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كيفية إنشاء دفتر يوميات التداول 
الخاصة بك في عام 2020

كتب بواسطة

AxiTrader محلل أسواق في
ميالن كتكوفيتش

تعلم كيف يمكن أن يغير دفتر يوميات التداول الطريقة التي تتداول بها
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نبذة عن الكاتب

ميالن كتكوفيتش

انضم ميالن كتكوفيتش إلى AxiTrader في عام 2014 وهو يتمتع بأكثر من 

ثماني سنوات من الخبرة في مجال التداول وتحليل األسواق. كان ميالن 

من أوائل المتداولين المقبولين في برنامج AxiSelect الذي يحدد المتداولين 

الموهوبين للغاية ويساعدهم في مجال التطوير الوظيفي. باإلضافة إلى 

كونه متداواًل، يكتب ميالن تحليالت يومية لمتابعي AxiTrader اإلنجليز 

واأللمان، مستخدًما معرفته الواسعة باألسواق المالية لتقديم رؤى 

وتعليقات فريدة. 

كثيًرا ما يتم اقتباس عمله في الصحف والبوابات اإلعالمية األلمانية الكبرى.

AxiTrader محلل أسواق في
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لماذا ننصحك باالحتفاظ بدفتر يوميات التداول في 2020؟ هذا السؤال 
يطرح نفسه نظًرا لمقدار الوقت الذي نمضيه على اإلنترنت وحجم 

التكنولوجيا التي نستخدمها في حياتنا. 

 مع توفر هذه القوة التحليلية في متناول اليد، من يخطر بباله االحتفاظ بسجل مكتوب من 

األفكار في الوقت الذي يمكنه، من خالل بضع نقرات في أي منصة تداول، العثور على كّم 

هائل من البيانات والمعلومات؟ اّتضح لنا أن الكثير من األشخاص يفعلون ذلك. 

ففي الواقع، دفتر يوميات التداول هو أداة تداول لطالما كانت فعالة والزلت حتى اليوم. 

سواء كنت تدون مالحظات بسيطة أو أفكاًرا تفصيلية، فإن هذا الدفتر عبارة عن مستند 

أساسي يساعد في توفير سياق لمسيرتك كمتداول، ويتيح لك حفظ النجاحات واإلخفاقات، 

وكذلك الرهانات األكيدة والوشيكة. لكن األهم من ذلك أنه يساعدك على التعلم والتحسن، 

من خالل اإلشارة إلى األخطاء ومساعدتك في تحديد األنماط غير الواضحة لك.

 :Forex 101 جديد في عالم التداول؟ تعللم بسرعة مع

أفضل دليل لتداول الفوركس في 2020.

https://www.axitrader.com/?utm_source=website&utm_medium=ebook&utm_campaign=trading_journal
https://www.axitrader.com/blog/education/forex-101-the-ultimate-guide-to-forex-trading-in-2020
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في هذا الكتاب اإللكتروني، سنقوم بجولة سريعة على فن 

االحتفاظ بدفتر يوميات التداول؛ كيفية البدء بإعداد الدفتر، 

والمعلومات التي يجب تسجيلها، وكيفية استخدام هذه 

المعلومات، والمزيد. في النهاية، سترى أنه، بعيًدا عن كونه من 

العادات القديمة، هو ضروري اليوم كما كان دائًما في السابق. 

ما من طريقة صحيحة أو خاطئة لالحتفاظ بدفتر يوميات التداول. فكّله يتوقف على تفضيالت 

كل متداول. لذا تعّد التجربة أفضل طريقة لمعرفة كيفية االحتفاظ بدفترك وجعله مفيًدا لك.

