چرا اغلب معامله گران در معامالت بازار ارز
شکست می خورند
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چرا اغلب معامله گران در معامالت بازار ارز شکست می خورند
•

•

در حالیکه ممکن است دالیلی برای اینکه چرا اغلب معامله گران در معامالت بازار ارز وجود داشته
باشد ،عمدتا آنها نتیجه ضعف در دیسیپلین شخصی می باشد که منجر به ریسک بسیار زیاد ،معامله
بیش از حد ،معامله با پولی که توانایی از دست دادن آن را ندارند ،ابتدا در حساب دمو معامله نکردن ،یا
بکار بردن روش های بیش از حد پیچیده که معامله کردن را بسیار پیچیده تر از واقعیت آن می کند می
گردد.
روش اولیه برای رفع این مسایل معامله گری این است که با معامله گری مانند یک کسب و کار رفتار
کنید ،یعنی نوشتن یک برنامه معامالتی که تمامی جنبه های دست داشتن شما در بازار را از پیش
تعریف نماید .انجام این ،کار می برد ،و افراد بسیاری بسادگی بر روی ایجاد یک برنامه معامالتی
کاربردی و عملیاتی وقت بگذارند زیرا بر اساس وسوسه و عجوالنه وارد بازار می شوند و شانسی کار
می کنند .نتیجه نهایی این نگرش معامله گری تنبل همیشه شکست خواهد بود ،چرا که موفقیت در
معامله گری در بازار ارز صرف تالش و وقت الزم دارد ،درست مانند تعریف موفقیت در هر حرفه دیگری.
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ریسک بسیار زیاد و معامله بیش از حد
•

معامله بیش از حد و ریسک بسیار زیاد شاید دو مساله از رایج ترین مسایلی ی باشند که هر
دو دسته معامله گران با تجربه و مبتدی بازار ارز را بستوه می آورد .هر دوی این مسایل
تاثیرات جانبی طمع هستند ،اغلب افراد درگیر در امر معامله گری بازار ارز وقتی کار به مدیریت
طمع و قمار می رسد متوجه می شوند خارج از کنترل هستند ،در حالیکه این مقایسه یک
تعمیم بسیار بزرگ است و بطور شفاف کامال واقعی نیست ،این مساله تا اندازه ای حقیقت
دارد .اگر احساسات خودتان را ،که عمدتا با مدیریت موثر ریسک انجام می شود ،کنترل نکنید،
معامله گری در واقع می تواند بسیار شبیه قمار بازی باشد.
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ریسک بسیار زیاد و معامله بیش از حد
•

اغلب قماربازها چه کاری در کازینوهای الس وگاس تکرار می کنند؟ آنها با این قصد و نیت آنجا می
روند که تنها مقدار مشخصی از پول را بکار ببرند و سپس اگر کارشان با باخت و زیان آن مقدار از پول
تمام شد ،قماربازی را ادامه ندهند .مساله در بطن این حقیقت قرار دارد که به مجرد اینکه این مقدار
از پیش تعیین شده از بین برود ،چه در کازینو و چه در بازار ارز ،تقریبا غیرممکن است که بر این
احساسات که بخواهیم پول از دست رفته را برگردانیم غلبه کنیم .به همین سادگی این همان طمع
و اعتیاد به پنهان کاری است؛ قماربازان و معامله گران وقتی که در یک معامله باز و در سود قرار
دارند با معامله کردن بیش از حد/قمارکردن خیلی زیاد ،شبیه به هم طمع را تجربه می کنند ،یا
وقتی بواسطه ریسک خیلی زیاد در تالش برای بازگرداندن پول از دست رفته در موقعیتی ضررده
قرار دارند .ار شما طوری حس کنید یا بخواهید که پول تازه از دست رفته تان در بازار را جبران کنید
درست در لحظه ای که نیاز با صبور بودن دارید در حال طمع ورزیدن هستید .معامله گری بازار ارز
قطعا بیشتر یک هنر و یک مهارت است تا هربازی قماری که در یک کازینو قرار دارد ،این بدان
معناست که معامله کردن با سرمایه خودمان در بازار ارز راحت تر است چون خواندن حرکت قیمت در
یک نمودار و تر و تمیز پول در آوردن نسبتا ساده بنظر می رسد.
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ریسک بسیار زیاد و معامله بیش از حد
•

هرچند ،خودکنترلی مشابهی که برای یک قمارباز در الس وگاس الزم است برای یک معامله گر بازار
ارز نیز الزم می باشد ،زیرا درست مانند یک کازینو که هیچ کاری برای متوقف کردن شما جهت دادن
کل پولتان به او نخواهد کرد ،بازار ارز نیز شما را متوقف نخواهد کرد .این به شما باز می گردد که
خودتان از این موضوع فاصله بگیرید.
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بدون اینکه ابتدا در فضای دمو معامله کنید
•

