
 آیا با معامله در فارکس می توان پولدار شد؟

 

می خواهیم درباره پولدار شدن در فارکس  فارکس آموزش در این مقاله از مجموعه مقاالت

، قصد داریم با شما صادق بوده و از شما بخواهیم کنیم. پیش از آغاز بحثبا شما صحبت 

 :پیش از معامله در فارکس موارد زیر را در نظر داشته باشید

  

 از برخی در ،گران( معامله همه کنیم می تاکید) فارکس گران معامله همه -1

 .کنند می ضرر خود معامالت

  

دالیلی از جمله عدم برنامه ریزی، عدم آموزش، نداشتن  نود درصد از معامله گران اساسا به

می  ، ضررمعامالت خود و ضعف در مدیریت پول، رعایت نکردن حد و حدود برای نظم

 .کنند
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، احتماالً برای سازگاری با معامله و یا فردی بسیار کمال گرا هستید اگر از باختن متنفرید

ر فارکس دچار چالش خواهید شد زیرا همه معامله گران در جاهایی از معامالت گری د

 .خود متحمل ضرر می شوند

درصد معامله گران تازه کار  100بگذارید از تجربه شخصی خود هم بگوییم. متاسفانه 

 .ایرانی در ابتدای کار تمام موجودی خود را از دست می دهید

 .امعه فارکس کار ایرانی می توان ذکر کرددالیل زیادی برای این اتفاق در ج

 عدم وجود نهادهای نظارتی 

 نبود مجوز قانونی عدم امکان ارائه آموزش های اختصاصی برای فارکس() 

 مشکالت شدید اقتصادی و فشار و استرس 

 قانونی نبودن فعالیت رسمی و شرکتی 

  

 بدهکار یا ،دارند کمی درآمد که افرادی ،بیکار افراد برای فارکس معامالت -2

 مناسب هستند درآمدی منبع به نیاز اقساطشان پرداخت برای و هستند

 .نیست
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دالر سرمایه باشید که از دست دادن آن نیز مشکلی در  1000حداقل شما باید دارای 

 .زندگی شما ایجاد نکند

انتظار نداشته باشید که با چهل یا پنجاه دالر موجودی در یک حساب کار را شروع کنید 

 !و تبدیل به یک میلیاردر شوید

یل ارزها به حرکت در ، جریان نقدینگی باال و تمابسیار بزرگه دلیل اندازه بازار فارکس ب

 .، یکی از محبوب ترین بازارها برای نوسانگیری استروندهای قوی

شاید فکر کنید که تریدرها از سراسر جهان پول پارو می کنند، اما واقعیت اینست که 

 .عامله گران استموفقیت در این بازار محدود به درصد بسیار کمی از م

مشکل اینجاست که بسیاری از معامله گران به خیال یک شبه پولدار شدن به این بازار 

 .هستند تریدینگ هنر واقعی یادگیری برای الزم انضباط و نظم فاقد ،واقع در اما ،می ایند 

گاه بسیاری از افراد توانایی حتی رعایت یک رژیم غذایی یا رفتن سه بار در هفته به باش

 .ورزشی بطور منظم را ندارند

، چگونه می توانید در یکی از سخت ترین در به انجام چنین کارهایی نیستیداگر قا

 ماموریت های شناخته شده بشریت )و بلحاظ اقتصادی پربازده( موفق شوید؟

سریع ثروتمند "معامله کوتاه مدت مخصوص آماتورها نیست و به ندرت مسیری برای 

 .ون متحمل شدن ریسک های عظیم نمی توانید سود عظیم کسب کنیداست. بد "شدن

 .ریسک باال در معامالت، به معنای عملکرد معامالتی پر افت و خیز و ضررهای زیاد است

مگر ی استراتژی معامالتی هم ندارد. )، احتماال حتیدری که این کار را انجام می دهدتر

 (!بدانید اینکه شما قمار را یک استراتژی معامالتی
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 !نیست شدن ثروتمند برای السیر سریع رقطا یک فارکس معامالت

  

 .می برد زمان است که یادگیری آن مهارتی معامله کردن در فارکس

رآمد کنند و می کنند. با این حال، معامله گران ماهر می توانند در این حوزه کسب د

 .می افتد، موفقیت یک شبه اتفاق نمانند هر شغل یا حرفه دیگر

معامالت فارکس برشی از یک کیک نیست )آنطور که برخی از مردم دوست دارند شما 

 (.باور کنید

 .، هرکسی که فارکس کار می کرد میلیونر بودبه این فکر کنید، اگر اینطور بود

دچار  بطور متناوبحقیقت این است که حتی معامله گران خبره با سالها تجربه هنوز 

 .ضرر می شوند

 .این را در ذهن خود فروکنید: هیچ میانبری برای معامله کردن در فارکس وجود ندارد

 .برای تسلط و ماهر شدن در آن به کوهی از تمرین و تجربه نیاز است

 .و کوشش وجود ندارد تالشهیچ جایگزینی برای تمرین و 

باز کرده و معامله کردن را تمرین کنید. روشی را پیدا کنید که  فارکس دمو حساب یک

از زیر و بم آن کامال آگاه بوده و می توانید بی هیچ مانعی آن را به اجرا درآورید. باید 

 !!!راهی که برای شما مناسب است و به شما جواب می دهد را پیدا کنید

  

https://irtrader.net/

https://irtrader.net/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%85%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa/


 سیگنال های کانال و فارکس آموزشی های دوره

 

و  A اگر کمی در اینترنت جستجو کرده باشید با انبوهی از دوره های آموزشی مهندس

 .مواجه خواهید شد. دوره های آموزشی با قیمتهای بعضا فضایی B دکتر

خواهشا و لطفا حتی اگر پول زیادی دارید فعال سراغ خرید دوره نروید. دوره آموزشی این 

محبوب جهانی است و توسط معامله گر حرفه معروف و های  سایت تالیف یکی از سایت

ای بازار بومی سازی شده است. این دوره آموزشی تقریبا تمام مباحث علمی فارکس را 

 .در بر دارد
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است و جهت ارتقاء سطح دانش جامع تریدری  فارکس رایگان آموزش این یک دوره

 .ایران تولید شده است

 .لطفا این دوره را با دقت تکمیل کنید و بعد از آن اگر نیازی بود سراغ خرید دوره بروید

ین دوره ها هرچند نمی توانیم وجود استثناء را نفی کنیم ولی متاسفانه اکثر مدرسین ا

تریدرهای موفقی نیستند. در گروه های فارکسی اگر جستجو کنید انبوهی از ناراضیان 

 .خرید این دوره ها را خواهید یافت

در مورد کانال های سیگنال دهی که اوضاع خیلی بدتر است. کسی که سیگنال می دهد 

یا عملکرد معامالتی پس طبیعتا باید تریدر موفقی باشد. یک تریدر موفق یک پرفرمنس 

بلند مدت هم دارد که باید به شما ارایه دهد. تریدر موفق می تواند با ارایه سیگنال  موفق

انبوهی از مشتریان از سرتاسر  myfxbook.com  و mql5.com  در سایتهایی مثل

. صرفنظر کردن از این سایتها و رفتن سراغ یک کانال تلگرامی به راحتی دنیا جذب کند

 .می تواند شک شما را برانگیزد

 تصمیم هر از قبل است. کالهبرداری برای مستعد و جذاب محیطی فارکس بازار

 .کنید تحقیق و کنید فکر کمی خود با

 

https://b2n.ir/r53191 

 

https://bit.ly/3mAOJWM 
 

https://tinyurl.com/8x6ukr96 

 

 فارکس در شدن پولدار
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