
 عادت روزانه شما پیش از معامله کردن چیست؟

 

، به اهمیت داشتن عادت روزانه پیش فارکس آموزش در درس امروز از مجموعه مقاالت

 .از معامله خواهیم پرداخت

 نه شما پیش از معامله کردن چیست؟عادت روزا

 .از خواب بیدار شدن عادت محسوب نمی شود

 .داشتن یک عادت پیش از شروع بازار مهم است

فکر نکنید که کافیست از رختخواب خود بیرون بپرید، تاالپی جلوی رایانه خود بیفتید، 

ها کنید، مثل وقتی از  پیپ نرم افزار کارگزار خود را آتش کنید و شروع به جمع آوری

 !درخت سیب می چینید
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 دهید؟ می انجام هایی فعالیت چه معامله شروع از پیش

 .منظور ما دوش گرفتن و مسواک زدن نیست

صد البته همیشه باید دوش بگیرید و دندان های خود را مسواک بزنید که تمیز و مرتب 

 .باشید

 

 :عادت معامالتی شما باید به شما کمک کند تکالیف زیر را انجام دهید

  لزومبررسی پوزیشن های باز و اصالح آنها درصورت 

 بررسی معامالت دیروز 

 تالش کنید همگام و هماهنگ با بازار شوید 

 اطالع از هرگونه اخبار آتی که می تواند در بازار نوسانات ایجاد کند 

 معامالتی بعد سشن آماده معامله بودن در زمان باز شدن 
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حال می خواهید اخبار کلی بازار را مرور کنید. برای این کار می توانید به صورت آنالین 

 CNBC ،Bloomberg) همچون بلومبرگ یا از طریق تلویزیون از طریق سایت هایی

TV ،BBC) این کار را انجام دهید. 

در روز جاری را مشخص کنید، معامالت دیروز و فضای پایانی بازار در  بازار کلی جو

 و حمایت سشن معامالتی قبل را مرور کنید و در صورت امکان مناطق کلیدی بازار مانند

 .ها را شناسایی کنید مقاومت

 !حال وقت آن است که معامله با استفاده از سیستم خود را شروع کنید

 مهم بسیار گر معامله کی عنوان به شما موفقیت برای شما، بازار از پیش عادت

 .است

ریزی کنید که در طول کند روز خود را طوری برنامهچنین چیزی به شما کمک می

شود و ساعات بازار بیخود دنبال این نروید که چه خبرها یا آماری می خواهد منتشر می

 !اگر بازار به شکلی که انتظارش را نداشتید حرکت کرد، سردرگم نشوید که چه باید بکنید
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شما باید طوری جلسه معامالتی خود را آغاز کنید که آرامش، آسودگی خاطر و آمادگی 

 .برای هر آنچه بازار به سمت شما پرتاب می کند داشته باشید

 .تاثیرگذار بر بازار فارکس که می دانید را مدام مرور کنید تکنیکال و فاندامنتال مبانی

 .استفاده کنید اقتصادی تقویم از

 !است رنگ قرمز حساب است، تاریکی در که تریدری حساب
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