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نصائح لتصبح متاجر محترف باألسهم
الطريق نحو احتراف التداول

إعداد | قسم الدعم الفني بنظام سوبر ترند
ماكينة اتخاذ القرار المناسب في االسهم
www.mysupertrend.com

مقدمة
احتراف المتاجره في اسواق المال يتطلب مهارات خاصة .فهذه التجاره هي اصعب طريقه للحصول على
أسهل مال .نقدم هنا ملخص مختصر لـ  9مباديء اساسية لتبدأ الطريق نحو االحتراف في التداول في االسواق
المالية .ولكن في البدء نريد أن نتعرف على عقلية المتداول المحترف.
العقلية االحترافية
دعونا نفهم أوال ما هي العقلية االحترافيه ومن ثم يمكننا أن نربط ذلك بالتداول  ...هل يمكنك أن تتخيل يوسين
بولت (العب الجري العالمي) يبيع األثاث في محل ايكيا في مدينتك؟ ماذا عن وارن بافيت كونه عامل في
مركز خدمات االتصال يتحدث للعمالء؟
المحترفين لديهم سمات وخصائص خاصة وعندما نرى شخص ناجح وهو داخل للقاعه فإن الناس يستديرون
له ويرون فيه الثقه العاليه .عندما ننظر إلى أي شخص وهو في القمة يصبح من الواضح لماذا هو ناجح
وواثق ،نحن ال يمكن أن نتخيل اي شيء آخر نحو هوالء الناجحين .عندما يذهب المحترفين الى العمل فإنهم
يقومون بما يتوجب عليهم القيام به سواء احس بالتعب ام ال ،إن االلتزام عندهم مبدأ راسخ .هل يمكن أن
تتخيل مايكل جوردان (العب كرة السلة العالمي) يشكو من كونه متعبا جدا للعمل؟ هل تعتقد أن فلويد مايوذر
(بطل المالكمه العالمي) يأخذون أيام اجازه وذلك لممارسة الكسل او النوم اليام ! وهل تعتقد أن بيل غيتس
يضيع أيام عمله في فحص صفحات تويتر ،وتضييع ساعات يومه؟ بالطبع ال!
1المحترفين والعمليين يفعلون ما يجب القيام به دائما .انهم ينخرطون في روتين االنجاز اليومي بدون اي
اعذار.
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هذه اهم سمات وصفات العقلية االحترافيه ..
 المحترفين ينغمسون في العمل ،هم اول من
يبدأ وآخر من يغادر.
"اذا كان الناس يعرفون مدى صعوبة العمل لتحقيق
ابداعاتي ،فان االمر لن يبدو رائعا بعد كل شيء"
– مايكل انجلو
 المحترفين ال ينتظرون اي اعذار ويتحملون
مسؤولية افعالهم.
"أنت مسؤول عن حياتك .ال يمكنك إلقاء اللوم
على شخص آخر بسبب خلل وظيفتك .الحياة
هي حقا أن تتقدم.
" -أوبرا وينفري

نحن نعلم دائما ما يجب القيام به ،ولكن
نحن نادرا ما نفعل ذلك .نحن نعلم أن
علينا أن نعمل بجدية أكبر ،وأن نقبل
النكسات ،وأن ال نلوم اآلخرين أو
ظروفنا ،أو أن االختصارات ال وجود لها
فعال .ولكن ال نلتزم.
إذا كنت ال تستطيع أن تلتزم تماما بهذا ،
فأنت لست على استعداد وانت غير قادر

على العيش بعقلية المحترف!