سيؤثر أسلوبك في التداول بشكل مباشر على طريقة احتفاظك بدفتر يوميات التداول. على 

سبيل المثال، يقوم المتداول على المدى القصير الذي يتخذ الكثير من القرارات السريعة على 

مدار اليوم بملء الدفتر بسرعة بجميع اإلجراءات المتخذة؛ أما المتداولون على المدى الطويل 

فيتمتعون بمزيد من الرفاهية من حيث اسثمار الوقت للتفكير والتسجيل. 

https://www.axitrader.com/?utm_source=website&utm_medium=ebook&utm_campaign=trading_journal


التداول سجل   

www.axitrader.com 7www.axitrader.com

HOW TO CREATE YOUR OWN TRADING JOURNAL IN 2020

7

2
سجل التداول

https://www.axitrader.com/?utm_source=website&utm_medium=ebook&utm_campaign=trading_journal
https://www.axitrader.com/au


التداول سجل   

www.axitrader.com 8PB

ما هو سجل التداول؟
يتيح لك سجل التداول طريقة بسيطة لتتبع الصفقات التي قمت بها 

خالل يوم / أسبوع / شهر معين. 

قبل حدوث ثورة البرمجيات، كان جدول بيانات Excel هو األداة المفضلة 

لمعظم المتداولين الذين يحتفظون بسجل لنشاطهم وال يزال طريقة 

مقبولة تماًما لتتبع الصفقات - وإن كان يدوًيا أكثر قلياًل مما قد نتوقعه 

من إعداد حديث للتداول. 

في الوقت الحاضر، من السهل العثور على دفتر يوميات آلي يربط سجل 

التداول الخاص بك بجميع إحصاءات األداء المتقدمة؛ كل شيء يتوفر على 

اإلنترنت في هذه األيام، لذلك ال حاجة لتسجيل جميع تداوالتك يدوًيا!

https://www.axitrader.com/?utm_source=website&utm_medium=ebook&utm_campaign=trading_journal
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ما الهدف من االحتفاظ بسجل تداول في الوقت الذي 

تعرض فيه منصة التداول جميع المعلومات المهمة؟ 

قد تدلي بمالحظات خالل جلسة التداول تعتبرها وثيقة الصلة بنتيجة تداول 

معين. على سبيل المثال، من الممكن أن يتسبب إعالن إخباري في نجاح صفقة 

معينة )أو فشلها(. أو ربما كنت تحاول استراتيجية مختلفة لها تأثير على قرار 

تداول محدد. إذا جمعنا اإلثنين مًعا، تبدأ هذه التفاصيل التي تبدو ثانوية، في بناء 

صورة أوضح للطريقة التي تتداول بها، ومهما اعتقدت أن ذاكرتك جيدة، من 

المحتمل نسيان هذه التفاصيل مع مرور الوقت. 

إال إذا كنت تحتفظ بسجل تداول.

أنت تفكر اآلن، “ما الجدوى من االحتفاظ بدفتر يوميات بينما يمكن للبرنامج أن 

يعّدها لي تلقائًيا؟” وجهة نظرك سديدة. اإلجابة المختصرة هي: إضافة التفاصيل 

المهمة التي لن يلحظها البرنامج.

ستعرض لك منصات التداول، مثل MetaTrader 4، جميع المعلومات الثنائية 

التي قد ترغب في معرفتها: السعر الذي أدخلته، األوقات التي قمت بالتداول فيها، 

مراكز أوامر وقف الخسارة / جني الربح، نقاط الخروج، وغيرها المزيد. ولكن ماذا عن 

جميع األفكار التي تدور في رأسك أو حول األسواق بشكل أوسع؟

https://www.axitrader.com/?utm_source=website&utm_medium=ebook&utm_campaign=trading_journal
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كيف يمكنك استخدام سجل تداول 

لتحسين طريقة التداول الخاصة بك؟
تتمثل الوظيفة األساسية لسجل التداول في تسجيل المالحظات حتى تتمكن 

من رؤية أفضل االحتماالت وأسوئها، وتعديل استراتيجياتك وفًقا لذلك. على 

سبيل المثال، يمكنك االطالع على سجل التداول الخاص بك ومعرفة أن أغلبية 

صفقاتك الخاسرة قد حدثت خالل جلسة التداول األمريكية، بينما تتحقق غالبية 

األرباح خالل جلسات التداول األوروبية.

