
 اشتباه رایج در معامله گران ۰۴

  

 :معامالت احساسی-۱

این مورد آسیب رسان ترین دلیل برای از بین رفتن حساب می باشد. معامالتی که برگرفته از برنامه و روش 

معامالتی نیست با احساس تریدر سرو کار دارد و به علت اینکه برای این معامالت از تفکر و تعقل استفاده نشده 

دخیل باشد اما یک نکته در تمام احساسات  عموما زیان آور هستند. احساسات گوناگونی می تواند در معامالت

معامله گران یکسان است، تمامی معامالت احساسی منجر به ضرر میگردند. احساس غالب، در اکثر موارد طمع 

برای کسب سود بیشتر است. در حالی که جلوگیری از ضرر نکته مهم تری است. احساسات خود را بشناسید و در 

 .آنها را کنترل کنید زمان ترید کردن تا حد امکان

 :کمبود دانش -۲

یکی از اصلی ترین دالیل معامالت زیان آور، کمبود یا نداشتن دانش و آگاهی الزم نسبت به شرایط و واقعیات 

 .بازار می باشد. معامله در بازار مبادالت ارز نیز مانند هر حرفه دیگر، نیازمند دانش و تجربه کافی است

 :معامالت زیاد -۳

معموال به این دلیل انجام می شود که معامله گرتمایل دارد تمام حرکت های بازار  (over trading) ت زیادمعامال

را بدون کم و کاست شکار کند. این امر تقریبا محال است و بزرگترین تحلیل گران و معامله گران دنیا نیز این کار 

 .را انجام نمی دهند

 :معامله با حجم زیاد -۴

مالت، ریسک سرمایه گذار و آسیب پذیری سرمایه را افزایش می دهد. هنگامی که یک معامله گر با حجم زیاد معا

 .حجم باال معامله می کند، با تعداد کمی معامله ضررده می تواند کل حساب خود را از دست بدهد

 :اعتماد به پیش بینی دیگران -۵

ساب، دیدگاه و دالیل افراد با یکدیگر برای حضور در از معامالت دیگران برداشت و الگوبرداری نکنید، شرایط ح

بازار متفاوت است. هر کسی حتی در صورت استفاده از پیش بینی دیگران مسئول حساب خویش است ، مگر آنکه 

 .کل مدیریت حساب خویش را به تریدری دیگر بدهد. تا حد امکان از تحلیل خود پیروی کنید

 :(نداشتن حد ضرر )استاپ الس -۶

داشتن استاپ الس به معنی این است که معامله گر حدی برای اشتباه خویش متصور نیست، هر انسانی امکان ن

اشتباه دارد و حد ضرر امکانی برای جلوگیری از فاجعه بار بودن اشتباهات می باشد. قبل از آغاز معامله حد 

رید خود قرار می گیرند و از لحاظ روانی ضرر خود را بشناسید. در زمان معامله اغلب معامله گران تحت تاثیر ت

برایشان سخت است که حد ضررشان را بپذیرند. در زمان معامله تغییر حد ضرر عموما منجر به زیان های بیشتر 
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می شود. هیچ زمانی حد ضرر خود را خالف جهت معامله خود تغییر ندهید. یعنی مقدار حد ضرر خود را بیشتر 

 .نکنید

 :ت نامناسبمعامله در ساعا -۷

آشنایی نداشتن با میزان نوسان بازار در ساعات متفاوت هر جفت ارزی می تواند باعث تخمین های اشتباه معامله 

گران شود. ارزهای اروپایی در مقابل دالر، در ساعات بازار توکیو نوسانات زیادی ندارند و نباید برای معامالت 

در ساعات اولیه بازار لندن و نیویورک نباید نوسانات کوتاه و در این ساعات سودهای زیادی متصور بود و یا 

 .کوچک ما را از نوسانات بزرگی که بازار در پیش دارد غافل کند

 :نداشتن راهنما -۸

راهنما کسی است که شما را از اشتباهاتتان آگاه می کند و راه درست را به شما نشان می دهد. دیگر معامالت 

چون باید به راهنمای خود توضیح دهید. امیدوارم درک کنید راهنما بازار را برای شما احساسی انجام نمی دهید 

پیش بینی نمی کند، او به شما فورکست نمی دهد بلکه تنها شما را از اشتباهات بر حذر می دارد. نیازی نیست 

مای شما معامله گری با راهنما حتما یک تریدر باشد. آشنایی مختصر با مبادالت ارز هم کافیست گرچه اگر راهن

