
 هرگز لوریج را دست کم نگیرید

 

، با هم خواهیم دید که چرا در معامالت فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 !نباید لوریج را دست کم گرفت

بیشتر افراد تازه کار در دنیای فارکس آسیب مخربی که لوریج می تواند به حساب هایشان 

 .وارد کند، را دست کم می گیرند

از  توانید نمی درک مفهوم لوریج به حدی که بدانید چه زمانی می توانید و چه زمانی

 !آن استفاده کنید، برای موفقیت شما بسیار مهم است
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گران قدیمی و هم معامله گران اهرم یا لوریج ابزار بسیار قدرتمندی است، اما هم معامله

کنند، و دلیل آن هم ایه معامالتی خود استفاده میجدید از آن برای نابود کردن سرم

 .گیرندگیرند یا کالً آن را نادیده میاینست که آنها نیروی مخرب آن را خیلی سرسری می

حیف، اما هر چه تعداد این افراد بیشتر باشد، کسب درآمد برای ما تریدرهای هوشیار 

 .آسان تر می شود. بله. غم انگیز است اما حقیقت دارد

 :این جمله قصار از یک ابرقهرمان معروف را همیشه به خاطر بسپارید

 ".آورد می همراه به خود با هم زیاد مسئولیت زیاد قدرت"

 

یا چیزی تو همین مایه ها. چی بود اسمش؟! می دانیم که فیلم این ابرقهرمان را دیده 

 .اید

 :این هم یک راهنمایی

https://irtrader.net/



 

 گرفتید؟

 .است فارکس کارگزاران باری.. ارائه لوریج باال یکی از عوامل مهم جذب مشتری در بیشتر

بله، آنها تبلیغ می کنند که شما می توانید با استفاده از لوریج های بزرگ قتل های بزرگ 

ید، اما نمی گویند که با استفاده از لوریج های بزرگ می توانید براحتی نیز به انجام ده

 .قتل برسید

 .کنند مدتی کوتاه معامالت در را شما ذهنیت که مایلند کارگزاران بیشتر

آنها دوست دارند شما تا جاییکه ممکن است بیشتر معامله کرده و تا می توانید بیشتر 

 .بهترپویشن بگیرید. هر چه بیشتر 

 .نحوه کسب درآمد آنها از همین راه است. تک تک پیپ ها برای آنها مهم است

 .سود بیشتری کسب می کنند اسپرد هرچه شما بیشتر معامله کنید، آنها بواسطه

 .به نفع آنها نیست که به شما بگویند کمی پوزیشن خود را بیشتر در روز باز نگه دارید
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اگر می خواهید بهترین فرصت برای موفقیت را در اختیار خود قرار دهید، ابتدا یاد بگیرید 

 .که بدون لوریج معامالت سودآوری داشته باشید

 

 .کنید محافظت خود سرمایه از کنید. رعایت را احتیاط جانب

بیشتری را شکار کنید، می توانید از یک  هایپیپ بطور مستمر توانیدتنها زمانیکه می

 !استفاده کنید لوریج سالح کشتار جمعی به نام

معامله گرانی که طرف مقابل پوزیشن شما را می گیرند را نابود کنید. خودتان را نابود 

 .نکنید

 .معامالت فارکس را باید به چشم یک شغل و یا کسب و کار دید

باال با حداقل سپرده پایین  لوریج ی دهند ازفکر نکنید اینکه بروکرها به شما اجازه م

سریع "یدا کرده اید یا به دستورالعمل استفاده کنید، به این معناست که نقشه گنج را پ

 .رسیده اید. رویکرد شما به بازار فارکس باید همراه با احترام باشد "پولدار شدن
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در انتظارات خود از معامالت واقع بین باشید و بدنبال آن باشید که به درستی تعلیم 

 .ببینید

 .که اگر چنین مکنی، خواهی مرد

 !حساب شما خواهد مردخوب، راستش خودتان که نه، اما 
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