
 نکاتی برای معامله گران تازه کار

 

، امروز نکاتی برای معامله گران مبتدی فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .در بازار فارکس را خدمت شما ارائه می کنیم

به عنوان یک فارکس کار مبتدی، نخستین گام های خود را برای یادگیری مبانی معامالت 

 .فارکس برداشته اید

شود. بعبارتی درست مثل کودکی که وقتی  اما از اینجاست که جریان کمی سخت تر می

می خواهد شروع به راه رفتن کند تاتی تاتی می کند و گاهی زمین می خورد و بلند می 

 .شود و به پیش می رود

اگر نخستین بار است که معامالت فارکس را امتحان می کنید، بد نیست بدانید که بیشتر 

ظر گیرند و از پیچیده کردن مفاهیم پرهیز معامله گران مبتدی اگر همه چیز را ساده در ن

 .کنند بهتر می توانند در فارکس کار کنند
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گر پیش از ورود به معامالت فارکس باید در نظر داشته در مقاله امروز نکاتی که هر معامله

 .باشد، را به شما ارائه می کنیم

  

 ببینید آموزش

هر چقدر بگوییم باز هم کافی است که آموزش دیدن و یادگیری هرچه بیشتر بازار فارکس 

 .چقدر اهمیت دارد

 .را بطور کامل مطالعه کنید ما سایت مدرسه منابع آموزشی با کیفیت فارکس همچون

کردن با پول واقعی خود، اطمینان حاصل کنید که جفت ارزهای مختلف  قبل از ریسک

را بررسی کرده اید و متوجه شده اید که چه چیزی باعث باال و یا پایین رفتن قیمت آنها 

 .می شود

 .باشید پایبند خود برنامه به و کنید ایجاد معامالتی برنامه یک

معامله غیرمنطقی ترین آدم می  طول در انجام معامله منطقی ترین آدم و از پیش شما

 .شوید

به همین دلیل است که می گوییم شما همیشه باید پیش از باز کردن پوزیشن خود، یک 

 .برنامه داشته باشید

 .بسیار مهم داشتن معامالت موفق استایجاد یک برنامه معامالتی یکی از اجزای 

برنامه معامالتی یک رویکرد سازمان یافته و منسجم برای اجرای سیستم معامالتی است. 

شما این سیستم معامالتی را بر اساس تحلیل و چشم انداز بازار، خود ایجاد کرده اید و 

 .و روانشناسی فردی را نیز در نظر گرفته اید ریسک مدیریت در عین حال اصول
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با داشتن یک برنامه معامالتی، قادرید بدانید که آیا در مسیر درستی حرکت می کنید یا 

خیر. اینگونه شما چارچوبی برای سنجش عملکرد معامالتی خود خواهید داشت که 

 .توانید به طور مستمر آن را رصد و بررسی کنیدمی

 .این کار باعث می شود شما با عواطف و استرس کمتری معامله کنید

  

 کنید تمرین

 به نقطه A در زندگی واقعی خودتان، وقتی سفر بین شهری دارید برای رفتن از نقطه

B  احتماال برنامه ای دارید، اگر رانندگی بلد نباشید، قطعا برنامه شما بیهوده می شود. 

همین نکته در مورد برنامه معامالتی شما نیز صدق می کند. شما باید ابتدا از برنامه 

 .معامالتی خود یک تست اولیه بگیرید تا زمانی که در اجرای برنامه خود ماهر شوید

بسیار مهم است که نحوه استفاده از ویژگی های یک پلت فرم معامالتی را پیش از آنکه 

 .، یاد بگیریدبر اساس آن معامله بزنید

 حساب خوشبختانه، معامله گران می توانند برنامه معامالتی خود را با استفاده از یک

 .یا آزمایشی تست کنند، به این معنی که هیچ گونه پول واقعی در خطر نخواهد بود دمو

به شما این امکان را می دهد که، بدون اینکه بخواهید پول واقعی خود  دمو حساب یک

 .را به خطر بیندازید، برنامه معامالتی خود را در شرایط واقعی بازار تست کنید

  

