
 انگیزه شما برای تریدر شدن چیست؟

 

، به نخستین پرسش از مبحث فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 !خودشناسی شخصیتی در فارکس خواهیم پرداخت. یعنی انگیزه یک معامله گر فارکس

 شوید؟ فارکس گر معامله یک خواهید می چرا

آیا انگیزه شما از ترید کردن میلیاردر شدن است؟ آیا به خاطر آدرنالین آن معامله 

 کنید؟می

 آیا دلیل آن این است که می خواهید کاری چالش برانگیز انجام دهید؟

 شما هم میآیا به این دلیل است که دختری که دوستش دارید فارکس کار می کند و 

 ؟!خواهید خودی نشان دهید
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 .اینکه انگیزه واقعی خود یا اینکه اصالً باید معامله کنید یا نکنید را بدانید بسیار مهم است

 به نیستند، حرفه این به متعهد یا نبوده جدی خود کار در که گرانی معامله

 .شد خواهند حذف بازار صحنه از سرعت

یا بدنبال همیشه سود کردن باشید، جور در نمی برای مثال، اینکه دنبال هیجان باشید و 

 .آیند

شاید از هیجان ارسال یک پوزیشن بسیار بزرگ لذت ببرید، اما باور کنید، وقتی معامله 

 !جلوی چشم تان خالف جهت شما حرکت کرد، لبخندی نخواهید زد
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سابقات اگر به دنبال هیجان هستید، به کازینو بروید، از هواپیما بیرون بپرید یا به م

 .رانی فرمول یک بروید و آنجا شانس تان را امتحان کنیداتومبیل

نسخه بهتر هم سراغ داریم. اگر هیجان واقعی می خواهید، با یک ماشین مسابقه فرمول 

 .یک از هواپیما بیرون بپرید و در یک کازینو فرود بیایید

معامله می کنید از  این هیجان است! و احتماال حتی پول کمتری هم نسبت به زمانی که

 .دست می دهید

 

 اید؟ کرده تعیین خود برای را اهدافی چه کردن معامله در

هدف از معامله کردن می تواند به صورت پولی یعنی کسب مقدار مشخصی سود )اعم از 

 .دالر یا درصد( در طول یک بازه زمانی معین باشد

دالر در ماه یا  4,223,834,145.53به عنوان مثال، ممکن است هدفی همچون کسب 

 .درصد بازدهی در هفته انتخاب کنید 529

 .بنابراین لزوماً ربطی به پول ندارد

هدف من از معامله کردن این است که آنقدر پول به دست بیاورم تا بتوانم "برای مثال 

عاشق من پورش کاین بخرم تا بتوانم دختر مورد عالقه ام را تحت تاثیر قرار دهم و او هم 

 ".شود و ازدواج کنیم و عاقبت به خیر شویم

هدف من این است که پول کافی برای جراحی پالستیک داشته باشم تا "یا برای مثال 

 ".شبیه جنیفر لوپز شوم و همه دنبالم باشند

 .خوب دیگه، بسه
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 .الکی گفتیم

 .همه چیز با پول ارتباط دارد

ل کنید که کامال مشخص و قابل اندازه هر تصمیمی که می گیرید، فقط اطمینان حاص

 .گیری باشد
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 گر معامله یک عنوان به کنند می کمک شما به که کنید تعیین را اهدافی

 .کنید پیشرفت

 .هدف نیستند "من می خواهم پولدار شوم"اهداف نباید مبهم باشند. مواردی همچون 

تغییر دهید هم باز هم هدف  "من می خواهم فوق العاده پولدار شوم."اگر آن را به 

 .محسوب نمی شود

 !دقیق و مشخص باشید

 ".باشم داشته درآمد ٪1من می خواهم هفته ای "

 ".درصد معامالت به سود برسم 50خواهم تا پایان امسال در من می"

 ".خواهم موجودی حسابم را در شش ماه دوبرابر کنممی"

 ".مرتکب شومنباید هیچ اشتباهی در طول معامالت امروز "

دانید واقعاً چه گیری کردن اهداف خود، نه تنها میبا دقیق مشخص کردن و قابل اندازه

توانید روند پیشرفت خود را تحت نظر داشته باشید و ببینید که آیا خواهید، بلکه میمی

 .واقعا در حال پیشرفت هستید یا خیر

 .دارید وقت خود را تلف می کنیداگر اهداف شما دقیق و مشخص نباشند، بدانید فقط 
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