
 ناامیدی و طمع :معامالت در روانی عوامل

 

 به مبتال نیز شما آيا ببینید و بخوانید را مطالب لطفا . آيد مي بوجود تريدرھا اكثر براي و مواقع بسیاري زير، در شده توصیف شرايط

 :ھستید آنھا

 در تريدتان، قوانین و قواعد كلیه رعايت با حاضر حال در .كنید مي عمل خود تريد قوانین و کاری برنامه به ايمان و جديت با شما

 يك در تريد شیوه ھمان كردن پیاده با كه كنید مي مشاھده ھمزمان اتفاقا . رسد نمي نظر به خوب چندان كه ھستید اي معامله

 .بکنید خوبي بسیار سود آنجا توانستید مي و ايد داده دست از را خوب خیلي حركت يك ديگر، ار یک سھمباز

 میكنید فكر خود پیش . ايد داده دست از ھم را خوب خیلي تريد يك فرصت ضمنا و ھستید نامناسب تريد يك در حاضر حال در يعني

 جاري مشكالت جلوي كه باشد داشته وجود بھتر متدولوژي يك بايد كه میكنید فكر ." نیست خوب ھم چندان تريدم شیوه پس" كه

 خود معامالت برنامه به جديد قانون يك بعد ." كنم اصالح را تريدم روش بايد . كردم پیدا را راھش!  بله" :میكنید فكر . بگیرد را شما

 ھستید آن در االن كه بدي تريد از بتوانید جديد قوانین طبق بعد، دفعه تا دھید، مي تغییر را قديمي قانون يك يا كنید، مي اضافه

 .بگیريد ايد، داده دست از كه را خوبي تريد و نموده، خودداري

 ايد؟ شده اشتباه كار این مرتکب ھم شما آيا

 شما استاپ كه شود مي باعث شما قوانین و ھستید معامله يك در شما : است اينصورت به بیافتد اتفاق تواند مي كه ديگري جور

 تان معامالتي قوانین طبق اينكه از پس كمي .شويد خارج كمي، خیلي سود با يا سود بدون ینکه ا يا شويد، خارج بازار واز بخورد

 خوبي سود توانستید مي كه جايي يعني گفت، مي شما تحلیل كه رود مي جايي به و گردد مي بر قیمت شديد، خارج بازار از

 اين موضوع اين دلیل كنید مي فكر ! بخنديد خود حماقت به و بنشینید بازار خارج شما شود مي باعث حركت اين .یدش با داشته

 كه را آنچه بنابراين . نیستند درست و دارند ايراد دو ھر يا ن، تا ی کار برنامه تریدتان، قوانین . دارد ايراد معامالتتان روش كه است

 نمانید عقب قافله از شما افتاد امروز، مثل اتفاقي چنین آينده در وقتي كه سازيد مي جديد قانون يك يا دھید مي تغییر كرديد، مي

 .كنید سود بتوانید و

 . ھستند بازار در شما سودمند تريد ضامن كه را زحماتی . ايد گذاشته زيرپا را خود گذشته زحمات كل دقیقا كار، اين انجام با شما

 سود با تريد يك سازد مي قادر را شما و داريد كه را ھوشي شما . ايد كرده پوشي چشم خود مطالعات و آموزش كل از ینکار ا با

 شما حالیكه در ايد، كرده "گذشته روي" كردن معامله به شروع لحظه ھمان در شما . ايد داده باد به را باشید ھمیشگي و مناسب

 كه آنچه نه كنید، مي تريد "افتاده اتفاق" آنچه روي يعني .(گذشته سمت به نه و كنید تريد قیمت آينده سوی به و جلو به رو بايد

 .كنید خداحافظي بازار از ھمیشه براي تا كنید مي كمك داريد نمانید، جا قافله از اينكه قصد با ( افتاد خواھد اتفاق"

 " طمع" چون چرا؟ دانید مي . داريد " طمع" با اساسي مشكل يك كه باشید مطمئن داريد، باال مطالب مشابه افكاري شما اگر

 ھم باز و كند، مي طلب بیشتر و بیشتر "طمع" .كنید ارضا را "طمع" توانید نمي .شود نمي راضي ھیچوقت و ندارد تمامي ھیچگاه

 !بیشتر
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 تعداد از سود گرفتن به بايد شما . كنند كار ساعت مثل معامالت ھمه .ستن ھم الزم و یدباش برنده یشهھم یتوانیدنم شما

 به زین مشخصي درصد يك و خوبند ھا بعضي ھستند، عالي معامالت شما، معامالت از بعضي . باشید راضي سودده تريد معقولي

