
 برای معامالت فارکس به چه مقدار سرمایه معامالتی نیاز است؟

 

، خواهید آموخت که برای انجام معامالت فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .استفارکس به چه مقدار سرمایه معامالتی نیاز 

 .نیاز دارید معامالتی سرمایه برای کسب سود پول الزم است. یعنی شما به

 همه این را می دانند، اما برای شروع معامالت فارکس به چقدر پول نیاز است؟
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پاسخ تا حد زیادی بستگی به این دارد که شما چگونه با کسب و کار استارت آپی جدید 

 خود رفتار می کنید؟

 .نظر بگیرید که قرار است چگونه آموزش ببینید ابتدا این را در

، مربی و مشاور، های مختلفی برای یادگیری نحوه معامله کردن وجود دارد: کالسروش

 .بصورت تنهایی یا ترکیبی از هر سه

با وجود اینکه کالس ها و اساتید زیادی در فضای مجازی وجود دارد که مایل به آموزش 

 .اکثر آنها هزینه دریافت می کنند معامالت فارکس هستند، اما

مزیت چنین کالس هایی این است که یک کالس خوب و باکیفیت یا یک مربی کار 

درست می تواند مدت زمان یادگیری شما را به میزان قابل توجهی کوتاه کرده و هر چه 

 .سریعتر شما را در مسیر سودآوری قرار دهد
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است که بسته به کیفیت کالس و اساتید می نکته منفی آن، هزینه اولیه این برنامه ه

 .تواند از چند میلیون تا چند ده میلیون متغیر باشد

بسیاری از کسانی که تازه وارد دنیای فارکس شده اند، مبلغ مورد نیاز برای حضور در این 

 .برنامه ها را در دسترس ندارند

اهند پول خود را صرف خوشبختانه برای آن دسته از دوستانی که نمی توانند یا نمی خو

چنین کالس هایی کنند، خبر خوش این است که بیشتر اطالعاتی که برای شروع کار 

 .در وبسایت ما پیدا کنید رایگان صورت به الزم دارید را می توانید

مادامبکه منضبط باشید و بر روی یادگیری بازارها کامال متمرکز باشید، شانس موفقیت 

بد. شما باید آن دانش آموز خر ذوق و تشنه باشید. در غیر شما به شدت افزایش می یا

 !اینصورت در نهایت راهی کمیته امداد خواهید شد

دوم، آیا رویکرد شما نسبت به بازارها نیازمند داشتن ابزارهای خاصی همچون فیدهای 

 خبری یا نرم افزار های تکنیکال است؟

که در داخل پلتفرم  تکنیکال افزارهای نرم به عنوان یک معامله گر تکنیکال، بیشتر

معامالتی کارگزار شما تعبیه شده اند کافی هستند )و برخی از آنها هم واقعا بسیار خوب 

 (.کارآمد هستندو 

برای آن دسته از کسانی که به اندیکاتورهای خاص یا کاراتر نیاز دارند، نرم افزارهای 

 .دالر در ماه شروع شود 100تکنیکال رده باالتر از حدود 

اقدام به معامله می  بنیادی های تحلیل شاید شما بعنوان یک معامله گر با استفاده از

 !(کنید و میلی ثانیه زمان انتشار خبر یا حتی قبل از انتشار آن مهم باشد )خیلی هم عالی

 .خوب، فیدهای خبری فوری و دقیق از چند صد تا چند هزار دالر در ماه شروع می شوند
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برای برخی،  توانید یک فید خبری رایگان از کارگزار فارکس خود دریافت کنید، امامی

 .تواند تفاوت بین یک معامله سودده و یک معامله ضررده باشدیکی دو ثانیه می

 .در پایان اینکه، برای معامله کردن به پول/سرمایه/وجه نیاز است

دالر هم می توانید حساب باز  10در کارگزاران خرد فارکس با حداقل سپرده در حد 

 !اید در جا حساب باز کنید و واریزی داشته باشیدکنید، اما این بدان معنا نیست که شما ب

 ضررها شود. می شکست به منجر اغلب که است محاسباتی اشتباه یک این

 این برابر در آوردن تاب برای کافی سرمایه باید شما و هستند بازی از بخشی

 .باشید داشته را ضررها

 پس به چه میزان سرمایه معامالتی نیاز است؟

را  ریسک مدیریت هایصادق باشیم، اگر ثبات و تداوم داشته باشید و تکنیکبیایید اینجا 

تا  5توانید با به درستی رعایت کنید، و بیشتر از میکروالت پوزیشن نگیرید، احتماالً می

 .هزار دالر سرمایه معامالت خود را شروع کنید 10

همه می دانند که دلیل شکست خوردن بسیاری از کسب و کارها، پایین بودن سرمایه 

 .ژه در معامالت فارکس نیز صدق می کندآنها است. این نکته به وی

توانید با حجم سرمایه معامالتی خوبی )که مشکلی با از دست دادن آن بنابراین اگر نمی

انداز کنید و روش صحیح معامله هم ندارید(، کار را شروع کنید، صبور باشید، مقداری پس

 .کردن را یاد بگیرید تا زمانی که بلحاظ مالی آماده می شوید
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