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مقدمه
هـاي  م کـه اسـتقبال خواننـدگان از کتـاب    ینـ کمندان میکتاب را در حالی تقدیم عالقهینا

افـزار،  مو همچنین نحوه ترید با این نرمالیهاي هاي معامله در بازاراستراتژي) آموزش نرم افزار(
وضـوح  افزارهـاي مختلـف بـه   از نرمکنندگان استفادهو افزایش میزان استقبالشده فراگیربسیار 

.قابل مشاهده است
تـوان مـی که تا جاییمهم هستندبسیارکار ترید کردن و راحتیيها در نحوهافزارنرمامروزه 

.گري را امري بدیهی تلقی نموددر تحلیلنرم افزار ها نقش 
اب و سـایر منـابع معتبـر آمـوزش     مطالـب ایـن کتـ   کـنم، ندان توصیه مـی این به عالقمبنابر

اگـر بتوانیـد   .دکـار گیرنـ  بـه هـاي خـود  و آن را در تحلیـل نمـوده ها را با دقت مطالعـه  افزارنرم
صـورت، قـادر خواهیـد بـود     ، در آنفـرا بگیریـد  طـور کامـل   بهافزار را هاي مربوط به نرمآموزش
ي مختلف براي شما بسیار آسـان خواهـد   ررسی نمودارهابده و یرسانانجام بهرا بالقوه هايمعامله

.خواهید داشتهاي حرکتی را ی تواناییِ تشخیص روندراحتو بهشد
عنوان ابـزار کمکـی   ند بهنتواوجود دارد که میامکاناتی،هاي مشابهافزارافزار و نرمدر این نرم

نقـاط ورود  د یتواناین ابزار میکمکبا.دنقرار گیرمورد استفادهتر هاي بهتر و دقیقبراي تحلیل
.دیدهبتشخیص را. ..اهداف وضرر، ، حدو خروج کم ریسک
.، خـود شـما هسـتید   و نتـایج کـار  خاطر داشته باشید که مسئول تمام اعمـال این نکته را به

اشتباهات خـود، دنبـال   با پذیرفتن کنید نبال مقصر پرهیز نموده و سعی این، از گشتن به دبربنا
فقط لجبازي نپذیرفتن اشتباه،،قول کارشناسانبه.یافتن علل و رفع آنها در مراحل بعدي باشید

یمعـامالت یسـتم سیـک اینکـه  .را در پی خواهد داشـت حساب موجودي با خود و از بین بردن 
اشـتباه را  يمعاملـه یـک  معاملـه گـر،  خـود قرار گیـرد و یـا  استفاده مورد اشتباه به طور مداوم 

نمـایی  که بازار محـل قـدرت  چرا.یجه نخواهد داشت، تاثیري در نتگیردذیرفته و از آن درس نپن
ایـن  .کنـد هماهنـگ نمـی  گـري معاملـه خود را با هـیچ عنوان به هیچبازار گران نیست و معامله
،ناسـید خـود را بش اشـتباهات .گران هستند که باید خود را با شرایط بازار هماهنگ کنندمعامله

.شناسایی اشتباهات استاولین گام در راه موفقیت،.در صدد اصالحش برآییدرا بپذیرید و آن

وما توفیقی اال باهللا


