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به نام خدا
با توجه به تبلیغات های بسیار زیادی که امروزه در فضاهای مجازی صورت میگیرید اکثر افراد عالقه مند به بازارهای مالی با طرز
فکری اشتباه وارد بازارهای مالی میشوند و در نتیجه دچارهای اشتباهاتی جبران ناپذیری میشوند که میتواند تمامی سرمایه آن
هارا نابود کند

-1طرز فکر اشتباه
به دلیل تبلیغات های زیاد و گمراه کننده اکثرافراد با دید گرفتن سودهای چند درصدی و یک شبه پولدار شدن وارد بازار مالی
میشوند ولی از موضوعی که غافل میشوند این است که ماهیت بازار با چیزی در تبلیغات مشاهده میکنند متفاوت است
دربازارهای مالی بدون صبر و شکیبایی امکان دسترسی به سود های منظم وجود ندارد برای موفقیت در بازارهای مالی نیاز است
که شما با صبوری و کسب سود به صورت مداوم میتوانید به سود های مناسبی در بازارهای مالی برسید

-2بک تست نگرفتن استراتژی
اکثرافرادی که وارد بازارهای مالی میشوند سعی میکنند به تقلید از افراد حرفه ای شروع به یادگیری استراتژی های آن ها کنند
ولی از موضوع اصلی که یادگیری مفاهم اصلی و پایه ای دور می شوند  ,اندیکاتور ها می توانند در موقعیت های متفاوت
سیگنال های متفاوتی بدهند که با نداشتن اطالعت کافی میتواند باعث ازبین رفتن سرمایه شود برای استفاده از هر استراتژی
حتما استراتژِی مد نظر را چندین بار تست کنید

-3مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه
یکی از مهم ترین نکاتی که در بازارهای مالی وجود دارد مدیریت سرمایه است اگر از تمامی افراد حرفه ای در بازارمالی راز
موفقیت آن ها را بپرسید قطعا یکی از موارد مدیریت سرمایه است بدون رعایت مدیریت سرمایه یک معامله گر محکوم به
شکست است برای انجام هر معامله ای نیاز است از حد سود و حد ضرر استفاده کنید

برای کسب فایل های آموزشی دیگر ،نحوه معامله ،فنون ترید موفق و سیگنال های روزانه به همراه سرویس های بیشتر ،می توانید با
مشاوران ما در تلگرام و واتس آپ از طریق شماره  00971555406880در تماس باشید..
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