هذه معلومات بسيطة جًدا ولكنها قّيمة وقد تدفعك نحو التركيز أكثر على 

جلسة التداول األوروبية. قد يساعدك تسجيل تفاصيل التداول بانتظام على 

فهم أن اإلستراتيجية المحددة التي تتبعها تعمل بشكل أفضل خالل جلسة 

محددة، ما يعني أنه يمكنك أن توفر على نفسك بعض اإلحباط )والخسائر 

المحتملة( عن طريق تخطي جلسة تداول تنطوي على المشاكل.

لكن هذا النوع من المعلومات ال يأتي إال من خالل االتساق في إدخاالت دفتر 

يوميات التداول الخاص بك. البيانات األولية مهمة ولكن التعليقات المحيطة 

في سجل التداول هي بنفس األهمية. كلما حصلت على مزيد من المعلومات، 

توسعت رؤيتك وأصبحت وأكثر قيمة. 

على الرغم من توفر الكثير من األدوات 

 Tradervue و Edgewonk  - عبر اإلنترنت

هما من األدوات الشائعة االستخدام 

- لمساعدتك في االحتفاظ بسجل 

تداول، دعنا نعود إلى األساسيات 

ونوضح كيفية االحتفاظ بسجل بسيط 

.Excel باستخدام جدول بيانات

أعاله هو مثال لعرض األعمدة التي يمكن إضافتها إلى مجلة التجارة الخاصة بك

https://www.axitrader.com/?utm_source=website&utm_medium=ebook&utm_campaign=trading_journal
https://www.tradervue.com/
https://edgewonk.com/
https://edgewonk.com/
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يجب أن تكون الفئات التسعة األولى واضحة بشكل معقول ومبنية على 

التفاصيل التي يمكن سحبها بسهولة من منصة التداول الخاصة بك. أهم 

المالحظات األساسية التي يمكنك تدوينها هي:

ن ما إذا كنت قد حركت مستوى جني األرباح أثناء التداول.  جني�الربح�المعدل:� دوِّ

سعر�اإلغالق:  هو السعر الذي أغلقت عليه الصفقة فعلًيا - ُيشار إلى أنه قد ال يكون هو نفسه.

وقف�الخسارة�المعدل:  هل حركت مركز وقف الخسارة أثناء فتح الصفقة؟ دّون ذلك! 

حساب�الربح�والخسارة:   الرقم الذي يجب مراقبته- الربح أو الخسارة المحققة بعملة حساب 

�المخاطرة�إلى�الربح: توضح لك هذه النسبة مقدار المخاطر التي تقوم بها في ما يتعلق بالربح المحتمل 

الذي يمكنك تحقيقه. على سبيل المثال، إذا قمت بالمخاطرة بمبلغ 10 دوالرات لجني 20 دوالًرا، فستحصل 

على نسبة 1:2. كمبدأ توجيهي عام في هذا المجال، سيتم اعتبار نسبة المخاطرة إلى الربح التي تساوي 1: 1 

كحد أدنى، وإال تنخفض احتماالت أن تصبح مربحة بشكل ملحوظ. من الناحية النظرية، قد يمنحك الحد األدنى 

لنسبة المخاطرة إلى الربح الذي يساوي 1:1 فرصة أفضل للنجاح على المدى الطويل ألن هذا المستوى يعني 

أنك تحتاج فقط إلى أن تكون محًقا بنسبة 50 ٪  من الوقت من أجل تحقيق التعادل. المتداول الذي يستخدم 

الناحية  يقلل، من  10 دوالرات ما  ربح قدره  لتحقيق  ا  20 دوالًر 1 يخاطر بمبلغ   :2 العائد  إلى  المخاطرة  نسبة 

اإلحصائية، من احتمالية نجاحك على المدى الطويل.   

 االستراتيجية�المتبعة: أضف عموًدا بسيًطا “نعم / ال”تشير فيه إلى ما إذا كنت قد اتبعت خطة / إستراتيجية 

التداول الخاصة بك، أو انتهكت بعض القواعد التي كنت تفرضها على نفسك. تذكر، كن صادًقا في تقييمك - وال 

تختلق األعذار! فاألعذار لن تساعدك على التحسن.