تجربه باشد بهتر است. راهنما باید از همه شرایط شما و حسابتان آگاه باشد و متعهد باشد که هیچ اطالعاتی از 

زندگی خصوصی شما به دیگران نمی دهد. راهنما تاثیر فوق العاده ای در پیش گیری از اشتباهات و تصحیح آنها 

 .یددارد. برای خود راهنمایی امین بیاب

 :نداشتن سیستم معامالتی-۹

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 

زه و کامپیتری نباشد اما حتما باید وجود داشته باشد. برنامه باید قابلیت تفسیر بازار، دهد. شاید برنامه و روش مکانی

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

 :له خالف روندمعام -۱۱

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 

 .ز معامله در خالف روند اصلی بازار بپرهیزیدشده شما معامالت خالف جهت را تایید نکرده است ا

 :(خروج های بی برنامه )خروج از معامالت به خاطر ترس -۱۱

معامله گر مبتدی عموما با سود و یا ضرر های کم، از ترس زیان های بیشتر از معامله خود خارج می شود و 

موارد پتانسیل سود خود را با سود کم یا برنامه ای غیر از سیستم معامالتی خود را در پیش می گیرد. در اغلب 
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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

 :معامالت با اهداف کوچک -۱۲

کسانی که برای اهداف کوچک وارد می شوند حد ضرر و سود کوچکی در نظر می گیرند )اسکالپر ها( در اغلب 

موارد، حد ضررشان بیشتر از حد سودشان است و به این نکته توجه نمی کنند که بازار در کوتاه مدت، تحت تاثیر 

و همین تغییر جهت کوچک می تواند  معامالت لحظه ای می تواند جهاتی خارج از جهت اصلی خود ایجاد کند

شود. معامالت با اهداف کوچک ریسک حد سود را نسبت به اسپرد افزایش می دهد. اگر یک  موجب زیان آنها

پیپ حرکت  ۷پیپ حد سود و حد ضرر را در نظر بگیرد با احتساب اسپرد، تنها با  ۱۱معامله گر برای معامله ای 

پیپ به نفع شما  ۱۳ر حالی که برای رسیدن قیمت به حد سود، باید بازار بازار در خالف جهت، ضرر می کند د

 حرکت کند. به نظر شما کدام قیمت نزدیکتر است و به احتمال زیاد دیده خواهد شد؟

 :معامله در قله ها و دره ها -۱۳

د. افراد کمال طلب افرادی که برای استفاده از تمامی یک روند تالش می کنند زیان های بسیاری را متحمل می شون

تنها به دنبال قله ها و دره ها هستند در حالی که قله ها و دره ها در بازارهای دو جهته نسبی بوده و هر زمانی 

امکان اینکه بازار دره ها و قله های جدیدی بسازد وجود دارد. این مساله را برای خود حل کنید که نمیتوان از تمام 

ا اگر با رعایت اصول، قسمتی از حرکت مفید بازار را هم شکار کنید، در دراز حرکات بازار استفاده کرد. شم

 .مدت سود خوبی به دست می آورید

 :ساده انگاری بیش از حد -۱۴

اینکه روشهای ساده، اصولی و کاربردی عموما بازده خوبی دارند بر هیچ کس پوشیده نیست اما ساده انگاشتن بیش 

ه زیان می گردد. باید توجه داشت بازار با شرایط و دالیل گوناگونی به حرکت در از حد معامالت، عموما منجر ب

می آید. ساده انگاری و بی توجهی به عوامل تاثیر گذار بازار عموما موجب زیان می گردد. نسبت به آنها آگاه 

 .باشید

 :معامله نزدیکی خبر -۱۵

مواقع برای ارضای احساس سود گرفتن می باشد. معامله در نزدیکی زمان اعالم اخبار مهم اقتصادی بیشتر 

حرکات سریع و ناگهانی قیمت ها در زمان اعالم خبر می تواند هر تریدر آماتوری را وسوسه کند اما آیا نتیجه این 

معامالت برای وی قابل تصور است؟ در صورت نداشتن تجربه و اشراف کامل نسبت به خبر و موضوع آن، از 

 .که بازار تحت تاثیر خبر است اجتناب کنید معامله در زمانهایی

 :اطمینان به روش اشتباه -۱۶
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بسیار دیده شده که معامله گران با سودهای کم تعداد و کوچک تحت تاثیر روشی قرار میگیرند و حتی در صورت 

د واهی می دهند زیان آور بودن، آن را تغییر نمی دهند یا بهینه نمی سازند. دائمابا خوشبینی بی مورد به خود امی

