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب، فیلم و مقاالت بازار فارکس

وت بابت دارد وجود سردرگمی مقداری یدینگ یک میان تفا لن تر التی سیستم یا) پ ستراتژی و( معام التی ا نطور1معام  . هما

ینگ یک شد، گفته نیز قبال که جموعه پلن، ترید جرایی الزم قوانین از ای م ست ال نبه های تمامی که ا جاری زندگی ج  شما ت

یرد می بر در را ین. گ ئیات به ا ادی جز ی تراتژی اما. دارد بستگی ز التی اس شما فقط معام ید می به  الن اگر: گو  رقرارب شرط ف

ید پوزیشن وارد بود پوزیشن شرط کدامین دوجو صورت در. نشوید یا شو ید خارج از   . . . و شو

ین با لیات صرفا شد، گفته که مواردی حال ا صر ک ینگ یک عنا لن ترید تند پ ین الزاما نه و هس تر ین امر. آنها مهم  امکان مالکا ا

یر ست پذ ید حتی و ا لوب شا ست، مط ینگ یک که ا ید التی چندین شامل پلن تر تراتژی معام س شد ا  و خروج معیارهای) با

 (رودو

 

 پلن چه کاری انجام می دهد؟ تریدینگیک 
نجام یدینگ یک با معامله ا سیار پلن تر ر ساده ب ست ت ون کردن معامله از ا لزم را خود تا کافیست! آن بد ایت م نینق به رع  وا

ین به تا کرده آن ادت عمل ا نید ع ینگ یک. ک ید یانده از بسیاری انجام از را شما پلن تر الت ز  نهمچنی و کند می منع معام

جام برای ن سی معامالت ا ود را شما احسا حد ید می م  .نما

ینگ یک ید سب پلن تر یرا برسید، خود شده مطرح های خواسته تمامی به که کند می کمک شما به منا  ماش که هر زمان ز

لکه کند می عمل راه نقشه یک بعنوان تنها نه هستید، کردن معامله حال در التی موقعیت ب  ماش به زنی را خوب های معام

گر همه از مهمتر. داد خواهد نشان نید می شما رفت ضرر به شما معامله ا و دا ال اتفاق که د ده رخ احتما ست دا  :ا

التی طرح یا .8 ست نشده گرفته نظر در آن در چیزی و دارد مشکل شما معام  .ا

ئیات به شما یا .2 ید نکرده عمل درست تان طرح جز  .ا

 

التی طرح اگر ست شده تست ربازا گذشته در شما معام آن Back Test) 1ا یج  نتا الت رو به ( و  ده، و در معام خش بو ب یت  رضا

لو درست   (Forward Test) 2ج ئیات طرحتان  شما به جز ال  پس احتما ست،  ده ا بخش بو ایت  یج رض و نتا حان شده  یز امت ن

احتمال ید،  یگری عمل نکرده ا م د ین آن و دارد وجود ه ید که است ا یراتی کرد بازارها شا ند هتغی تراتژی و ا س  نیازمند تان ا

ست سازی بهینه ضیح که. ا لب این تو  .کرد خواهم کامل بیان طور به بعدی مباحث در را مط

 کردید؟ می ضرر معامله یک در نداشتید پلن تریدینگ حالیکه در اگر شد می چه اما

                                                             
1 Trading Strategy 

که از پس 1 ن ژی آ رات د است و مال را خ ریف کا ردید تع ر. ک خ به چارت روی ب ته های تاری ک و رفته گذش رگه ی ا ب رای اکسل فایل ی د ب و نید می تهیه خ روج . ک و خ د  ورو نین  وا ق به  وجه  و بات رید  ب و می  به جل رت را  ا ه کندل چ ب کندل 

راهم شد ف نین شما  وا ق ر اساس  ب قعیتی که  و ر م نمایید. ه به معامله مجازی  روع  رمایه ش و س ریت ریسک  و می روید و  و مدی به جل داشت می کنید. با کندل ها  د یا عات را  و اطال وید  وارد معامله می ش رضی  ف ورت  به ص

زا در گذشته با عمل تست  به این  دهید.  نجام می  عمل را ا یشن این  وز به پ زیشن  و ر می کنید. پ نتل رمایه ک ریت س نین مدی وا ق د را طبق  و وزیشن خ ا پ د. Back testر ی و فته می ش  گ

 
نند ح 2 در هما قبل back testالت گذشته  نند  ات را ما ع و تمامی اطال  ، نالین معامله می کنید ورت آ به ص و  رده  را باز ک که چارت  بل نمی روید،  به گذشته بازار  ر  گ دی ر  این با ن با  اما  فاوت آ داشت می کنید. تنها ت د یا

