
 انواع مختلف سبک های معامالتی

 

شما خواهیم گفت که هر معامله  ، بهفارکس آموزش مقاالتدر درس امروز از مجموعه 

 .گر سبک معامالتی خاص خودش را دارد

کنند )شامل موجودات فضایی که شبیه انسان میلیارد نفر روی کره زمین زندگی می ۸

 .اند!( و حتی یک نفر هم نیست که دقیقا مثل دیگری باشدشده

 .حتی دوقلوهای همسان نیز اثر انگشت متفاوتی باهم دارند

 

هر کسی شکل و قیافه خود، شخصیت خود و استعدادهای خود را داشته و پیتزای خاصی 

 (.است را دوست دارد )نظر ما پپرونی با سیب زمینی سرخ کرده
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 .نند هستیمهر یک از ما چیزهای مختلفی را دوست داریم و از همین رو بی ما

معامله کردن نیز همینگونه است. شخصیت متفاوت هر یک از ما منجر به معامله کردن 

 .گرددمتفاوت برای هر یک از ما می

گران شخصیت نوع الف. سبک معامالتی سبک برخی ممکن است هجومی باشد.. معامله

 .گران شخصیت نوع ببرخی دیگر ممکن است توام با آرامش باشد.. معامله

رخی ممکن است دوست داشته باشند همیشه سودهای کوچک را گرفته و از بازار بیرون ب

بیایند. برخی دیگر ممکن است برای آنها کمی ضرر اهمیتی نداشته باشد تا بتوانند اگر 

 .در سود رفتند به سودهای بزرگ برسند
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گران وجود گران، طیف گسترده ای از رویکردها در میان معاملههمچون حجم کثیر معامله

توانید رفتار و نوسانات قیمت ها را تحلیل و تفسیر کرده و دارد که با استفاده از آنها می

 .از آنها سود ببرید

گران ممکن است از یک رویکرد خاص بصورت تقریبا انحصاری استفاده برخی معامله

 .نند. یعنی روش معامالتی فقط مختص و خاص خودشان باشدک

 .باشند هم مشابه که نیستند گریمعامله دو هیچ که اینست نکته

خواستند با استفاده از قوانین سیستم دقیقا مشابه به معامله حتی اگر گروهی از افراد می

 .بپردازند، به احتمال بسیار زیاد نتایج هر فرد با دیگری متفاوت بود

 آیا این چیز بدی است؟

 .هرگز

چرخاند. بنابراین مهم است که شخصیت و سبک این بی مانند بودن است که دنیا را می

 .زندگی خود را بشناسید تا بتوانید نقاط قوت و ضعف معامالتی را شناسایی کنید

 

https://irtrader.net/



اگر معده شما از بدو تولد به غذاهای تند حساس بوده است و سعی کنید چیپس تند و 

آتشین به همراه سس تند فلفل بخورید تا جلوی دوست دخترتان یا دوست پسرتان کم 

 !نیاورید، احتماال نتیجه آن چیزی نخواهد بود جز خرابکاری

 

 .معامله کردن نیز به همین صورت است

صیت شما نیست منجر به خرابکاری تالش برای معامله کردن به طریقی که مناسب شخ

 .تواند مانعی بر سر راه سودآوری پایدار شما باشدگردد و میمی
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ای از سبک های معامالتی مختلف خواهیم پرداخت تا در دروس بعدی به طیف گسترده

 .تواند برای شما مناسب تر باشدببینید کدامیک می
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