يمنحك إنشاء سجل التداول الخاص بك تحكًما كاماًل في ما تريد تضمينه. ومع 

ذلك، يجب أن تدرك أن القيام بذلك يدوًيا ربما يستغرق وقًتا أطول ويتطلب 

القليل من االنضباط اإلضافي. يمكنك دائًما تجربة السجل اليدوي إلى جانب بعض 

البرامج اآللية وتحديد أيهما يريحك أكثر. ففي النهاية، إنها رحلة التداول الخاصة بك 

التي ستتيح لك اتباع المسار الذي تريده!

الخالصات الرئيسية: 

يساعد سجل التداول الذي يتم االحتفاظ به على إنشاء صورة 

أكبر وأكثر دقة لتداولك بشكل عام، بداًل من االعتماد على البيانات 

وحدها لمحاولة تفسير ما يفيد وما ال يفيد. قد يساعدك تجربة 

تمارين تصفية مختلفة، مثل النظر فقط في الصفقات الخاسرة، 

في الكشف عن األنماط غير الواضحة، مثل االستراتيجية التي 

تنجح في إحدى جلسات التداول ولكن تفشل في جلسة غيرها. 

https://www.axitrader.com/?utm_source=website&utm_medium=ebook&utm_campaign=trading_journal
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بينما يمنحك سجل التداول نظرة عامة جيدة على الصفقات التي قمت بها 

ويساعد في التحليل، فإن االحتفاظ بقسم أكثر تفصياًل في دفترك يمنحك 

القدرة على إجراء تحليل أكثر عمًقا ألدائك. 

يعتمد عدد مرات تحديث الدفتر على أسلوب التداول الفردي الخاص بك. 

فقد يفضل المتداولون على المدى القصير إعداد ملخص يومي، في حين 

يمكن للمتداولين على المدى المتوسط والطويل الحصول على تحديث 

أسبوعي أو نصف أسبوعي.

مع تغير بيئة السوق باستمرار، 

ال يمكن للمتداولين أن يسمحوا 

بأن يصابوا بالركود. لكل 

منتج تداول دورة حياة خاصة 

به ويشهد دائًما ارتفاعات 

وانخفاضات جديدة. ويمكن 

لالستراتيجيات التي كان أداؤها 

جيًدا طوال سنوات عديدة 

أن تصبح بدون جدوى. هذا 

هو السبب في أن المتداولين 

المحترفين يستخدمون دفتر يوميات التداول لتتبع تقدمهم وتدوين 

المالحظات، مع التركيز على التفاصيل لمساعدتهم على التكيف مع التغيير. 

ال تحتاج إلى أعلى المواصفات التقنية إلعداد دفتر يوميات مناسب. 

البداية بسيطة وتتمثل في جمع ما يلي:

●  جدول بيانات سجل التداول حيث يتم إدراج جميع تداوالتك مع 
تعليقات موجزة.

دفتر يومية تدون فيه مالحظاتك وتعليقاتك المتعمقة.  ●

مالحظات حول السوق: قد تساعدك مراقبة األسواق على اكتشاف األنماط التي 

يمكن أن تعزز استراتيجيتك أو تدفعك نحو االمام، مهما كانت صغيرة. تشمل االمثلة: 

يالحظ�المتداول�A أن استراتيجيته فعالة خاصة مع زوج العمالت الجنيه 

االسترليني والدوالر GBP/USD، ولكن ليس مع أزواج العمالت األخرى.

حدد�المتداول�B أن مؤشر إيشيموكو - وهو مكون رئيسي في استراتيجيته للتداول 

- يستخدم على نطاق أوسع من قبل متداولي الين الياباني، لذلك سيركز أكثر على 

أزواج العمالت هذه.

يالحظ�المتداول�C نمط تداول محدد يحدث في النفط األمريكي في وقت معين 

خالل جلسة التداول األمريكية.

يجد�المتداول�D أن الذهب XAU  يتفوق على الفضة XAG في سيناريوهات معينة، 

ولكن االختالف يتالشى بسرعة بعد ذلك.  

ال داعي أن يكون معقًدا! 