Back test ع ر اطال و شما از آینده بازا ده  بو ورت زنده  به ص مالت  است که معا د.این  دا هد  وا رار خ ق فشار  ر روحیه شما را تحت  بیشت می  ر ک داشت و همین ام واهید  نخ  ی 
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با حالت این در یر تقری ست ممکن غ شخیص تا ا لط یا ستا درست دهید می انجام را آنچه دهید ت واقع. غ  هیچ شما در 

ی برای راهی یاب ید خود نتایج ارز نید نمی. ندار یا که دا ید آ الح را آنها با ص نید ا یر؟ یا ک یا خ یر آ  از ای هستید موفقیت در مس

یر ید شده خارج مس ید و ا نید؟ می حرکت درّه سوی به دار  ک

واقع  در  پلن  نگ  ی ید ست GPSتر شما خصی  نسبت  ش شما را  حظه و موقعیت فعلی  و اگر هر ل نشان می دهد.  به کل نقشه 

صله بالفا باه می رفتید  شت یر تا دهد می اخطار شما به داشتید مسیر را ا الح را خود مس نید اص در شما .ک  به ودب خواهید قا

بج مستمر طور ی را خود نتا ب یا نید ارز یق این از مهمتر همه از و ک ط به و نظم طر الت انضبا گر. بدهید خود معام  یک شما ا

ینگ ید یر واقعا کار این نداشتید پلن تر ینگ یک .شد می ممکن غ ید ید پلن تر حظه تصمیمات هرگونه از با  حساسیا و ای ل

ور به شد د واقعی با شما که هنگامی. با نید، می معامله پول  ئل ک سیار عاطفی مسا  یادز احتمال به و. شد خواهند قدرتمند ب

 .کند می منطقی غیر به تصمیمات مجبور را شما

ینگ یک با ید حیح پلن تر یگر شما ص ین نگران د خواهید ا حظه هر در که بود ن ید تصمیمی چه ل ید با لکه .بگیر  کاری نهات ب

ست دهید می انجام که  .عمل کردن به قوانین آن ا

سیار وارم خب، ب ال حاضر حال در که امید حاسن با کام یدینگ یک داشتن م نا وضوح به پلن تر ش شید شده آ ج در .با  ااین

لیدی نکات از ای الصهخ التی طرح یک داشتن محاسن ک ست شده لیست معام  .ا

یدینگ یک اگر. آرامش داشتن .0 شید، نداشته پلن تر صا مالی بازارهای دنیای با خصو  رایب فارکس بشدت تجارت م

سترس شما  .بود خواهد آور ا

لیت .1 ب شرفت بر نظارت قا الح و ها گسل تشخیص خود، پی ص ساس طرح ا  آنها. برا

لوگیر  .1 حظه تصمیمات گرفتن از یج یر ای ل  منطقی. غ

نترل به کمک .1 یزی تنها ک در شما که چ  خودتان. یعنی: هستید آن کنترل به قا

سیار ای حرفه گران معامله .2 تند منظم ب یبند با خوب برنامه یک. هس ط و نظم آن، به بودن پا با نض  شما، تجارت را به ا

م یق کم ک ط عنوان هیچ به قماربازان حالیکه در. کند می تزر با  .ندارند انض

ینگ .2 ید بلیت این شما به پلن تر نجام به اقدام خود آرامش منطقه از خارج که دهد می را قا یید. ا نما  معامله 

یی از بود، خواهد شما برای راه نقشه یک .1 یی به و هستید که جا  .رفت خواهید که جا

ینگ قالب .1 ید نه شما پلن تر ست ای بگو لهب مسیر، از شدن خارج صورت در که ا ص  و داد اخطار خواهد شما به الفا

ید شو صلی خارج  یر ا از مس و خم،  پیچ  پر  ینکه در مسیرهای  از ا شود  نع می   .ما

 قبل از شروع ...
ینکه از قبل ینگ ساخت به کنید شروع ا ید ین روی از خودتون پلن تر ینگ شدن بهتر جهت قالب، ا ید یدب پلن تان تر  چند به ا

یید. توجه نکته  نما

ی ولیه طراحی یبرا که قالب ینگ ا ید 8 به شده تهیه شما پلن تر خش 8 سیم ب ست شده تق ینی این قالب، تهیه از هدف. ا مر  ت

ست ینگ یک تهیه برای شما برای ا ید خصیت، به توجه با خود برای سفارشی پلن تر ی و ش بع توانای  .خودتان منا
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 فارکس یار 
 01 ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب، فیلم و مقاالت بازار فارکس

سوسه هرگز ید و ید نادیده را ها بخش از یکی تا نشو یر ید، آن از و بگ لکه بگذر نید سعی ب خش هر مطالعه از پس ک  دتیم ب