در حالی که روش یا کارایی خود را از دست داده یا حتی امتحانی کامل و درست پس نداده تا به نتیجه برسد. روش 

 .خود را بشناسید و در صورت مشکل داشتن یا آنرا بهینه کنید و یا کال تغییر دهید

 :عدم یادداشت برداری از معامالت -۱۷

و رسیدن به اهداف در بازار ایمان دارید حتما از معامالت خود یاد داشت برداری در صورتی که واقعا به موفقیت 

نمایید. با این کار فرد از تکرار اشتباهات جلوگیری کرده و عوامل موفقیت خود را بیش از پیش شناسایی می نماید. 

زمان معامله، روشی مکتوب کردن تمامی عوامل مهم از دیدگاه یک معامله گر در کنار یادداشت احساسات در 

 .کّمی برای مشاهده آماری کیفیت ترید شما می باشد

 :توجه نکردن به معامالت باز -۱۸

توجه نکردن به معامالت و دستورات باز میتواند یکی از دالیل از بین رفتن سرمایه باشد. همه می دانیم ترید و 

 غفلت و بی توجهی نیز میتواند عواقب بدی تمرکز مداوم روی قیمتها امری کسالت آور و خسته کننده است اما

برای موجودی حساب داشته باشد. در صورت داشتن معامالت باز بر اساس روش خود شرایط بازار را زیر نظر 

بگیرید خود را درگیر معامالت متعدد نکنید چرا که با اینکار تمرکز را از بعضی از معامالت خود می گیرید. چه 

شتری داشته اند یا امکانش بوده که در ضرر کمتر متوقفشان کرد. در صورتی که بسا آن معامالت سود بی

 .احساسات بر شما قالب نمی شوند از معامالت خود غافل نشوید و آنها را ترک نکنید

 :تفسیر نادرست اخبار -۱۹

که دانش شما به حد تفسیر نادرست اخبار شاید نشات گرفته از کمبود دانش باشد اما موارد بسیاری نیز وجود دارد 

کافی است اما تجربه عکس العمل بازار نسبت به آن خبر را ندارید. فرضیات شما برای خبر میتواند کامال درست 

باشد اما نقش تجربه و بینش برای تفسیر خبرها بسیار مهمتر و حیاتی تر از دانش می باشد. تا زمانی که تجربه 

 .اس آنها اجتناب کنیدالزم روی اخبار ندارید از معامله بر اس

 :سپردن معامالت به شانس -۲۱

سپردن معامالت به اما و اگر برگرفته از رفتار قماربازان می باشد. معامالت خود را مدیریت کنید، برای بهبود 

آنها تالش کنید و آنها را زیر نظر بگیرید. مطمئن باشید با شانس نمیتوان در بازار های مالی موفق شد. دانش، 

ه و مدیریت معامالت از مهم ترین عوامل موفقیت در معامالت می باشند. سرمایه خود را به بخت و اقبال تجرب

 .نسپارید

 :تاثیرپذیری از نوسانات قیمت -۲۱
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بسیار دیده شده معامله گران تحت تاثیر نوسانات، روش و برنامه خود را فراموش می کنند. این تفکر در زمانهایی 

بازار حرکات “دتری دارد شیوع بیشتری پیدا می کند. افراد در این زمان ها با این تصور که که بازار حرکات شدی

از روش خود پیروی نکرده و ناخواسته موجب زیان حسابشان می شوند. تنها ” شدیدی دارد. چرا من استفاده نکنم

 .بعد از قبول ضرر است که فرد می فهمد که حرکتش کامال اشتباه بوده است

 :اشتن شجاعت معاملهند -۲۲

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 

اد سعی می کنند مدت زیادی بازار را زیر نظر بگیرند اما در مکان سر گذاشته باشند که حال می ترسند. این افر

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

 :و زمان کافیعدم تمرکز  -۲۳

زمان و تمرکز از مهم ترین اصولی می باشد که آنقدر بدیهی است که بسیاری از آن غافل می شوند. اگر سیستم 

تحلیل و معامله شما بر مبنای این است که بعد از معامله آنرا زیر نظر بگیرید بنابراین الزم است قبل از آغاز 

می توانید برای آن معامله تا زمان مورد نیاز، بازار را زیر نظر معامله زمان مورد نیاز را محاسبه کنید. آیا 

بگیرید؟ بسیاری هم با اینکه می دانند نمی توانند زمان زیادی بازار را زیر نظر بگیرند سعی در این دارند در مدت 

