
 !مهمترین سرمایه گذاری شما زمان است

 

، به شما می گوییم چرا مهمترین سرمایه فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 !گذاری بعنوان یک معامله گر بر روی زمان است

مرتکب می شوند این است که فکر می  یک اشتباه رایج که بسیاری از معامله گران جدید

 !کنند می توانند به سرعت به درآمد برسند

انید در مدت زمان کوتاهی درآمد کسب کنید، اما به این معنی درست است که می تو

 .نیست که در بلندمدت هم سودآور خواهید بود

گر جدید کمی در مورد معامالت فارکس یک سناریوی طبیعی این است که یک معامله

کنند به سرعت کسب درآمد می کند که ادعا میکند، یک سیستم پیدا میمطالعه می

زمینه کافی کند پیششود زیرا احساس میست وارد بازار معامالت میکند و سپس یکرا

 .ها دالر را داردبرای کسب میلیون
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و خوابیدن هیجانات، این معامله گر جدید  "ماه عسل"پایان دوران  متأسفانه، پس از

 .متوجه می شود که ترید زدن آنقدرها هم که فکر می کرد آسان نبوده است

سیستمی که او پیدا کرده بود آن میزان هم که ادعا شده بود جواب نمی دهد و او سر در 

 !نمی آورد چرا بازار اینطوری شده است

 آن روی فارکس گر معامله یک عنوان به توانید می شما که چیزی ترین مهم

 !شماست وقت کنید، گذاری سرمایه

 

هر روز معامالتی یک تجربه یادگیری با خود به همراه دارد و اگر یادگیری را متوقف کنید، 

 .هرگز تبدیل به یک معامله گر واقعا موفق نخواهید شد
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این را در نظر بگیرید که برای یادگیری اصول و مفاهیم پایه به چقدر زمان الزم است. 

 کردن ادداشتی ،خبری های گزارش به خواندن و بررسی نمودارها،سپس ببینید 

 .و حضور در بازار چقدر در برنامه روزانه خود زمان اختصاص می دهید معامالت

است هیچ  "تمام وقت"برای کسی که ذهنیت و نگاه او به فارکس ذهنیت یک شغل 

 .مشکلی وجود ندارد

مردم هستید، شاید شغل روزانه، مشق های مدرسه، کالس پیانو، کالس  اما اگر مثل اکثر

 .گا داشته باشید، نمی توانید تمام روز خود را کامال به معامالت اختصاص دهیدمجازی یو

این بدان معنا نیست که شما نمی توانید معامله کنید، اما زمانیکه می خواهید سبک 

 .معامالتی خود را مشخص کنید باید انتظارات واقع بینانه ای داشته باشید

باشید، اما شاید  ساعتی گر معامله یا یک اسکالپر گر معامله توانید یکاحتماالً شما نمی 

 .معامالت بلند مدت تر در برنامه شما بهتر جواب دهند

د. از آنجایی از وقت خود را به تحلیل بازار اختصاص دهی الزم است که هر روز مقداری

که خبر است که بازار را به حرکت وا می دارد، مهم است که رصد تحوالت اقتصادی 

 .سراسر جهان را به بخشی از برنامه روزانه خود تبدیل کنید

  

 :بگیرید نظر در بازار تحلیل هنگام باید که موردی پنج

  

 فارکس بازار تحوالت
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نگاه کنید که در دنیای فارکس چیست که مردم دارند راجع به آن حرف می زنند. ببینید 

تحلیلگران درباره چه چیزی سر و صدا راه انداخته اند و واکنش بازار فارکس چگونه بوده 

 .است

  

 خبر انتشار

بدانید که در هر روز چه گزارش های خبری می خواهند منتشر می شود و نحوه 

 .ی آنها بر بازارها چگونه استتاثیرگذار

گزارش خبری مهم تر باشد، می توانید انتظار نوسان بیشتری را در ارز آن اقتصاد هر چه 

 .را بررسی کنید اقتصادی تقویم داشته باشید. حتماً

  

 ها دارایی سایر روز قیمت

تواند د نفت( یا اوراق قرضه )مانند نرخ بازدهی اوراق خزانه امریکا( میقیمت کاالها )مانن

بر نوسانات ارزها تأثیر بگذارد، بنابراین مهم است که دلیل افزایش یا کاهش این موارد را 

 .پی برده و هنگام معامله ارزها این نکته را در ذهن داشته باشیم
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 جاری رویدادهای

ی کنید و از آنچه در سراسر جهان اتفاق می افتد مطلع وب سایت های خبری را بررس

 .باشید

های های نظامی و رسواییرویدادهایی نظیر انتخابات در کشورهای بزرگ، درگیری

 .رندو ریسک جهانی تأثیر بگذا بازار جو انات ارزی یاتوانند بر نوسسیاسی همگی می

  

 کنید بررسی را نمودارها

 .در پایان، پس از بررسی روزانه تحلیل های اقتصادی، باید به نمودارها نگاه کنید

و نقاط  روندها ،کلیدی مقاومت و حمایت نمودارها به شما اطالعاتی در مورد سطوح

 .ورود به بازار می دهندجهت  قیمت برگشت احتمالی
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