جزیه به را لیل و ت ساس و پرداخته تح خش آن تهیه به اقدام آن برا یدینگ از ب نید تصور. دنمایی خود پلن تر ی که ک 8 نا  بخش 8

نند یکن 88 ما یگر با آنها همگی که باشند می فوتبال تیم یک باز بود و دهند می را تیم یک تشکیل یکد ر ن  یشکالتم یک ه

جاد تیم آن برای را ی  .کرد خواهد ا

ال ست ممکن کام یدینگ قالب ا الت تمام به کنید سعی اما برسد، نظر به ساده شده معرفی پلن تر  اسخپ دقت با آن سئوا

ید گر معامله یک خواهید می چه برای: "که شود می پرسیده شما از بخش اولین در مثال برای. دهید  مثال طور به و" ؟شو

گر س این ا نکه برای: "بدهید را خپا ست عمومی پاسخ یک این ،"شوم پولدار آ  دست آن به خواهند می گران معامله همه که ا

بند ین. یا سخ ا صی پا ینگ ساخت به کمکی واقع در و نیست شما ویژه اختصا ید خواهد شما پلن تر  یک یگر  معامله. "کرد ن

ست کار و کسب نند. ا یگر کارهای و کسب سایر هما ست ای لیشهک جمله یک" د  همیشه اما شود، می قول نقل اغلب که ا

نی به سا  .گردد می فراموش آ

نید می شما حظه از راحتی به توا حظه ل پوچینو فنجان یک خوردن ل ید لذت کا یادی مقدار که حالی در ببر وراق از ز  قرضه ا

یداری مطمئن و ثابت سود با را دولتی ید کرده خر سترس خواهید می چرا پس. ا  بخرید؟ جان به را گر عاملهم یک های ا

ین ا  مجدد اکنون ال ا ید؟ گر معامله یک خواهید می چرا: "پرسم می را سئو  "شو

ال، سئوال به پاسخ در ست ممکن با باز گران معامله شما ا  سفته 

ر شلوار و کت با نی های شبکه از را برق و زرق پ یو  تلویز

شید، دیده نی شور چه با که با جا تند،گری  معامله حال در هی  هس

گر خاطر ا ست این ب  را گری معامله خواهید می که ا

نوان خاب خود حرفه بع نت تباه در سخت کنید، ا ش  شما !هستید ا

جان و شور کمی به احتیاج واقع در ید خود زندگی در هی  .دار

 

 

ین واقع در یل ا بل تما حسین قا ست، ت جان و شور این اگر اما ا خواهید را هی ید بکار بازار در ب یر  واهیدخ روبرو جعه بزرگیفا با گ

ست از آن و شد شد می تان سرمایه کل دادن د  .با

ید م شا ید شنیده گرانی معامله مورد در ه الر هزار ده چند روز یک در که ا ند توانسته را د ون !بزنند جیب به ا  این شک بد

نی کار ست شد خش تنها اما ا نند می گران معامله از کوچکی ب یط این به توا ست یابند، شرا ود در چیزی د  .درصد ۵ حد

یری یا و یده تصاو ید د نی معامله از ا پیمای تاب لب یک با که گرا خصی در هوا یق یا و ش ند نشسته خود لوکس قا ا و ا  رند ازد

یق  .زنند می جیب به پول گری معامله طر
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ست ممکن توهماتی چنین جاد شما در که ا یزه ای ید گری معامله خطر پر بازار وارد تا کند انگ سات سپس این و. شو  ار  احسا

نیای به خود با ید گری معامله د ور ید حذف بازی از مدتی از بعد و. بیا  !شو

خاطر همیشه را این ید ب جان و شهوت با کردن معامله که بسپار  .شد خواهد نابودی به منجر هی

سات و افکار این داشتن نی اما نیست، بدی چیز خود خودی به احسا ند می خطرناک و بد زما نیای  آنها که شو وارد د را 

یید نما ید شما. معامله گری خود  اد با ید ی نات این که بگیر جا سات و هی حت را احسا ید. کنترل ت ور آ در   خود 

ادق خود با و کنید فکر شده پرسیده سئوال به دقت به شید ص نمود. با نید وا خصی جای که نک یگر ش شید د  .با

جالت لم نکشید، خ ید را کاغذ و ق شتن به شروع و بردار نات مورد در نو جا سات و هی  گری معامله شغل مورد در خود احسا

 یید.نما

ادن پاسخ خواهید شما چرا" که پرسش این به د ر معامله یک می ید؟ گ ند" شو نات و ترس شما، واقعی انگیزه میتوا جا  و هی