که تمرکز کافی کوتاهی نظر خود را بر بازار تحمیل کنند و باالخره کاری انجام دهند. این افراد نیز به علت این

 .ندارند و در عین حال از روش همیشگیشان استفاده نمی کنند اسباب زیان خود را فراهم می کنند

 :توجیه معامالت -۲۴

توجیه معموال زمانی بوجود می آید که معامله گر می داند که اشتباه میکند اما با فرضیات غلط، خود را برای انجام 

می کند. فرد توجیه کننده عموما عوامل اصلی را فراموش می کند و تنها خود را با آن معامله یا روش اشتباه توجیه 

عوامل فرعی متغیر فریب می دهد. در بسیاری موارد با خود عهد می بندد که همین یک بار اشتباهی را انجام دهد 

دام به خاطر می آورد. اما باز آن را تکرار می کند و معامالت معدودی را که با توجیه اشتباه به سود رسیده م

توجیه و بهانه آوردن برای معامالت سود آور و زیان آور تنها یک نتیجه دارد و آن هم از بین رفتن حساب فرد 

 .است

 :تعمیم اشتباه قیمت ها -۲۵

این فرضیه که در بسیاری موارد قیمت بعضی کاال ها و ارزها با هم ارتباط نزدیکی دارند بر هیچ معامله گری 

ه نیست اما این مساله نباید باعث بوجود آمدن فرضیات غلط بشود. با فرض اینکه میدانیم یورو به دالر و پوند پوشید

به دالر حرکات شبیه به هم دارند، نمیتوان این نتیجه را گرفت که همیشه به مانند هم حرکت می کنند. این اشتباه که 
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ت ارز دیگر معامله انجام می دهند میتواند فرضیه غلطی معامله گران مبتدی با تحلیل یکی از آنها بر روی جف

باشد. تعمیم نمودارها و قیمت ها به یکدیگر برای انجام معامالت کاری اشتباه است که تنها از معامله گران مبتدی 

 .سر میزند

 :تحت تاثیر جهت قرار گرفتن -۲۶

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 

صادر کنند نه جهت قیمت. یعنی ممکن است نگیرید اجازه بدهید روش و برنامه معامالتی شما سیگنال ورود را 

 .شما در جهت بازار وارد معامله شوید اما چون در جای مناسبی معامله خود را آغاز نکرده اید، متضرر شوید

 :درگیر جزییات زیادی شدن -۲۷

تریدر و درگیر شدن با جزییات زیاد، تحلیل های گوناگون و استفاده از اندیکاتورهای بسیار، تنها باعث تشویش 

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 

یلی دارد که به دنبال تایید گرفتن از دیگر روش ها باشید؟ مگر دیگران ببندید. اگر روش شما سودآور بوده چه دل

 .آنکه روش شما سود آور نباشد و به آن اطمینان نداشته باشید

 :نپذیرفتن اشتباه -۲۸

نپذیرفتن اشتباه تنها لجبازی با خود و از بین بردن حساب خویش است. تفاوتی ندارد که تریدر یک معامله اشتباه را 

ز آن درس نمی گیرد و یا کال از یک سیستم معامالتی اشتباه به طور مداوم استفاده می کند. بازار نمی پذیرد و ا

محل قدرت نمایی معامله گران نیست. هیچ زمانی بازار خود را با هیچ کس هماهنگ نمی کند. این تریدرها هستند 

، آنها را بپذیرید و از آنها درس که باید خود را با شرایط بازار هماهنگ کنند. اشتباهات خود را بشناسید

 .بگیرید.اولین گام در راه موفقیت، شناسایی اشتباهات است

 :تصور واهی یک شبه پولدارشدن -۲۹

تعریف شما از پولدار شدن چیست؟ اگر حسابتان را چند برابر کنید به خود پولدار می گویید؟ اینها سواالتی است که 

ن ندارند. ایشان از یک سو رویاهای بسیار بزرگ دارند و از سوی دیگر راه عموما تریدرهای مبتدی جوابی برایشا

رسیدن به آنها را نمی دانند. احتمال اینکه یک حساب ده هزار دالری از بین برود یا به یک میلیون دالر برسد یک 

چنانی هستند که امری به صد است. بسیاری افراد این مساله را درک نمی کنند و با هر معامله به دنبال سود های آن

محال است. این واقعیت که سرعت موفقیت در این بازار )مبادالت ارز( می تواند بیش از بازارهای دیگر باشد 

