آموزش روانشناسی_بورس
 -۱خروج های بی برنامه (خروج از معامالت به خاطر ترس) :معامله گر مبتدی عموما با سود و یا ضرر های کم ،از ترس زیان های بیشتر
از معامله خود خارج می شود و برنامه ای غیر از سیستم معامالتی خود را در پیش می گیرد .در اغلب موارد پتانسیل سود خود را با سود
کم یا زیان از دست می دهد و پس از حرکت بازار خود را نکوهش می کند که این امر می تواند عواقب منفی دیگری برای حساب داشته
باشد.
https://t.me/joinchat/AAAAAD93OV_R-RqFVPbePw
 -2معامالت زیاد:
معامالت زیاد ( )over tradingمعموال به این دلیل انجام می شود که معامله گرتمایل دارد تمام حرکت های بازار را بدون کم و کاست
شکار کند .این امر تقریبا بصورت دستی محال است و بزرگترین تحلیل گران و معامله گران دنیا نیز این کار را انجام نمی دهند.
https://t.me/joinchat/AAAAAD93OV_R-RqFVPbePw
 -3نداشتن حد ضرر (استاپ الس):
نداشتن استاپ الس به معنی این است که معامله گر حدی برای اشتباه خویش متصور نیست ،هر انسانی امکان اشتباه دارد و حد ضرر
امکانی برای جلوگیری از فاجعه بار بودن اشتباهات می باشد .قبل از آغاز معامله حد ضرر خود را بشناسید .در زمان معامله اغلب معامله
گران تحت تاثیر ترید خود قرار می گیرند و از لحاظ روانی برایشان سخت است که حد ضررشان را بپذیرند .در زمان معامله تغییر حد ضرر
عموما منجر به زیان های بیشتر می شود .هیچ زمانی حد ضرر خود را خالف جهت معامله خود تغییر ندهید .یعنی مقدار حد ضرر خود را
بیشتر نکنید.
https://t.me/joinchat/AAAAAD93OV_R-RqFVPbePw
-4نداشتن سیستم معامالتی:
نداشتن برنامه ،روش یا سیستم معامالتی از اصلی ترین دالیل زیان می باشد .نداشتن برنامه و روش عموما باعث معامالت احساسی می
شود در حالی که روش معامالتی به تریدر دیدگاهی برای تفسیر تمامی قیمت های بازار می دهد .شاید برنامه و روش مکانیزه و کامپیتری
نباشد اما حتما باید وجود داشته باشد .برنامه باید قابلیت تفسیر بازار ،بازدهی در گذشته و همخوانی با شرایط تریدر را داشته باشد .نقصان
در هر کدام از این شرایط ،باعث معیوب بودن برنامه و پیرو آن از دست رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه می شود.
لطفا موضوع یادداشت برداری را جدی بگیرید
https://t.me/joinchat/AAAAAD93OV_R-RqFVPbePw
-۵معامله خالف روند :عموما بیشتر برنامه ها و روش های معامالتی برای استفاده از جهت حرکت بازار استفاده می شوند .هم جهتی
معامالت با روند اصلی ،امکان سود بیشتر و ریسک کمتر را به همراه دارد .تا زمانی که برنامه و روش امتحان شده شما معامالت خالف
جهت را تایید نکرده است از معامله در خالف روند اصلی بازار بپرهیزید.
https://t.me/joinchat/AAAAAD93OV_R-RqFVPbePw
-۶نداشتن شجاعت معامله:
برخی افراد اساسا بیش از حد محافظه کار هستند .اغلب در زمانی که روششان سیگنال میدهد در مکان الزم وارد نمی شوند و مدام در پی
بدست آوردن قیمت های بهتر هستند .شاید در گذشته معامالت زیان آور سختی را پشت سر گذاشته باشند که حال می ترسند .این افراد
سعی می کنند مدت زیادی بازار را زیر نظر بگیرند اما در مکان الزم وارد معامله نمی شوند و تنها بعد از حرکت بازار در جهت دلخواهشان،
افسوس گذشته را می خورند .تمایل بسیار زیاد به تحلیل بازار بدون گرفتن معامله از عالمت های اصلی این افراد می باشد.

-۷توجیه معامالت:
توجیه معموال زمانی بوجود می آید که معامله گر می داند که اشتباه میکند اما با فرضیات غلط ،خود را برای انجام آن معامله یا روش
اشتباه توجیه می کند .فرد توجیه کننده عموما عوامل اصلی را فراموش می کند و تنها خود را با عوامل فرعی متغیر فریب می دهد .در
بسیاری موارد با خود عهد می بندد که همین یک بار اشتباهی را انجام دهد اما باز آن را تکرار می کند و معامالت معدودی را که با توجیه
اشتباه به سود رسیده مدام به خاطر می آورد .توجیه و بهانه آوردن برای معامالت سود آور و زیان آور تنها یک نتیجه دارد و آن هم از بین
رفتن حساب فرد است.
-8تحت تاثیر جهت قرار گرفتن :اولین و مهمترین کاری که یک تریدر انجام میدهد پیش بینی جهت آینده بازار است .شاید شما جهت را
درست تشخیص بدهید اما به علت ورود در جای نامناسب معامالت زیان دهی انجام می دهید .تحت تاثیر جهت بازار قرار نگیرید اجازه
بدهید روش و برنامه معامالتی شما سیگنال ورود را صادر کنند نه جهت قیمت .یعنی ممکن است شما در جهت بازار وارد معامله شوید اما
چون در جای مناسبی معامله خود را آغاز نکرده اید ،متضرر شوید.
-9درگیر جزییات زیادی شدن :درگیر شدن با جزییات زیاد ،تحلیل های گوناگون و استفاده از اندیکاتورهای بسیار ،تنها باعث تشویش
تریدر و بوجود آمدن سیگنالهای اشتباه می شود .از یک یا حداکثر دو روش استفاده کنید و برای تایید سیگنال های خود ،از یکی دو
اندیکاتور بیشتر استفاده نکنید و تا حد امکان سعی کنید چشم و گوش خود را روی سیستم ها و روش های دیگران ببندید .اگر روش شما
سودآور بوده چه دلیلی دارد که به دنبال تایید گرفتن از دیگر روش ها باشید؟ مگر آنکه روش شما سود آور نباشد و به آن اطمینان
نداشته باشید.
درخصوص بندهای 9گانه مطالب ارسالی تحت عنوان روانشناسی بورس خواهشمند است دقت نمایید و تالش بر تجربه مجدد ان نکنید و
به شدت بپرهیزید

لینک تلگرام گروه اموزشی؛تحلیلی و مطالعاتی بازار ارز و طال :
https://t.me/joinchat/AAAAAD93OV_R-RqFVPbePw

