
 !روز کل موجودی حساب معامالتی خود را به باد دهیم 10چگونه در 

 

 آموزش شما به را روز 10 از کمتر در معامالتی حساب شدن نابود نحوه در درس امروز،

 .خواهیم داد! با ما همراه باشید

آیا دوست دارید یاد بگیرید که چگونه می توانید تمام واریزی که به حساب معامالتی 

 خود داشته اید را دود کنید؟

 روز؟ 10آن هم در کمتر از 

، قصد داریم راهنمای گام به گام این فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 :کار را خدمت شما ارائه دهیم

  

 .بخرید قیمت گران بسیار کامپیوتر یک اول: گام
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اینچی فول اچ دی خریداری کنید و  27فراموش نکنید که باید حداقل شش تا مانیتور 

ید تا اینگونه بتوانید انواع و همگی را روی یک پایه مانیتور شکیل و با عظمت نصب کن

اقسام نمودارهای قیمتی خود را همزمان با تمامی شبکه های خبری )بلومبرگ، سی ان 

 !بی سی، فاکس بیزینس، رویترز و..( تحت رصد داشته باشید

نیاز دارید! یک صندلی ارگونومیک  موارد این تمامی برای داشتن معامالتی موفق به

مدیریتی اشرافی و گران قیمت را نیز فراموش نکنید که باید با انحنای طبیعی ستون 

 .فقرات شما کامالً هماهنگ باشد

بمحض اینکه تمامی این موارد را خریدید، مشاهده می کنید که موجودی حساب 

از قبض برق که ناشی از آن معامالتی شما در سود غوطه ور خواهد شد! ضمنا آن چندرغ

 .همه مصرف برق مانیتورهای شماست نیز هیچ اهمیتی برایتان ندارد

  

https://irtrader.net/



 .کنید تمرکز نقص بی تکنیکال اندیکاتور کردن پیدا برای دوم: گام

 

وقتی این اندیکاتور تکنیکال پر رمز و راز را پیدا کردید، متوجه خواهید شد که انگار دقیقا 

 .یک دستگاه خودپرداز در آشپزخانه خود نصب کرده اید

 .بزرگ معامله کنید

 .نه، این حرفا چیه. عظییییییم معامله کنید

یتور فول اچ دی غول پیکر شما بدلیل پیپ های مثبتی می بینید که تمام آن شش مان

 !که زدید، رنگ و لعاب و درخشش مضاعفی خواهند داشت

  

 فروش اشباع ارز جفت که گفت شما تکنیکال اندیکاتور که ای لحظه سوم: گام

 !بگیرید خرید موقع همان است،
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 .همیشه آنچه اندیکاتور تکنیکال شما می گوید را انجام دهید

 .هرگز آن را زیر سوال نبرید. هرگز

 .اندیکاتور همیشه درست می گوید. همیشه

اینکه زمان انتشار خبر مهمی باشد یا پرایش اکشن دگر چیزی را به شما بگوید، هیچ 

 .اهمیتی ندارد

 .شما هرگز در حد و اندازه های اندیکاتور نیست. در نتیجه آن را بکار نیندازیدمغز 

  

 جهان کشورهای بزرگترین آینده یا فعلی اقتصادی انداز چشم به چهارم: گام

 .نکنید توجهی هیچ
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اقتصاد جهانی و مسائل ژئوپلتیک! جان؟ اقتصاد کالن؟! خوابم گرفت. این موضوعات خیلی 

 .حوصله سر بر است

تنها کاری که باید انجام دهید این است که تمام روز به نمودارهای خود خیره شوید تا 

 .خودش روی نمودار ظاهر شودزمانی که یک معامله سودده به طرز اعجاب انگیزی 

سود بیشتری  "هر کی بیشتر به نمودار خیره شد"معامله چیزی نیست جز یک رقابت. 

خواهد زد. هر کسی که اول پلک بزند باخته است. بنابراین اطمینان حاصل کنید که 

 .تمرکز خوبی دارید و به نمودارهای خود به مدت طوالنی و خیلی جدی خیره می شوید

نیست اگر از چشمان شما خون جاری شد. ولش کنید. فوقش چشمتان کمی  اصال مهم

 .خونی شده. چیز خاصی نیست
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اما در پایان این مسابقه خیره شدن، سود ها هستند که ظاهر می شوند. همانطور که می 

 .بینید فارکس خیلی آسان است

  

 های انجمن یا تلگرام در معامالتی های گروه که کنید حاصل اطمینان پنجم: گام

 و نکات تا بخوانید را ها تاپیک و نظرات تک تک خوانید. می حتما را فارکسی

 .کنید پیدا را معامالتی باحال ترفندهای

 

اگر هیچ نکته و ترفند معامالتی باحالی پیدا نکردید، به افراد کامال غریبه که نمی شناسید 

 .پیام خصوصی دهید و از آنها کمی در خصوص ترفندها و نکات معامالتی بپرسید

و معامله کردن هرچه آنها را کمتر بشناسید، بهتر است. اینطوری پر رمز و راز تر است 

 !جالب تر می شود
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این نکات و ترفندهای معامالتی کادوی تولد شما هستند و در کوتاهترین زمان شما را 