امری واضح است اما این سرعت به حدی نیست که با یک یا چند معامله میلیونر شوید. موفقیت پروسه ای است که 
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سودهای شما بیش از زیان های شما باشد. زمان الزم را به معامالت زمان الزم دارد. برای موفقیت باید مجموع 

 .اختصاص دهید و مدام روشتان را تصحیح کنید

 :ترس دیدن ضرر -۳۱

ترس احساس طبیعی انسان است که او را از آسیب دیدن محافظت می کند. اما همین احساس اگر بیش از حد مجال 

ینکه معامله شما وارد ضرر شده نترسید مگر آنکه از سیستمتان پیروی یابد مانع پیشرفت و موفقیت می گردد. از ا

نکرده باشید. زمانی که با برنامه و روش وارد معامله شده اید ترس عاملی بی معناست که تنها می تواند جلوی 

گام انجام سودهای بیشتر شما را سد کند. با بازار منطقی برخورد کنید و تالش کنید که قبل از انجام معامله، هن

 .معامله و بعد از آن احساسات بر تصمیم گیری شما تاثیر گذار نباشد

 :در نظر نگرفتن نسبت ریسک به ریوارد -۳۱

شما هیچ زمانی در تجارت بدون لوریج، حاضر به معامله کاالیی که احتمال ضررش چند برابر امکان سودش 

هدف کسب سود بیشتر این ریسک را می پذیرید. انجام است نمی شوید. اما زمانی که صحبت از لوریج می شود با 

معامله ای که حد سود آن کمتر از حد ضررش است تنها استفاده از احتماالت علیه خویش است. سعی کنید به 

 .مبادالتی مبادرت کنید که حد زیان به سودش، یک به یک ونیم یا بیشتر است

 :فرضیات غلط -۳۲

یان ها هستند. بازارهای با فراریت زیاد )مانند مبادالت ارز( با اینکه از قوانین فرضیات غلط از مهمترین عوامل ز

و فرضیات خاصی پیروی می کنند اما هیچ چیز در آنها ثابت و همیشگی نیست. اگر اتفاقی در گذشته روی داده 

از اتفاقات گذشته و حال هیچ تضمینی نیست که در آینده آن اتفاق یا عکس آن حتما روی دهد. بازار ترکیب و تلفیقی 

است. برای خود فرضیه بافی نکنید. از روش و سیستم معامالت خود پیروی کنید. تناقضات بازار را بشناسید و از 

 .فرضیاتی که اثبات نشده اند یا متزلزل هستند پیروی نکنید

 :تاثیر شایعات -۳۳

بسیاری وجود دارد که بازار از شایعات پیروی  شایعات با اینکه مواقعی موتور متحرک بازار هستند اما زمان های

نمی کند از شایعات دوری کنید حتی اگر هر از گاهی درست باشند. سعی کنید از واقعیات بازار فرضیه بسازید. 

برداشت های خود را با واقعیات بازار تطبیق دهید و سپس وارد بازار شوید. به این شکل حتی اگر متضرر شوید 

 .دارید چون شما کاری را که درست بوده انجام داده ایدنگرانی چندانی ن

 :فریب سرعت بازار -۳۴

حرکت شدید بازار در یک جهت، تضمین کننده ادامه حرکت در آن جهت نیست. این مساله در اغلب بازارهای 

ر دو روز مالی مشاهده می شود و باعث زیان بسیاری از مبتدی ها می گردد. اگر پیش بینی کرده اید که بازار د

آینده به هدف سود شما می رسد و بازار در عرض چند ساعت به قیمت مورد نظر رسید هیچ تضمینی وجود ندارد 
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که با همان سرعت یا در همان جهت ادامه مسیر دهد. سعی کنید در سود و ضرری که پیش بینی کرده اید از بازار 

یی که مدت های طوالنی دوام میاورند، در نمودار خارج شوید وسرعت بازار شما را فریب ندهد. اغلب روندها

دارند. گرچه باز هم یادآوری می شود که شما باید در قیمت خروجی که قبل از آغاز  ۵۵تا  ۴۵قیمت شیبی بین 

 .معامله برای خود در نظر گرفته اید از بازار خارج شوید

 :انتقام -۳۵

نی می آید. معامالت زیان آور خود را شکست تعبیر انتقام احساسی است که بعد از هر شکست سراغ هر انسا

نکنید. بدون تحلیل و از روی احساس سعی در پس گرفتن پول از دست رفته خود نداشته باشید. تنها معامله گران 