 المحترف ال يأخذ الخط المختصر  ،هو يخطط
للحل بعيد المدى.
"أولئك الذين يقضون معظم الجهود في البحث
عن االختصارات غالبا ما يكونون األكثر خيبة
أمل واالقل نجاحا ". -سيث غودين
 المحترفين واثقون من أنفسهم وال يتأثرون من
آراء االخرين.
عليك أن تتوقع حدوث االشياء من نفسك قبل
تقوم بها.
 مايكل جوردن المحترفون ال يخيفهم الفشل فهم يعلمون أنه
جزء من الرحلة.
كل المحن ،كل الفشل ،كل وجع يحمل معه
بذره من الفائدة مساوية او اكبر.
 نابليون هيل المحترف مهووس بالتفاصيل ويسعى لالفضل
دائما.
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 كونور ماكجريجور(بطل مالكمة عالمي)

لإلحتراف في أي عمل تحتاج الى
 3عوامل رئيسية:
 .1عقلية مستنيرة إحترافيه.
 .2آلية عمل منطقيه ذات
تحسين مستمر.
 .3االنضباط في اتباع القواعد
التى تضعها.
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 9خطوات عملية لالحتراف :
 .1المتاجر المحترف لديه نظام تداول وال يقفز من حول نظام الى آخر .وهو متوقف عن البحث عن الكأس المقدسة
( )Holy Grailفهو يرى أن االساس في الموضوع هو سلوكه وانظباطه هو وليس النظام نفسه.
للمزيد راجع ملف أسرار موجات اليوت والكأس المقدسة في موقعنا على االنترنت الموضح في االسفل.

 .2المحترف ال يقامر بالتداول حسب الحظ ولديه قواعد صارمة إلدارة األموال .إذا كان حساب المحفظه يتأرجح على
نطاق واسع بين الربح والخسارة ،فأنت ال تلتزم بمبادئ إدارة األموال السليمة .المحترف يسيطر على مخاطره.
 .3المحترف يتبع روتين .هو يعرف متى يحلل السوق وكيف ،يحضر ليوم التداول  /األسبوع ،هو يقرأ الشارت هو
يراجع تداوالته باستمرار ليحسن العمل .الهواة يتتبعون التوصيات ويتعثرون هنا وهناك بال أي خطة.
 .4المحترف يخطط لكل الصفقات مقدما .يكتب خطط التداول ثم ينتظر السعر ليأتي إليه ،بدال من مطاردة األسعار... .

جرب برنامج سوبر ترند في مساعدتك في كيفية انتظار االسعار.

 .5المحترف يسجل تداوالته ويراجعها بالتعلم من االخطاء ويحسن العمل.
 .6المحترف يستوعب قواعد الصفقات الخاسرة ويدرك انها جزء من المتاجره لكنه يتعامل معها وفق الضوابط
(ايقاف الخساره) .هو ال يغير نظرته او يتسرب القلق له فهو يثق انه على الطريق الصحيح وانه سيربح على
المدى البعيد .هو ذو عقلية احتمالية اي يتوقع اي شيء من السوق ويضع احتمال له.
 .7المحترف يعرف توقعاته حول الثراء في االسهم هو ال يبنى احالم غير واقعيه .عندما يكون واقعي وصبور فانه
سيحقق آماله.
 .8المحترف لدية قواعد للتداول وهو ينضبط في اتباعها ويحترمها هو يسجل تداوالته ويراجعها للتحسين المستمر.
هو لدية خطة عمل يومية .لدية اجراءات للمتابعه Checklist

عناصرالـ  :Checklistالدخول لالسهم وفق القواعد والشروط  +المتاجره تكون حسب اتجاه الترند  +مراجعة
االخبار اليومية للشركة  +قبول المخاطره  +الشعور باالرتياح للعملية  +قبول الخسارة وتحديد وقف الخسارة.
 .9المحترف يتبع نظام تداول خاص يثق به ويلتزم به .نقترح عليك تجربة برنامج سوبر ترند مجاني لمدة  15يوما.
---------------مع تحيات الفريق الفني سوبر ترند | ------ www.mysupertrend.com :لماذا نحتاج سوبر ترند كنظام متاجره http://www.mysupertrend.com/whySuperTrend.pdf :
اسرار موجات اليوت ومصيدة الدببة http://www.mysupertrend.com/WaveSecret.pdf
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الطريق لالحتراف والحرية المالية :

http://www.mysupertrend.com/FreeWay1.pdf
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