Käytännön tietoa treidausroboteista ja ”helpon/nopean” rahan markkinoinnista.

Treidausrobotti, eli Expert Advisor (EA) on MT4-ohjelmaan asennettava lisäosa, joka tekee päätökset
puolestasi ja käy kauppaa automaattisesti, omien sisäänrakennettujen ehtojen ja indikaattoreiden mukaan.
EA:n ainut hyvä puoli on se, että robotti, tarkasti ja väsymättä, seuraa treidaussuunnitelmaa. Ei treidaajan
tunteita, ei hätiköityjä ratkaisuja, ei kuvaajien seurantaa, ”set and forget”. Tätä helppoutta täydentävät aina
lupaavat markkinointilauseet robotin todetusta tuottavuudesta. Harva kokematon aloittelija osaa tässä
vaiheessa kyseenalaistaa näitä, ja varsinkin kun perusteet ja oma treidaus on hakusessa, robotti kuulostaa
oikein hyvältä vaihtoehdolta. Sitä on todella vaikea uskoa, miten monta treidaajaa lankeaa näihin alla oleviin:

Kyseessä on ihan oikeat EA-robotit ja niiden markkinointityylit. Nopealla google-haulla ”profitable forex
system” aloittelija löytää satoja vastaavia, muka testattuja ja tuottavia robotteja. Miksi näitä on niin paljon?
Näiden robottien takana ovat myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset. Ne käyttävät hyväksi treidaajien
perustiedon puutetta ja halua ansaita helppoa rahaa mahdollisimman nopeasti. Näitä epäonnistuneita,
epävarmoja treidaajia, jotka eivät opi omista tai muiden virheistä, on valitettavan paljon.
Ammattilaiset, menestyvät treidaajat eivät koskaan myy robotteja! Robotin ”tekijä” harvoin ymmärtää itse
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ehdosta/indikaattorista koostuvan automaattisen strategian; ja markkinointi voi alkaa. Tekaistuja videoita,
kuvia, ”käyttäjien” kokemuksia, suuria lupauksia ja tietenkin ”rajoitetun ajan” ja ”hintaan vain...”. Aina sama
kaava ja sama lopputulos: tappiot, turhautuminen ja jopa treidausuran loppu.
Hyvänkin strategian päälle ammattimaisesti suunniteltu robotti ei, mielestäni, tule toimimaan pitemmän
päälle. Syynä on se, ettei siinä koskaan pystytä ohjelmallisesti ottamaan huomioon kaikkia olennaisia
hintakehityksen perusteita, eikä robotti pysty mukautumaan jatkuvasti muuttuviin markkinoihin. Vaikka
täydellinen robotti ottaisi huomioon kaikki asiat Perusteet-osiosta se silti tekisi tappiota, esimerkiksi
yllättävien talousuutisten aikana. Toinen esimerkki on trendline:n tai resistance/support alueen määritys,
jonka voi tehdä vain ja ainoastaan silmämääräisesti, harjoittelun ja kokemuksen pohjalta.
Kannattaa suhtautua varauksella myös ”trade signals” ja ”trade copying” palveluihin, olipa ne maksulliset tai
ilmaiset. Kokenut treidaaja osaa soveltaa ja hyödyntää ”trade signals” osana omaa analyysiä, mutta aloittelija
monesti antaa täyden päätösvallan omista rahoista jollekin toiselle ja se on monella tapaa väärin.
Ei oikotietä onneen. Perusteiden vakaa tuntemus ja omat analyysit ovat tuottavan treidauksen perusta!