مبتدی بعد از شکست )قطعی یا در جریان( برای جبران زیان به حجم معامله خود می افزایند. اگر زیان کردید آنرا 

. سعی کنید دلیل آنرا بیابید. حداقل تا ساعاتی بعد از ضرر از معامله پرهیز کنید و در معامله جدید حجم آنرا بپذیرید

 .افزایش ندهید

 :نداشتن استراحت -۳۶

هر از گاهی به خود استراحت بدهید. کار کردن پیوسته انسان را خسته و دلزده میکند. نمی گویم بازار را زیر نظر 

ا گهگاهی از بازار فاصله بگیرید و پس از استراحت، دوباره شرایط را بررسی کنید. حتی برای نداشته باشید ام

معامالت خود نیز استراحت را فراموش نکنید. اگر سیستم شما بصورتی است که نیاز به زیر نظر گرفتن بازار 

بازار حرکات چندانی ندارد به  دارد در مواقع خستگی از کامپیوتر خود فاصله بگیرید. ساعاتی را که فکر می کنید

استراحت بپردازید و بعد به بازار برگردید. برای کسب درآمد سالمتی خود را به خطر نیندازید. ذهن شما مهمترین 

 .ابزار حضور شما در بازار است با استراحت راندمان و بازده کاری آنرا باال ببرید

 :رویا پردازی -۳۷

ان مبتدی را رعایت نکردن ریسک به ریوارد )زیان به سود( دانستیم اما نقطه یکی از اشتباهات رایج معامله گر

مقابلی نیز برای این اشتباه وجود دارد: معامله گرانی که حد سود به ضررشان بیش از حد رویا پردازانه است. آنها 

اغلب از یک به با انتخاب حد ضرر های کوچک در پی سودهای بیش از حد بزرگ هستند. ریسک به ریوارد آنها 

چهار فراتر است. عموما آنقدر معامالت در سود فرو رفته خود را نمی بندند که یا آن معامالت در برگشت با صفر 

بسته شوند و یا در ضرر فرو روند. آنقدر ضررهای کوچک را می پذیرند تا زمانی که متوجه می شوند سرمایه 

 .ای برای سود های بزرگ و بلند مدت ندارند

 :اعتماد به نفس کاذب -۳۸

حتما تا به حال با افرادی مواجه شدید که چون چندین بار کاری را به درستی انجام داده اند فکر می کنند همیشه 

شرایط بر وفق مراد ایشان است. تصور می کنند بازار در دستان آنها است و فریب سود های گذشته را خورده و 

در جهت آنها حرکت نکند با آن لجبازی می کنند یا از بازار و معامله  پل شکست خویش را می سازند. بازار اگر
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خود عصبانی می شوند اما هیچ فکر معقولی برای خروج از بحران نمی یابند. راه حل این افراد اجتناب از اعتماد 

ها تالش کنید به نفس کاذب است. هر میزان و هرچه معامله سودآور داشتید در زمان حال به فراموشی بسپارید و تن

 .در مقابل معامالت حال حاضرتان بهترین و معقول ترین تصمیم را بگیرید

 :عدم آرامش -۳۹

آرامش از مهمترین و بدیهی ترین عوامل ترید است. زمانی که مشکل یا مساله ای در زندگی خصوصی دارید ترید 

نکنید. اصال به بازار نزدیک نشوید. بازار مکانی برای برون رفت از احساسات منفی شما نیست. چه بسا با تحمل 

احساس غرور و سرخوردگی ناشی از سود  ضرر احساسات منفی شما تشدید شود همانطور که همیشه توصیه شده

 .و زیان شما را از حالت تعادل خارج نکند. باید بتوانید احساسات خارج از بازار را نیز در زمان ترید کنترل کنید

 :استفاده از ابزارهای دارای تاخیر -۴۱

تال می تواند عواقب استفاده از ابزارهای دارای تاخیر مخصوصا در استفاده از روش های تکنیکال و فاندامن

وحشتناکی برای حساب شما داشته باشد. هر عامل تاثیر گذار غالبا در لحظه و خیلی زود تاثیر خود را روی قیمت 

در بازار نشان می دهد. بنابراین اگر از ابزاری استفاده کنیم که بعد از یک بازه زمانی اخطار خرید یا فروش را 

 باشد. مهم ترین این ابزارهای دارای تاخیر ایندیکاتورهای لگینگ اعالم نماید به هیچ وجه منطقی نمی

(Lagging) هستند. 

  

 42fxشبکه اقتصادی سهمیران به نقل از 
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