
 سرمایه ریسک پذیر چیست؟ استطاعت مالی چقدر ضرر را دارید؟

 

، به یکی دیگر از جنبه های خودشناسی فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 !میزان سرمایه ریسک پذیر شخصیتی در فارکس خواهیم پرداخت:

 اوضاع مالی شخصی شما چطور است؟

 !باید مشخص کنید که آیا اصال استطاعت مالی معامله کردن را دارید یا خیر

 .انجام شود پذیر ریسک سرمایه معامالت فارکس فقط باید با

ه سرمایه ریسک پذیر، پولی است که اگر به طور کامل از دست برود، از نظر مالی هیچ گون

 .ضرر محسوسی بر زندگی شما تحمیل نخواهد شد
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 .بدهید دست از توانید می که است پولی پذیر ریسک سرمایه

خود را  ...، کلیه و بعبارتی همان پولی است که اگر از دست دهید، خانه، ماشین، همسر

 .نمی فروشید

 !روی چیزی که استطاعت مالی از دست دادن آن را ندارید، ریسک نکنید
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اگر با پول قبض منزل خود معامله می کنید، بدانید تأثیر منفی عظیمی بر توانایی شما 

 .در زمان تصمیم گیری های معامالتی خواهد داشت

است! ببینید چقدر استرس خواهید داشت اگر بدانید اگر تصور کنید پوزیشن شما باز 

 !استاپ اوت شوید، شاید نتوانید مایحتاج زندگی خود را فراهم کنید

 "!ناهار فردا پرید"علیه شما حرکت می کند، با خود می گویید:  که پیپ هر تک

 اکنون بی خانمان و بی پول شوید، می خواهید؟شما که نمی خواهید از هم

 .خواهید که حسابش جداستاگر می
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 .اگر چنین است، پس تمام پول حاصل از دسترنج خود را در فارکس ریسک کنید

 !نکنید عقلی بی

پس مخارج و هزینه شام امشب خود برآیید، از هزینه بازار فارکس هم اگر نمی توانید از 

 .بر نخواهید آمد

 .کمی از مغزتان استفاده کنید

تا زمانی که سرمایه ریسک پذیر کافی را برای خود ذخیره نکرده اید، معامالت فارکس با 

 ...پول واقعی را شروع نکنید. تا آن موقع می توانید

 !کنید کار دمو حساب در

حث و نحوه مدیریت سرمایه به تفصیل ب ریسک مدیریت در درس های بعدی، در مورد

 .خواهیم کرد
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