 !ایالن ماسک دوم می سازند

اگر خیییییلی خوش شانس )خر شانس!( باشید، شاید حتی افرادی را پیدا کنید که 

 گروه در( ٪137ا درصد برد اندیکاتور های تکنیکال یا اکسپرت های جادویی خود را )ب

 !کنید دانلود را آنها رایگان صورت به توانید می شما که گذارند می اشتراک به

  

 آنها عین بروگرد بی شوید مطمئن و بخوانید حتما را دیگران معامالت ششم: گام

 .زنید می معامله

 

کپی از معامالت دیگران بهترین کار است. حتی نیاز به فکر کردن و به کار انداختن مغز 

 .هم ندارد. مغز شما نیاز نیست نگران چیزی باشد

 .کافیست معامالت دیگران را کپی کنید. کامال کورکورانه
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اگر نگاهی به مشخصات پروفایل آنها بیندازید، می بینید که این دوستان مدتهاست که 

در کار فارکس هستند، که به این معنی است که آنها قطعا می دانند دارند چه می کنند. 

 نه؟

 .اصال چرا از شما بپرسم؟ که بخواهید مغز خودتان را درگیر کنید

ا بصورت تصادفی کپی کنید. هرچه زودتر این همینطور پیش بروید و معامالت دیگران ر

 .توانید تبدیل به شاخ مجازی دنیای فارکس شویدتر میکار را شروع کنید، سریع

  

 معامله یک اگر شوید. معامالتی برنامه یک طراحی و ساخت بیخیال هفتم: گام

 .بگیرید پوزیشن آن روی همانجا دیدید، خوب

 

اصال جای بحث ندارد. فرقی نمی کند  just do it شعار برند نایکی را مگر نمی دانید؟

برای ورزشکاران باشد یا معامله گران فارکس. پس فقط انجامش دهید و بدانید پیروزی 

 .از آن شماست

https://irtrader.net/



خود پاک کنید. نگران چگونگی فکر طراحی و ساخت یک برنامه معامالتی را کامال از ذهن 

 .یا زمان بستن پوزیشن خود نباشید

به جزئیات اصال اهمیت ندهید. به سود نشستن معامله شما تضمین شده است. وقتی 

 .پوزیشن باز می کنید انگار شوت روبرتو کارلوسی زده اید

  

 هرگز ضرر به زد، خواهید سود چقدر که کنید رویاپردازی خود با هشتم: گام

 .نکنید رفک

 

 .نباشید پوزیشن سایزبندی نگران

اینکه در یک معامله چقدر ممکن است ضرر کنید مهم نیست. و یا دانستن اینکه به چقدر 

 .ینها مهم نیستندسر خود بازگردید، امبلغ نیاز دارید که به نقطه سربه
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فقط به این فکر کنید که چقدر می توانید سود بزنید! اینترنت را باز کنید و آخرین مدل 

 .های بنز را در آن سرچ بزنید ببینید چیزی پیدا می شود

  

 .هاست بازنده برای ضرر حد نگذارید. ضرر حد نهم: گام

 

شما بالفطره یک برنده اید. در همه چیز برنده می شوید. تنها کاری که انجام می دهید 

 .نید من بهترین پوزیشن ها را می گیرماین است که برنده شوید. فریاد می ز

 .برای بازنده هاست ضرر حد گذاشتن استاپ و

حتی اگر پوزیشن شما در ضرر است، با خود بگویید قطعا اینگونه نخواهد ماند و بازار بر 

پوزیشن های شما همیشه به سود می خواهد گشت. برخالف بقیه که ضرر می کنند، 

 .نشیند
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نگران این نباشید که رنگ قرمز پوزیشن شما روی صفحه نمایش چشمک بزند. نشنیده 

 .اید می گویند سن فقط یک عدد است! قرمز هم فقط یک رنگ است

  

 .دهید انجام خود عواطف و احساسات اساس بر را معامالت دهم: گام

 

نیازی نیست حتما منطقی عمل کنید، فقط به احساسات خود که کامال قابل اعتماد 

 .هستند تکیه کنید

وقتی وحشت زده و ترسیده وقتی هیجان زده می شوید و حرص می زنید، خرید بگیرید. 

 .می شوید، فروش بگیرید

 .معامله از روی احساسات کلید معامالت سود اندر سود است

  

 پایانی نکات

 .اطمینان حاصل کنید که بیشتر گام های این راهنما را اجرا می کنید

دیری نمی پاید که آن صفر بزرگ و خوشگل که همیشه آرزویش را داشتید در زیر 

 .موجودی حساب شما نقش می بندد

 .اگر کمی خوش شانس تر باشید، شاید حتی موجودی منفی را هم مشاهده کنید
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از این پول خود را به باد دهید، تالش  سریعتر اگر واقعا بی صبری می کنید و می خواهید

 .ک از گام ها را با شدت و حدت بیشتری انجام دهیدکنید هر ی

 رود، فنا به شما معامالتی حساب کمتر یا روز 10 عرض در خواهیدنمی اگر اما

 .بکنید نباید چه دانیدمی اینک

بسیاری از معامله گران از روز اولی که پا به عرصه معامالت گذاشته اند این اشتباهات را 

 .مرتکب شده اند

 .دمخو جمله از

 !نباشید من مثل که امیدوارم
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