 !نیست موضوع اين از جلوگیري براي راھي .بود خواھند نامناسب و بد معامالت ناچار

 پیش توانید نمي شويد، مي معامله يك وارد تان قوانین و قواعد براساس شما وقتي . شود نمي "عالي" تريد اي، "خوب" تريد ھر

 حداكثر شما است، ھمین تريد واقعیت . بد يا است خوب است، عالي آيا شد، خواھد تريدي ورطچ معامله یک آن كه كنید بیني

 .بیافتد است ممكن اتفاقي چه آينده در كه بدانید توانید نمي و كنید مي را سعیتان

 مي خود تريد شیوه براي جدید اصالحي يا بھتر منطق ،اندیکاتور پترن، دنبال بعدش و دھید مي دست از را بزرگي موج كه وقت ھر

 بدنبال شما گشتن باعث كه ھمیشگي است اي تله .است دام يك اين كه بدانید ندھید، دست از را  بعدي بزرگ موج تا گرديد

 .ندارد پايان كه راھي .شود مي موفقیت طلسم"

 گرفتن از شده تشكیل گر، معامله يك بعنوان شما سودكردن .بدھید را كار اين م انجا اجازه خود به اگر است، بزرگي اشتباه عجب

 دقت مرتب بطور ما مطمئنا . داشت خواھیم نیز ضرر تعدادي كه است پرواضح . دائمي بصورت بیشتر سود تعدادي و كم سودتعدادي

 دوست كه آنچه از بزرگتر ضرري و رود مي در دستمان از تريد یك ھم يكبار وقت چند ھر ولي باشند، كوچك ضررھا كه كنیم مي

 .شود مي داريم

 برنامه . كنید بازنگري خود تريد شیوه و فكر طرز در حتما بايد بنابراين شود، مي شما ناامیدي باعث معامالت ضررھاي و سختي اگر

 .بدھد شما به را ضرر از ناشي ھاي ناراحتي اجازه و باشد داشته را ضرر قبول انعطاف قابلیت بايد شما

 معامالتي قوانین به كردن عمل با بدانید كه كنید تريد دانشي و علم براساس و باشید، داشته اعتقاد دھید مي انجام آنچه به بايد

 و شويد مي ناراضي و ناراحت فرصت، دادن دست از يا ضرر بخاطر شما وقتي . رسید خواھید تريد از نھايي سود به باالخره تان،

 بدترين . دھید مي قرار سقوط و شكست راه در دقیقا را خود كنید، مي تان قديمي قواعد تغییر يا دجدي قوانین يجاد ا به شروع

 دیگر شما اعتقاد اين بدون .دھید مي دست از را خود اعتقاد و شھامت یعنی بیافتد اتفاق است ممكن تريدر يك براي كه چیزي

 .كنید تريد كه نداريد اطمیناني ھیچ

 از بعد دانید، مي الزم اگر حتي بنويسید، را معامالتتان تك تك منطق و داليل تا كنید مي تشويق را شما ما كه است ھمین بخاطر

 .بد تریدھای حتی .ھستند "شما" تريدھاي آنھا كه ببینید و كنید عادت بايد شما .كنید مبادرت آن نوشتن به معامله انجام

 تريدھايتان ھمه براي كه نداشتید وقت اگر .بنويسید دھید انجام خواھید مي كه را تريدي ھر و ويسیدبن را خود كاري برنامه روز ھر

 بدون و برنامه با تريدھاي و برگرديد بتوانید بعدا تا كنید مشخص را تان قاعده بدون تريدھاي حداقل كنید، پیاده را كاريتان برنامه

 .ايد بوده سودمند و موفق "كجا" و "كي" بفھمید و كرده مرور را تان برنامه

 به سرتان اگر .دھید پرورش به خود در كند مي تبديل خوب تريدر يك به را شما كه عاداتي بتوانید و باشید مند ضابطه و منظم بايد

 به ھیچوقت و است شلوغ خیلي ھم كردن خوب تريد براي سرتان بنابراين باشید، منظم و مرتب نمیتوانید که است شلوغ ی قدر

 .رسید خواھید  آن

 

 نویسنده : جو راس
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به روش ھای زیر با ما در ارتباط باشید. باز  می توانیددر بازارھای جھانی  CyclicalWavesبرای ارتباط با مجموعه تحلیلی آموزشی 

 کردن حساب واقعی، تحلیل ھای تکنیکی و بنیادی روزانه، سیگنال ھای معامالتی و .... 
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www.CyclicalWaves.com 
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@CyclicalWaves 
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