عدم معامله گری در دمو پیش از معامله گری با پول واقعی
بسادگی نتیجه بی صبری ،و بار دیگر ،طمع است (توجه دارید
که طمع چگونه ریشه تقریبا هر مشکلی در معامله گری بازار
ارز است؟) اگر درباره حکمت و منطق پشت معامله گری دمو
پیش از معامله گری با پول واقعی فکر می کنید ،کامال منطقی
است تا پیش از باز کردن حساب واقعی در یک حساب دمو
تمرین کنید .با اینحال معامله گران بسیاری تنها برای یک هفته
یا دو هفته در حساب دمو معامله می کنند یا کال از انجام
اینکار منصرف می شوند چون فکر می کنند که بنوعی "زرنگ
تر" از بازار هستند یا اینکه دارای قدرت معامله گری ویژه ای
هستند که دیگر معامله گران دارای آن قدرت نیستند.
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بدون اینکه ابتدا در فضای دمو معامله کنید
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معامله نکردن در حساب دمو نیز نه تنها ناشی از عدم نگاه کردن به بازار بعنوان یک کسب و کار می
باشد ،بلکه در مقابل به آن به عنوان روشی برای سریع پولدار شدن نگاه می کنند ،که این خود
یکی دیگر از فرضیات اشتباه است .معامله گری بازار ارز در بهترین حالت یک بازی "ثروتمند شدن با
سرعت آهسته" است ،اگر با سرعت باال مقادیر زیادی سود در بازار کسب می کنید ،پس یک جای
کارتان اشتباه است که بزودی منتج به ضربه ای سخت تر از آنچه فکر می کنید خواهد شد .عادات
نامناسب معامله گری به راحتی گسترش می یابند اما به سختی از بین می روند؛ مثل سیگار
کشیدن اما به ضرر حساب بانکی تان .مخلص کالم درباره معامله گری در حساب دمو این است که
اینکار باید حداقل برای  3-2ماه با موفقیت انجام شود ،و اگر متوجه شدید معامله گری در حال
آسیب رساندن به شما است پس آن را متوقف کرده و به وضعیت دمو برگردید .اگر در حاسب دمو
سود نمی کنید ،در حساب واقعی هم سود نخواهید کرد ،این را تضمینی می گویم.
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معامله با سرمایه ای که از عهده ضرر کردن آن بر نمی آیند
•

معامله با سرمایه ای بسادگی نتوانید با آن معامله کنید اشتباه بسیار رایج دیگری در میان معامله
گران بازار ارز است .در حالیکه معامله گران بسیاری شغل معامله گری خودشان را با آگاهی از
ریسک های موجود و بکارگیری سرمایه ای که در حال حاضر به آن نیاز ندارند آغاز می کنند ،پس از
از دست دادن این سرمایه اولیه معامله گران بسیاری سرمایه بیشتری به حساب معامالتی شان
تزریق می کنند (طمع) ،و اغلب همین واریزی های بعدی همان هایی هستند که واقعا نباید انجام
می شدند .معامله با سرمایه ای از عهده ضرر کردن آن بر نمی آیید روشی یقینا اشتباه برای
سریع از دست دادن آن است .وقتی با چنین سرمایه ای معامله می کنید ،پیشاپیش حتی قبل از
ورود به یک معامله از نظر احساسی به آن وابسته هستید .معامله گران بسیاری با تعهد به این
گناه اصلی معامله گری خودشان را برای شکست متداوم در بازار ارز تنظیم می کنند .احساسات
دشمن معامله گری با سود مستمر در بازار ارز است ،و هنگامی که با سرمایه ای معامله می کنید
که نباید معامله کنید ،شما در هر معامله بیش از حد احساسی خواهید شد ،چه متوجه آن بشوید
یا خیر.

کابین تریدری

وبسایت

کانال تلگرام

بکار بردن روش های پیچیده که معامله کردن را پیچیده تر از آنی که باید می کند
•

در نهایت ،عنصری در معامله گری هر بازار مالی وجود
دارد که آن بازار بطور طبیعی حس انسانی را مجبور به
بیش از حد پیچیده کردن موضوع می کند .این برای آن
نیست که بگوییم دست یافتن به معامله گری بازار ارز با
سود مستمر آسان است ،بلکه اغلب معامله گران زمان
بسیار زیادی را برای نگران کردن خودشان با استراتژی ها
و سیستم های معامالتی صرف می کنند ،که بخشی از
معامله گری می باشد که در واقع باید ساده باشد.
بخش سخت معامله گری موفق ابداع یک راه برای حفظ
انضباط شخصی و پاسخگو ماندن است .داشتن یک
برنامه قابل لمس در کمک به شما برای نایل شدن به و
حفظ کردن انضباط مورد نیاز برای سود مستمر در بازار
ارزی بسیار موفقت آمیز عمل می کند.
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بکار بردن روش های پیچیده که معامله کردن را پیچیده تر از آنی که باید می کند
•

هرچند ،داشتن یک برنامه معامالتی از قبل تعریف شده کافی نیست و بخودی خود شما را تبدیل
به معامله گر بازار ارز با سودآوری مستمر نمی کند .موفقیت در بازار ارز عمدتا وابسته به فکر
کردن درباره و معامله کردن بازار با روشی ساده سازی شده می باشد .بنابراین اینطور بنظر می
رسد که بکارگیری یک روش معامالتی مانند پرایس اکشن بهترین انتخاب برای یک استراتژی بازار
ارز خواهد بود که به شما کمک می کند سادگی را در معامالتتان حفظ کنید .به مجرد اینکه به یک
روش ساده مانند پرایس اکشن متعهد شدید ،خواهید فهمید که خواندن یک نمودار پرایس اکشن
خالی از اندیکاتور باندازه یک روش مبتنی بر اندیکاتور به شما سیگنال می دهد و اینکه آنها بسیار
دقیق تر هستند .فرای این ،حقیقتی وجود دارد که یادگیری برای درک و تبادل دینامیکهای ساده
قیمت در واقع یک هنر و مهارت است که به شما در درک بهتر تمامی بازارهای مالی و
سناریوهای اقتصادی جهانی یاری می رساند .شما وقتی که با استفاده از پرایس اکشن معامله
می کنید ،به درستی در حال توسعه چشم انداز و جنبه فکری خودتان درباره بازار هستید ،این
چیزی است که اندیکاتورهای تاخیری و پیچیده و روبات های معامله گر بازار ارز نمی توانند عرضه
کنند و نمی کنند.
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