 باشید قدم ثابت و کرده حرکت آهسته

 .یکی از ویژگی های کلیدی برای داشتن معامالتی موفق، استمرار و ثبات است
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همه معامله گران طعم ضرر را چشیده اند، اما اگر شما بتوانید برتری مثبت خود را حفظ 

 .کنید، شانس بیشتری برای حفظ سودآوری خود خواهید داشت

رط واقعی این است که با آموزش دیدن و ایجاد یک برنامه معامالتی خوب است، اما ش

 .انضباط آهنین و تمام و کمال به برنامه خود پایبند باشید

یک برنامه معامالتی تنها در صورتی مؤثر و کاراست که اصول آن رعایت شود. پس باید 

 .به آن پایبند باشید

  

 بدانید را خود های محدودیت

 .دارید هایی حدودیتم به عنوان یک معامله گر جدید، شما باید بدانید که چه

پیش از هر چیز، آیا سرمایه کافی برای معامله کردن را دارید؟ فارکس چیزی نیست 

 خطر به دارید که پولی کنید حاصل اطمینان بنابراین! کند ثروتمند شبه یک را شما که 

پولی است که ممکن است واقعاً آن را از دست  ("ذیرپ ریسک سرمایه" نام به) اندازید می

 .بدهید

اگر برای پرداخت قبوض منزل خود به آن پول نیاز دارید، پیشنهاد می کنیم در ورود به 

 .معامالت فارکس تجدید نظر کنید

اگر سرمایه الزم را دارید، در اینصورت الزم است بدانید که در هر معامله چقدر باید 

وریج خود را از آن محدوده ریسک فراتر نبرید، و هرگز پوزیشنی که ریسک کنید، و ل

 .سبب نابودی حساب شما می شود را باز نکنید

خورند زیرا بطور کامل مبحث معامله با مارجین را گران شکست میبسیاری از معامله

 .گیرند. شما نباید اینگونه باشیدرا نادیده می لوریج کنند و اثراتدرک نمی
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 کنید کنترل را خود احساسات

قی عمل کرده و بلحاظ احساسی بی برای اینکه سودآوری مستمر داشته باشید، باید منط

 .طرف باشید
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گران مبتدی در دنیای فارکس بقدری هیجانی هستند که انگار که سوار بسیاری از معامله

ترن هوایی شهربازی شده اند، با یک پیروزی به عرش می روند و پس از یک باخت به 

 .فرش می آیند

های متوالی، آرامش و خونسردی در مقابل، بیشتر معامله گران باتجربه حتی پس از ضرر

خود را حفظ می کنند. آنها اجازه نمی دهند که فراز و نشیب های طبیعی معامالت بر 

 .روح آنها تأثیر بگذارد

 !بویژه امیدواریم هرگز در تله حرص زدن که بسیار خطرناک است نیفتید

بازی  ثبات روحی و احساسی، و همزمان مدیریت صحیح ریسک، کلید موفقیت در این

 .است

  

 باشید داشته باز دید و بوده تعصب از عاری

گرچه داشتن انضباط یک ویژگی بسیار مهم برای هر معامله گر است، اما باید مراقب 

باشید که اگر بیش از حد به روش خود پایبند باشید و بعبارتی لجباز باشید، به جای 

 !واکنش به آنچه در بازار رخ می دهد، در نهایت ایده های خود را بر بازار تحمیل می کنید

 .کنید جواب و سوال و بررسی را خود معامالتی برنامه و بازار مداوم طور به

پرسیدن سواالت شما را قادر می سازد از زوایای مختلف به بازار نگاه کرده و نقاط ضعف 

 .خود را بیابید

انجام چنین تمرینی سبب می شود سناریوهای جدیدی کشف کنید و سایر سناریوهای 

بهتری برای آقای بازار  "شنونده"می سازند  بالقوه را نیز در نظر گیرید که شما را قادر

https://irtrader.net/



افکار و دیدگاه های خود که در واقع پشیزی هم برای  "تحمیل کننده"باشید. هرگز نباید 

 .بازار ارزش ندارند، باشید
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