یر به شما برای را هایتان طلبی جاه نید می چطور شما. بکشد تصو جارت بر عوامل که دهید اجازه توا  در. اردبگذ تاثیر شما ت

تر هرچه واقع ید، خودتان مورد در بیش ینگ بیاموز ید تری پلن تر  .کرد خواهید طراحی خود برای را به

ر خش ه ست شده تشکیل تسئواال سری یک از ب الت به شما های پاسخ تمامی. ا ضح باید سئوا نه واقع و وا نا شد بی  هیچ. با

ید ابهامی نکته ینگ در نبا ید براین. باشد داشته وجود اشم پلن تر نا سخ از ب ا   تسئواال به مبهم های دادن پا  اریخودد جد

نید ثال بعنوان. ک ید می تصمیم شما که کنیم فرض: م ر که گیر نز شاخص روی ب و جو پاسخ دهید  2دا پرسش  ید به این  با خب 

چرا   ؟Dowکه 

شد؟ 1S&P500چرا  یگری نبا بازار د چرا   نباشد؟ 

 

 

                                                             
2 Dow Jones Industrial Average  ار خستین ب رای ن گین ب ان د. این می و ش یه می  ر و ته نتش ال م ژورن ت  ری ست ال ا سط و و ت که ت س د ا تصادی بازار آزا خص اق شا یک 

8مه  22در تاریخ  رستی 132 شاخص فه . این  شد 9از  ارائه  ت. 8 س ورک ا وی سهام نی ورس  در بازار ب ر  رت  سهام ب
1 S&P500  مخففStandard and poor’s Index  .ت س رستیا ت فه ر سهام ۵88 از اس رت ورس بازار در ب ورک سهام ب وی زدک و نی ت این از. ن رس ت فه  در قیاس جه

مالت رید و معا روش و خ ز و سهام ف ت نی رد ارزیابی جه لک رکتهای عم زرگ ش ه ب د ستفا د یم ا و  .ش
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 فارکس یار 
 01 ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب، فیلم و مقاالت بازار فارکس

 تریدینگ پلن مخصوص شماطراحی 
 

 خودتان را بشناسید و اهداف خود را معین کنید
 

با ی ر معامله هر تقر الت در موفقیت کلید که گفت خواهد شما به مالی بازارهای ای حرفه گ و در نهفته معام  روان روح 

ست  .1شما

سات در آمیز خشونت حمله یک گران، معامله از بسیاری کرده ای حرفه زندگی آغاز در را خود افکار و احسا ربه  ج ند ت نها. ا  آ

لی ند می سرخوش معامله یک در شدن موفق هنگام زود خی ند می طمع دچار و شو لی و. گرد  می اضطراب دچار زود یا خی

ند ند یاس و ترس دچار و شود می بسته ضرر با شان پوزیشن که هنگامی شو گرد  لهمعام از بسیاری در حتی مورد این. می 

ست شده دیده نیز زاربا ای حرفه گران یی در اینکه برای. ا آرامش دریا جام به اقدام از  ن الت ا نید معام ید ک یط با نی شرا  روا

الت در شکست و پیروزی هنگام را خود سید معام شنا ین به که هنگامی. کامال ب لح اطالعات ا ید، مس ی توانید می شو  دینگتر

نید طراحی را خود پلن نی مثبت های به جنبه مزین که ک ده روا لتر آن منفی های جنبه اکثر و بو ست شده فی  .ا

مراه به سی ه نشنا ست مهم خیلی خود، روا نید، که ا خواهید چرا" بدا ر معامله یک می " . چیست؟ شما هدف" " . . .شوید؟ گ

یژگی چه. . " ی و ید های شید داشته با ر معامله یک را خود تا با  " . . .بدانید؟ موفق گ

ید تصمیم ال خود از سپس و برسید؟ خواهید می چیزی چه به که بگیر نید سئو ید چگونه و چرا که ک ست به با افت؟ ی آن د

" 

خواهید چرا ر معامله یک می ید؟ گ ست سئوالی" شو یزه درباره ا  .شما واقعی های انگ

نید بررسی یا که ک اد شما واقعا آ ید؟ را گری معامله استعد گر دار سترس و زحمت و وقت این ا یگری شغل برای را ا یدگذب د  ار

خواهید ن تر  یا بود؟ موفق صا مالی بازارهای در معامله که هستید مطمئن شما آ خصو ست است؟ شما برای فارکس م  اگر منا

نید می فکر له با که ک نید می گری معام یر توا ین راحت به را ثروت عظیمی مقاد بارهد پس بزنید، به جیب ممکن روش تر  و

نید فکر خوب آن به شید مراقب! ک نی راه گری معامله! با سا  !نیست آ
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