ما الذي يجب تضمينه؟
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عرض�السوق: يمكنك تدوين وجهة نظرك أو رأيك العام عن األسواق، وأزواج 

العمالت التي تراقبها، والمكان الذي قد تنبثق فيه فرص التداول. مثال:

 يشير سوق الفوركس إلى بيئة بعيدة عن المخاطرة مع عرض الين والفرنك السويسري، لكن 

أسواق األسهم ترتفع والذهب تحت الضغط - هل يمكن أن يكون رد فعل سوق العمالت 

األجنبية مبالًغا فيه تجاه أمر ما؟

أخطاء�التداول�ونجاحاته: من المهم أن تكون صادًقا في دفتر يومياتك حتى 

تتمكن من التعلم من أخطائك. في الوقت نفسه، ال تكن سلبًيا للغاية وركز 

االنتباه على األشياء التي قمت بها بشكل صحيح - فهذا سيساعدك على 

البناء على نقاط قوتك المثبتة.

تحليل�اإلحصائيات: صحيح ما ُيقال أن: األرقام ال تكذب. ستمنحك إحصاءات 

أدائك رؤى قد يكون من الصعب مالحظتها. )سنتناول أهم مقاييس األداء 

في الفصل التالي(.

يمنحك االحتفاظ بدفتر يوميات تداول نظرة عامة 

أكثر شمواًل وتفصياًل ألداء التداول الخاص بك 

مع مساعدتك على التعلم من األخطاء وإعطاء 

رؤى قيمة حول السوق واستراتيجياتك.

الخالصات الرئيسية: 
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تعد إحصاءات األداء طريقة موثوقة لتتبع تقدمك وتحسين تداولك. إنها طريقة 

سريعة وسهلة للحصول على إحصاءات قّيمة ومساعدتك في تحديد ما الذي ينجح 

- واألهم من ذلك، ما الذي ال ينجح. في حاالت معينة، هناك حاجة فقط إلى إجراء 

تعديالت طفيفة على إستراتيجية التداول، بينما في حاالت أخرى يمكن أن تتوقف 

اإلستراتيجية عن العمل تماًما ويجب استبدالها.

للتعمق في إحصائياتك، ستحتاج إلى القليل من المساعدة من بعض البرامج. توفر 

AxiTrader لعمالئها الوصول إلى أداة تساعد على تحليل أدائك بكفاءة عالية وتأخذ 

في االعتبار التعقيدات العديدة للتداول، بمساعدة الذكاء االصطناعي )AI( وتعلم 

اآللة. 

PsyQuation – على وجه التحديد PsyQuation Score - تتضمن أربعة مكونات 

رئيسية: المهارة والمخاطر والسلوك والتاريخ. إنه أكثر تقدًما من مقاييس األداء 

الكالسيكية مثل نسبة شارب )مقياس للعائد المعدل حسب المخاطر(، إذ يتضمن 

تحليًلا سلوكًيا ويمكنه تنبيهك إذا كانت عالمات الذكاء االصطناعي تكشف عن 

اإلفراط في التداول أو التداول بغرض االنتقام.

:PsyQuation في ما يلي عينة من نوع التفاصيل التي يعرضها

مالحظة: أن النتائج المعروضة أعاله تم إنشاؤها على حساب تجريبي وهي ألغراض التوضيح فقط. 

سيعرض لك قسم “اإلحصائيات” مقاييس مهمة، مثل:

  عامل�الربح: هو إجمالي ربحك مقسوًما على إجمالي الخسارة )بما في ذلك 

العموالت( ألي فترة تداول يتم قياسها. بشكل عام يعتبر عامل الربح الذي 

يتجاوز 1.0 استراتيجية ناجحة أو مربحة.

 �نسبة�شارب: تقيس عوائد االستثمار بتعديل مخاطره. بشكل عام، تعتبر 

نسبة شارب التي تتجاوز 1 “جيدة” من قبل المستثمرين، في حين أن قيمة 

نسبة شارب “السيئة” ال تتعدى 0.

  نسبة�أوميغا: هي النسبة بين مجموع العوائد اليومية اإليجابية ومجموع 

العوائد اليومية السلبية.

