
 

 استراتژی ها و شخصیت های افراد رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند

 اصال میدونی چرا هی همه میگن استراتژی شخصی خودتو باید داشته باشی؟ 

 مثبتی از آن نگیردممکنه بهترین استراتژی دنیا را یک نفر برای معامالت خودش استفاده کنه ولی پاسخ 

 دقیقا مثل خرید کردن لباس 

 

 به این خاطر هستش که هر استراتژی دارای مقدار و انواع ریسک های متفاوت و مقدار دراوداون های متفاوتی هستش 

 دیگه منظور از نوع ریسک چیه : منظورم نوع ترید کردن هستش ، اسکلپ با تعداد زیاد یا بلند مدت با تعداد کم ، کلی انواع 

 شاید اینا براتون چیز های ساده ای بیاد ولی یه مسئله پایه ای خیلی مهم هستش 

ندارند ، چون خیلی از افراد رو  دیدم که با ادعای اینکه االن چندین سال ترید میکنن ولی هنوز یک برنامه مناسب و استراتژی مناسب برای خودشون 

 چون خودشون رو نمیشناسند 

 

 

با یک استراتژی معامله ای را باز کند و زمانی که وارد ضرر می شود این فرد نتونه فشار حاصل از اون ضرر رو تحمل کنه و دیگه و ممکنه یک فرد 

 نتونه منطقی تصمیم بگیره و در ادامه تاثیرات منفی ای که روی باالنس حسابشون این مسائل تاثیر میگذاره 

 تژی شخصی منظورمون این نیستش که بشینید و یکی اختراع کنید یک وقت اشتباه نگیرید که وقتی میگیم استرا 

 بلکه میتوانید 

 با تست کردن استراتژی های مختلف و ترکیب کردنشون باهم  بهترین و مناسب ترین رو برای خود انتخاب کنید 

د رو بررسی میکنیم و البته آموزش و بررسی حاال توی جلسات بعدی هر یک از عوامل مختلف که میشه باهاشون استراتِژی های خوبی رو درست کر

 برترین پر طرفدار ترین استراتژی ها هم توی برناممون قرار داره 

 هایی داره میتوانید برای ما ارسال کنید اگه استراتژی ای مد نظرتون هستش که بررسی بشه چه ویژگی و چه نقطه ضعف 

 

 با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دیحوه معامله، فنون ترن گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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