
 !سخنرانی فارغ التحصلی

 

، سخنرانی و صحبت پایانی در جشن فارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از مجموعه 

 .فارغ التحصیلی شما خواهیم داشت. با ما باشید

 !باقیست به پایان آمدیم دفتر حکایات همچنان

تبریک می گوییم! شما تمام شش تریلیارد صفحه مدرسه 

را با موفقیت خواندید و اکنون آماده و مجهزید تا بروید IRTRADER.NET  سایت

و دنیای فارکس را فتح کنید، یکی یا دو سال دیگر از کار روزمره بازنشسته شوید و بعد 

 خود به دور دنیا سفر کنید، دارید، نه؟ Gulfstream G700 با جت شخصی

 !کمی بیشتر فکر کن ای تازه کار
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 !هستم کار تازه یک هنوز من

 

 !شرمنده اگر حباب رویاهای شما ترکید، اما فقط نوک بیرونی این کوه یخ را نبینید

قصد نداریم مبحث را بزک کرده و به شما تحویل دهیم. اوایل هم به شما گفتیم که کار 

 .سخت خواهد بود
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اگر تازه کار هستید و تازه مدرسه سایت ما را به اتمام رسانده اید، به احتمال زیاد معامالت 

 .وحشتناکی را تجربه خواهید کرد

تریدر ماهر فوری وجود ندارد. مگر اما اشکالی ندارد. هیچ دستور پختی برای تهیه یک 

نودل باشید! هر چیزی که ارزش یادگیری خوب را داشته باشد زمان می برد. به همین 

 !دلیل است که نودل خوشمزه نیست

یکراست رفتن سراغ بازارها و معامله کردن با استفاده از یک حساب معامالتی ریل مانند 

را بخوانیم و برویم و شانس خود را در اللیگا این است که کتابچه راهنمای مبتدی فوتبال 

 .جستجو کنیم

احتماالً رودست می خورید و زیر دست و پا له می شوید. شما مهارت های ذهنی/فیزیکی 

برای ارتباط داشتن و تاب خوردن با بزرگان فوتبال و حرفه ای ها را هنوز در خود ایجاد 

 !نکرده اید

 .تندبازارهای مالی هم به همین صورت هس
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دنیای معامالت فارکس پویا و پیچیده است. تحت فرمان و حکمرانی نوابغ و اعجوبه های 

وری ها متفکر هاروارد و پرینستون است که سرمایه های هنگفتی هم دارند و این فنا

 .برایشان در حد اسباب بازی است

وقتی وارد دنیای فارکس می شوید، باید آماده شیرجه رفتن و کشتی گرفتن با بزرگترین 

 .کوسه های اقیانوس باشید. و آنها عاشق افراد تازه کار برای برپایی ضیافت خود هستند

 ترسیدید؟

 !عالیه

کنید که گرچه باید در هر کاری که خواهیم مطمئن شویم که شما کامال درک میمی

دهید لذت ببرید، اما در عین حال فارکس یک کسب و کار کامال جدی است و انجام می

 .شما هم باید با آن جدی برخورد کنید

را  القصه، هر کسی که شوق و تعهد یادگیری این کسب و کار را داشته باشد، این شانس

 !دارد که از این سفره اطعام کند و ای بسا کم هم نه

توانید موفق شوید، پیش از شروع ماجراجویی خود در دنیای فارکس، دروس بله، شما می

 .بعدی را نیز مطالعه کنید تا که کمکی کرده باشیم به بیراهه نروید
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