16
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يتيح لك االنتباه إلى اإلحصاءات الرئيسية مثل تلك الموضحة أعاله وتتبعها إمكانية القياس الكمي 

للتحليل وقياس أدائك بمرور الوقت. يمكنك، على سبيل المثال، مقارنة العديد من استراتيجيات 

التداول المختلفة واستخدام اإلحصائيات لمساعدتك على تحديد أي منها يستحق متابعة اعتماده 

في تداولك المباشر وأيها سوف تتجاهله.

 

يمكن أن تنبهك مقارنات األداء اإلضافية عندما تبدأ االستراتيجية في تحقيق أداء ضعيف مقارنة 

بالفترات السابقة. ويمكنك أن تعتبر هذا كإشارة للعودة إلى دفتر يومياتك والبحث عن المزيد 

من القرائن - ربما االستراتيجية ليست فعالة في بيئة السوق الحالية، أو أنك انتهكت قواعد خطة 

التداول الخاصة بك. 

يعد هذا النوع من التحليل القائم على األدلة أمًرا مهًما ألنه 

يمكن أن يمنعك من التخلي عن استراتيجية من شأنها أن 

تحقق أداًءا جيًدا. من الشائع جًدا أن يتحول المتداولون الجدد 

من استراتيجية إلى استراتيجية أخرى في فترة زمنية قصيرة 

ألنهم ال يرون النتائج الفورية التي يريدونها ويتوقعونها. 

هذا النقص في االتساق يجعل من الصعب تتبع األداء 

العام بدرجة دقة واقعية- خاصة إذا لم يتم استخدام أي دفتر 

يوميات للتداول. 

كيف تساعدك هذه المعلومات؟

سوف تساعدك إحصاءات األداء على 

تتبع تقدمك بمرور الوقت وتساعدك 

في مقارنة االستراتيجيات المختلفة. 

الخالصات الرئيسية: 
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تحليل السلوك
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في حين أن إحصائيات األداء ستفتح صندوق كنز كامل من الرؤى الستكشافه، تحتاج أيًضا 

إلى تتبع المسائل التي لن تلحظها أي أداة أو آلة تداول على اإلطالق: سلوكك وعواطفك 

أثناء التداول.

التداول له عنصر نفسي كبير وقد يقرر بعض المتداولين تطبيق القواعد التي يفرضونها 

على أنفسهم بمحاولة لتجنب األنماط السلبية، مثل المبالغة في التداول أو التداول 

بغرض االنتقام. في ما يلي مثاالن أساسيان:

●  إذا خسرت عدًدا محدًدا من الصفقات، سأقوم بتقليل المخاطر بمقدار النصف. وإذا خسرت 
الصفقة التالية أيًضا، سأخفض مخاطري على الصفقة التالية مرة أخرى بمقدار النصف.

●  إذا خسرت عدًدا من الصفقات، سأستريح لمدة X ساعات / أيام من التداول وأعيد النظر في أدائي.

يمكن أن يكون لهذه األنواع من المراجعات البسيطة أهمية كبيرة على طول عمر حساب 

التداول الخاص بك. واالحتفاظ بدفتر يوميات التداول يسهل عليك اكتشاف السلوك 

والعواطف السلبية التي يمكن أن تؤدي إلى تداول مدمر، ما يعني أنك في وضع أفضل 

التخاذ اإلجراء المناسب.
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ودعونا نواجه األمر: يمكن أن يكون التداول عاطفًيا جًدا - خاصة في استخدام مبالغ 

كبيرة من المال. حتى المتداولون المحترفون يفقدون السيطرة أحياًنا ويرتكبون 

أخطاء ال يمكنهم تصديقها الحًقا - يمكن أن يحدث ذلك بسهولة كافية في حرارة 

اللحظة. لن يمنع أي دفتر تداول حدوث أخطاء أو إخفاقات، ولكنه قد يحدث فرًقا، 

على سبيل المثال من خالل مساعدتك في تحديد بيئات معينة في السوق تكون 

فيها أكثر عرضة للتوتر أو المبالغة في رد الفعل.

