
 عدم آشنایی با لوریج: چرا بیشتر معامله گران جدید شکست می خورند؟

 

، نگاهی خواهیم داشت به اهمیت فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .ای با عدم موفقیت معامله گران مبتدی دارد موضوع اهرم یا لوریج و اینکه چه رابطه

دالر در حساب  50000بیشتر معامله گران حرفه ای فارکس و سبد گردان ها به ازای هر 

 .خود، یک الت استاندارد معامله می کنند

دالر در حساب خود، یک مینی  5000بعبارتی اگر آنها حساب مینی داشتند، به ازای هر 

 .الت معامله می کردند

 .ند ثانیه با خود تامل کنید تا خوب در مغزتان بنشیندچ

کنند گران کم تجربه تر فکر میکنند، پس چرا معاملهگونه معامله میها اینایاگر حرفه

 دالر 250استاندارد باز کنند؟ یا مثال با  الت هزار 100دالر موجودی،  2000توانند با می

 ؟!مینی الت باز کنند 10000موجودی 
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 "حساب استاندارد"مهم نیست که کارگزاران فارکس به شما چه می گویند، هرگز هرگز 

 .دالر باز نکنید 250با  "حساب مینی"ر موجودی یا دال 2000تنها با 

 !دالر هم می دهند 25جالب آنکه برخی از کارگزاران حتی اجازه باز کردن حساب با 

دلیل اصلی شکست خوردن معامله گران جدید این نیست که آنها بدبیاری می آورند، 

 و دهند می تخصیص معامالت به کمی سرمایه ابتدا بلکه به این دلیل است که از

 .کنند نمی درک بدرستی را لوریج کار و ساز و عملکرد نحوه
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 !نکنید تنظیم خوردن شکست برای را خودتان

دالر سرمایه معامالتی برای افتتاح حساب  100000توصیه ما اینست که حداقل 

دالر برای افتتاح حساب  1000دالر برای افتتاح حساب مینی و  10000استاندارد، 

 .میکرو اختصاص دهید

البته، فقط زمانی حساب باز کنید که بصورت پایدار و مستمر عملکرد معامالتی خوبی 

 .دارید

دالر  8000دالر دارید، یک حساب مینی باز کنید. اگر فقط  60000فقط  بنابراین اگر

 .دارید، یک حساب میکرو باز کنید

 دالر 1000 را آن باز کنید و تا زمانی که  دمو دالر دارید، یک حساب 250اگر فقط 

 دارید، دالر 1 فقط اگر. کنید باز میکرو حساب یک بعد بمانید، همان روی اید نکرده

 .کنید پیدا خود برای شغلی

 .اگر از دروس ما چیزی یادتان نمانده، حداقل مطالب باال را به خاطر بسپارید

خب، لطفا پاراگراف قبلی را مجدد بخوانید و آن را در حافظه خود حک کنید. فقط به 

دالر حساب باز کنید، به این  25این دلیل که کارگزاران به شما اجازه می دهند با 

 .ام دهیدکه باید این کار را انج نیست معنی

 ؟!چرا

 افتتاح به اقدام سپرده حداقل با که جدیدی گران معامله اکثر که معتقدیم ما

 درک که دهند می انجام را کار این دلیل این به کنند، می معامالتی حساب

 این دانند نمی و نداشته "مارجین" و "لوریج" اصطالحات از جامعی و صحیح

 .گذارد می تأثیر آنها معامالت بر چگونه مفاهیم
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بسیار مهم است که شما کامالً از اهمیت معامله با لوریج آگاه بوده و با آن آشنایی کامل 

 .داشته باشید

 حساب اگر درک درست و اساسی از مفاهیم اهرم و مارجین ندارید، تضمین می دهیم که

 !داد خواهید فنا به را خود معامالتی
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