
 !سودهایی که ضرر می رسانند

این یکی از مقاالت پنج ستاره سایت است و البته شاید با خواندن عنوان مقاله امروز کمی متعجب شوید، ولی تا آخر 

بحث با ما باشید تا تعجب شما بر طرف شود. چطور ممکنه سود باعث ضرر بشه؟ ماهیت سود یعنی رشد حساب پس 

 .چطور می تونه به شما آسیب برسونه

اجازه بدهید مثالی برای  .اثر پول قمار یا پول باد آورده ینه روانشناسی بازارهای مالی به نامما یه بحثی داریم در زم

شما بزنم، آخر هفته است و شما به یک مرکز تفریحی رفته اید و از اتفاق به سمت یکی از بازی های شرطی جذب 

با ریسک کمتر و با هوشیاری بیشتری شده اید، اگر صد هزارتومان در این بازی ها از دست بدهید برای بار بعدی 

ادامه میدهید، تا ضرر نکنید. ولی اگر صد هزارتومان بر حسب اتفاق برنده شده باشید در نوبت بعدی ریسک بیشتری 

 .می کنید و با دقت کمتری وارد بازی می شوید. و ممکن است چندین برابر پول اولیه خود را دست بدهید

ازینو داری روی همین اصل مغزی کار می کنند و جیب شما را خالی می کنند. هیچ اساس سیستم های شرط بندی و ک

با خود اندیشیده اید چرا کازینو ها هیچ وقت ورشکسته نمی شوند و همچنین با خود اندیشیده اید که چرا در بازارهای 

 مالی درصد زیادی بازنده هستند؟

 

بله اصل داستان همین است، وقتی شما در بازارهای مالی سودی بدست می آوردید دچار اثر روانی پول قمار می 

ل آن مغز شما دنبال راهی می گردد که این پول را به مارکت بازگرداند از همین رو در معامالت بعدی شوید و به دنبا

با سرمایه بیشتری وارد شوید( و ) حجم معامالت را باالتر ببرید به طور ناخود آگاه به شما دستور می دهد که

قبلی را از دست داده و حتی متضرر می این است که در معامله بعدی کل سود  .دقت خود را پایین بکشید همچنین

 .شوید
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پس مواظب سودهای سمی باشید. این یکی از ارکان اساسی روانشناسی معامالت و پیشرفت در بازارهای مالی است. 

هنگامی که سودی کسب کردید خود را مالک صد درصدی آن بدانید و به چشم یک پول بادآورده به آن نگاه نکنید تا 

پول قمار در معامالت نشوید. وقتی سود چشم گیری می کنید برای مدتی دست از معامله بکشید تا این دچار اثر روانی 

 .اثر روانی از شما دور شود و بتوانید در معامالت بعدی بازهم سود کنید
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