وباإلضافة إلى ذلك، يعد دفتر يوميات التداول أداة تعليمية رائعة. إذا كنت ال تتابع 

المالحظات التي تصادفها خالل يوم التداول - سواء كان األمر يتعلق بالسوق 

أو استراتيجيتك أو سلوكك - فقد تفقد معلومات قيمة. من خالل تسجيل هذه 

المالحظات- بغض النظر عما إذا تم ذلك على الورق أو في دفتر رقمي - فأنت تقوم 

بالتركيز عليها ومن المرجح أن تتذكرها الحًقا. 

صحيح أن اإلحصائيات تكشف لك الكثير، إال أن 
األرقام وحدها لن تخبرك بالقصة الكاملة. من 

المهم تتبع تقدمك الشخصي واالستفادة من 
نقاط قوتك وتحديد نقاط ضعفك. 

الخالصات الرئيسية: 
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االستنتاج

من بين العديد من األدوات المتنوعة والمتوفرة للمتداولين المعاصرين، من غير 

المرجح أن يظهر دفتر اليوميات في قائمة “الميزات الضرورية”، ولكن يمكن أن 

يكون مفيًدا بشكل ال يصدق لنتائجك وتطورك الشخصي كمتداول. 

إذا لم يسبق لك أن استخدمت دفتر يوميات التداول، فابدأ اليوم وببساطة. إذا 

حاولت التصرف بذكاء وتحاذق قد تصبح تجربتك مضيعة للوقت وحتى محبطة. 

هناك الكثير من الخيارات المتاحة عبر اإلنترنت والتي ستسهل البدء في إعداد 

دفتر اليوميات ولكن إذا كنت ال ترغب في السير في هذا الطريق، ما عليك سوى 

استخدام جدول بيانات - أو قلم وورقة إذا كان عليك ذلك! 

 

في المستوى األساسي، من غير المحتمل أن تحتاج إلى تسجيل كل شيء 

فعلته أو فكرت فيه - بالنسبة للعديد من األشخاص، يكفي تحضير سجل 

التداول مع ملخص يومي أو أسبوعي. ستساعدك اإلدخاالت األساسية على بدء 

العملية مع توفير معلومات ذات مغزى يمكن استيعابها عند الرجوع إليها. 

عندما تبدأ بكتابة يوميات التداول، أهم ما في األمر هو أن تكون صادًقا ومتسًقا. 

لكي يكون دفتر اليوميات مفيًدا، يجب تزويده بمعلومات موثوقة على أساس 

منتظم بحيث يكون لديك قاعدة معلومات يمكنك الرجوع إليها - من الصعب 

مقارنة النتائج واألنماط إذا لم تكن تحتفظ بالمالحظات الضرورية!

وتذكر أن تسهل العملية على نفسك من خالل استخدام األدوات المتاحة لك. 

تمنحك AxiTrader إمكانية الوصول إلى مجموعة من برامج التداول المتقدمة 

للغاية التي تزودك برؤى عميقة حول البيانات، وسلوكك وتاريخك في مجال 

التداول، وتساعدك على التواصل مع مجتمع من المتداولين حول العالم.

 

في النهاية، يعود القرار إليك في تحديد النهج الذي تريد اتباعه في التداول، ولكن 

األدوات والتقنيات متاحة أمامك في أي وقت. األمر متروك لك الستخدامها 

لصالحك وحسب خيارتك. 
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 ،AxiTrader و PsyQuation هو برنامج تخصيص رأس المال، تم تصميمه بالشراكة بين AxiSelect

وهو يساعد المتداولين الموهوبين ليصبحوا متداولين محترفين. يمكن ألعضاء AxiSelect الذين 

يثبتون قدرتهم وتطورهم داخل البرنامج أن يتأهلوا لتخصيص رأس مال يصل إلى 350.000 دوالر 

أسترالي لتعزيز مسيرتهم المهنية في مجال التداول.  

SELECT

احصل على تمويل لحسابك 
يصل حتى 350 ألف دوالر أسترالي  

انضم إلى برنامج تخصيص رأس المال المميز من 

PsyQuationو AxiSelect
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هل لديك أي أسئلة؟

جاهز لالنطالق في عالم التداول؟

نحن هنا لمساعدتك، 24 ساعة في اليوم.

افتح حساًبا وابدأ التداول بغضون دقائق.

البريد اإللكترونياتصل بنا دردش معنا
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