
 آیا شما هم می خواهید یک شبه پولدار شوید؟

د، به ش هسم  به شماا وه ه  ر بارهررام یا   بیم ف رارهم ی  ایهی مش شمپه دی دهراای با قدرت به شماا ی  ویم  هه ر 

   یل   هر  آی ره با  مگ هی اقسی  هند؟   شدف چههو شش هنید و بپ سید چ ه خی ش مش شپه دی دهر نشدف و و  ر

 بازارهای مالی نیز مانند هر کسب و کار دیگری نیاز به آموزش و تجربه دارند

شممممی و مش یاف و مش سممممای نیسممممن،همم بارهر نیس یانند ر  هسممممی و هار  یهارت دیده ه  ی  ر بارهررام یا   هار مش

سمممای  هنشمممگاف و  ممم    دس هایپییا  ره  ر نظ  بگی مد هه بعد هر چهارآییرش و اج به  هر .مش یهن  مگ م نیار به

هسمن ب هم هو و بامد می   وسا    ر بی وی هر  هنشگاف به  رسمنه رام آییرش، رارغ ه  حصمی  ییشمی ،و   اارف هوی رهف

 . شی یمعن  یجایعا شش سای طیی یییشه هه مش یهندس هایپییا  وهر  د وسه م هسی دی هسی اج به بپ  هر ،

شممممممما می  بویژه فارکس به عنوان قوی ترین جریان مالی دنیا چه انتظاری دارید به نظر حال شممممممما از بازارهای مالی
نه ر وس شمممماا بامد ی های رر  ره ط  هنید بامد رهرهام سمممم    ره  توانید به سممممرع  در این بازار کسممممب سممممود کنید؟

 .ی هنیدبگذرهنید اا  ر همم یارهن یاندوار شیمد و سی  هس

بله با قاطعین  آیا این همه زحم  برای موفقی  در بازارهای مالی و رسمممیدن به کسمممب هروظ به نظر شمممما ارزش دارد؟

همن  نن مش  پ ااپ و ح   مش ویشممم  ییبام  ب یهنید  بله رم ه شممماا چه هسمممی و هارم ره سممم هغ  هرمد هه با مش خ 

دف هاناده  رهر هشممی ی و ریای وجی  ندهر  و ح    ر حا   هه ب  رومندهرمد و وهبسمم گ  به ییا یعایله هنید، هارر یام 

 .(ن ندمد همم وهقعین همم بارهرف) همد و ما  ر حای هجابن یسهج رس ید ی  ایهنید یعایله هنید

 ! نکته

کسمممب کنید معالکه کنید مربی  بدسممم  آوردن این همه راحتی در کسمممب و کار  آسمممان نیسممم  باید در این راه دان  ولی

باید زحم  کشید باید تحلیل تکنیکال یاد بگیرید باید بتوانید نمودار  بگیرید و ضمرر دهیدببرای رسیدن به درآمدی پایدار

 .نیاز به مدیتیشن دارید توضیح دهید و درک کنید باید از لحاظ روانی ذهن خود را تمرین دهید و حتی ها را

 :یک شهروند آمریکایی داستانی از زبان

 ر الیمسمیی شممم ور ه  .  هویا )مش شمممه وند آی میام ع یعایات هرر رارهم ره دم هر  مدی مش آوه  اجارم  روا 

رما  هسممممن، راای چیسم هه به عنیهی مش یا ر انها، ب هم  ری  ی  ه   هه رارهم رهر  ب هم بدسممممن آور ی دیی  هو

 ن  هه یعایات رارهم مش رهف آسمممممای ب همهو وهن: اپلیغات باعث شمممممد، یم ری  ه.نیار  هشمممممن ر رند خی  ۳د ورش 

ره هه ق ض ه  ف بی  هر  سن  ه ف   ررم ۳۳۳۳دی دهر شمدی ی  باشمد. وم  ر ط  چندمم ره ه با یعایات نا یناسمی، 

 ها  دیی بدسمن آورمد  ر نهامن ااا  آی ره هر  سمن خیهرید  ه .  ر حدو  هسمن. هو هههار ی   هر  ح   هو  شماا یقدهر

همم هر ه  ایسمممممم  اپلیغات  و اا هر  .  آی میمام  بمه طیر اه مح  یعمایات هرر رمارهم ره هنجا  ی   رندنه ۵۱۶/۳۳۳

ر   وم آنها  ر نییرک رسم ند به همم یعایات اشمیمش شدف هند. ب   هه Gain Capital و FXCMبسرو  مم ب وه را، 

 ییر  بارهررام یا   ع  ر ارت ی حدف  رعما ی  مم نهما  قانینگذهرم و نظارا  هم) CFTC هرشمممممماو مهمام جمدممد طپش

FXCM  یشمم  مای دیی خی  ره هر  سممن  ه ف هند.  ر ب وه   ۷۶۷  اا ۷۷۷ ر سممه یاره سممای وذشمم ه بیم Gain  هه هر

 .ی  باشد  ر سه یاره سای وذش ه ۷۲۷اا  ۷۹۷عا  ی  هند یش  مای ب  سی  اعده شای بیم  ط مش سامن رارهم

 نقل قول

می  ”بورس و اوراق بهادار کمیسیون” س اسمتاد دانشمگاه کالینرنیای جنوبی و اقتداددان ارشد درلری هری پروفسمور
یک مشممتری را آت  می زند و می سمموزاند و به دنبال مشممتری  گوید مدل کسممب و کار بازار فارکس این گونه اسمم  که 

 .دیگری می گردد

بدوی  هنش و بدوی یهار خیمشمممم م وهر  همم اجارت د  بله همم ر  قسمممما   هر وهقعین همم بارهر هسممممن ب هم هسممممان  هه 

معن  هاروسهررا به  .هر    ر همم بارهر به شاا هجارف ی   رد روم دی   هه ندهرمد رمسش هنید ض می.رمسش ی  شیند

به یعایله م خی  احای  هنید هه همم ر  ی  ایهند باعث  شمماا هجارف ی   رند چندمم ب هب  ییجی م خی  رشممار و رمسممش

 شیند چیی شمی  ر  به سم عن سم یامه هو یه شماا ره بپلعد،و   ب هم هه  من باعث ضم ر ی  ند ب هب  شمدی سمی  شمااچ

 .ه  ف باشند ی  خیهرند به س عن دی دهر شیند بدوی همنیه ی هح  اعا   آن ه ط 

http://abcbourse.ir/

