
 بورس _یروانشناسآموزش 

 شتریب یها انیکم، از ترس ز یضرر ها ایعموما با سود و  یبرنامه )خروج از معامالت به خاطر ترس(: معامله گر مبتد یب یخروج ها -۱

سود خود را با سود  لی. در اغلب موارد پتانسردیگ یم شیخود را در پ یمعامالت ستمیاز س ریغ یشود و برنامه ا یاز معامله خود خارج م

حساب داشته  یبرا یگرید یتواند عواقب منف یامر م نیکند که ا یدهد و پس از حرکت بازار خود را نکوهش م یدست م زا انیز ایکم 

 باشد.
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 :ادیمعامالت ز -2

بازار را بدون کم و کاست  یدارد تمام حرکت ها لیشود که معامله گرتما یانجام م لیدل نیمعموال به ا (over trading) ادیز معامالت

 دهند. یکار را انجام نم نیا زین ایگران و معامله گران دن لیتحل نیمحال است و بزرگتر یبصورت دست بایامر تقر نیشکار کند. ا
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 نداشتن حد ضرر )استاپ الس(: -3

امکان اشتباه دارد و حد ضرر  یهر انسان ست،ینمتصور  شیاشتباه خو یبرا یاست که معامله گر حد نیا یاستاپ الس به معن نداشتن

. در زمان معامله اغلب معامله دیباشد. قبل از آغاز معامله حد ضرر خود را بشناس یاز فاجعه بار بودن اشتباهات م یریجلوگ یبرا یامکان

حد ضرر  ریی. در زمان معامله تغرندیذسخت است که حد ضررشان را بپ شانیبرا یو از لحاظ روان رندیگ یخود قرار م دیتر ریگران تحت تاث

مقدار حد ضرر خود را  یعنی. دینده رییحد ضرر خود را خالف جهت معامله خود تغ یزمان چیشود. ه یم شتریب یها انیعموما منجر به ز

 .دینکن شتریب
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 :یمعامالت ستمینداشتن س-4

 یم یباشد. نداشتن برنامه و روش عموما باعث معامالت احساس یم انیز لیدال نیتر یاز اصل یمعامالت ستمیس ایبرنامه، روش  نداشتن

 یتریو کامپ زهینبرنامه و روش مکا دیدهد. شا یبازار م یها متیق یتمام ریتفس یبرا یدگاهید دریبه تر یکه روش معامالت یشود در حال

را داشته باشد. نقصان  دریتر طیبا شرا یدر گذشته و همخوان یبازار، بازده ریتفس تیقابل دیوجود داشته باشد. برنامه با دیبانباشد اما حتما 

 شود. یم هیاز سرما یآن از دست رفتن بخش قابل توجه رویبودن برنامه و پ وبیباعث مع ط،یشرا نیدر هر کدام از ا

 دیریبگ یرا جد یبردار ادداشتیموضوع  لطفا
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 یشوند. هم جهت یاستفاده از جهت حرکت بازار استفاده م یبرا یمعامالت یبرنامه ها و روش ها شتریمعامله خالف روند: عموما ب-۵

که برنامه و روش امتحان شده شما معامالت خالف  یکمتر را به همراه دارد. تا زمان سکیو ر شتریامکان سود ب ،یوند اصلمعامالت با ر

 .دیزیبازار بپره ینکرده است از معامله در خالف روند اصل دییجهت را تا
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 نداشتن شجاعت معامله:-۶

 یشوند و مدام در پ یدر مکان الزم وارد نم دهدیم گنالیکه روششان س یاز حد محافظه کار هستند. اغلب در زمان شیافراد اساسا ب یبرخ

افراد  نیترسند. ا یال مرا پشت سر گذاشته باشند که ح یآور سخت انیدر گذشته معامالت ز دیبهتر هستند. شا یها متیبدست آوردن ق

شوند و تنها بعد از حرکت بازار در جهت دلخواهشان،  یاما در مکان الزم وارد معامله نم رندینظر بگ ریبازار را ز یادیزکنند مدت  یم یسع

 باشد. یافراد م نیا یاصل یبازار بدون گرفتن معامله از عالمت ها لیبه تحل ادیز اریبس لیخورند. تما یافسوس گذشته را م
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 معامالت: هیتوج-۷

روش  ایانجام آن معامله  یغلط، خود را برا اتیاما با فرض کندیداند که اشتباه م یکه معامله گر م دیآ یبوجود م یمعموال زمان هیتوج

دهد. در  یم بیفر ریمتغ یکند و تنها خود را با عوامل فرع یرا فراموش م یکننده عموما عوامل اصل هیکند. فرد توج یم هیاشتباه توج

 هیرا که با توج یکند و معامالت معدود یرا انجام دهد اما باز آن را تکرار م یبار اشتباه کی نیبندد که هم یموارد با خود عهد م یاریبس

 نیدارد و آن هم از ب جهینت کیآور تنها  انیمعامالت سود آور و ز یو بهانه آوردن برا هیآورد. توج یم به خاطر ممدا دهیاشتباه به سود رس

 رفتن حساب فرد است.

شما جهت را  دیبازار است. شا ندهیجهت آ ینیب شیپ دهدیانجام م دریتر کیکه  یکار نیو مهمتر نیجهت قرار گرفتن: اول ریتحت تاث-8

اجازه  دیریجهت بازار قرار نگ ری. تحت تاثدیده یانجام م یده انینامناسب معامالت ز یاما به علت ورود در جا دیبده صیدرست تشخ

اما  دیممکن است شما در جهت بازار وارد معامله شو یعنی. متیکنند نه جهت قورود را صادر  گنالیشما س یمعامالتروش و برنامه  دیبده

 .دیمتضرر شو د،یمعامله خود را آغاز نکرده ا یمناسب یچون در جا

 

 شیتنها باعث تشو ار،یبس یکاتورهایگوناگون و استفاده از اند یها لیتحل اد،یز اتییشدن با جز ریشدن: درگ یادیز اتییجز ریدرگ-9

دو  یکیخود، از  یها گنالیس دییتا یو برا دیحداکثر دو روش استفاده کن ای کیشود. از  یاشتباه م یگنالهایو بوجود آمدن س دریتر

. اگر روش شما دیببند گرانید یها و روش ها ستمیس یچشم و گوش خود را رو دیکن یو تا حد امکان سع دینکن تفادهاس شتریب کاتوریاند

 نانیمگر آنکه روش شما سود آور نباشد و به آن اطم د؟یروش ها باش گریگرفتن از د دییدارد که به دنبال تا یلیسودآور بوده چه دل

 .دینداشته باش

 

و  دیو تالش بر تجربه مجدد ان نکن دییبورس خواهشمند است دقت نما یعنوان روانشناستحت   یگانه مطالب ارسال9 یبندها درخصوص

 دیزیبه شدت بپره

 

 

 

 : بازار ارز و طال یو مطالعات یلی؛تحلیگروه اموزشلینک تلگرام 
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