
 !بر روند کار تمرکز کنید، نه سود

 

، امروز خواهیم دید که چرا مهم تمرکز بر روی فارکس آموزش مقاالتدر ادامه مجموعه 

 .فرآیند کار است و نه بر روی سود و پول! با ما همراه باشید

را تا جایی که می توانستیم آسان و همراه با شوخی مطرح کردیم تا  مدرسه ما دروس

گران فارکس در سرتاسر دنیا های خوبی که معاملهکمک کنیم شما ابزارهای پایه و روش

 ابزار تر آموخته و درک کنید، اما به یاد داشته باشید که استفاده می کنند را بهتر و راحت

 !نیست آن کاربر از بهتر تکنیک و
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 .یک تابلوی نقاشی تنها بواسطه قلم مو به یک شاهکار هنری زیبا تبدیل نمی شود

 .بلکه تصور و دست ماهر یک نقاش است که یک اثر هنری خلق می کند
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 .یک توپ فوتبال نمی تواند به تنهایی و خود بخود به محوطه جریمه حریف راه یابد

بلکه هنر و توانایی خط حمله و فورواردها در زمان مواجهه با خط دفاعی حریف، و 

 .تناسب با آن است که می تواند توپ را در زمان درست به جای درست برساندجایگیری م
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نیست که حساب شما را در « سوپرخفن»یا استراتژی معامالتی « فالن قوری»کاتور اندی

 .کندپایان سال پرسود می

بلکه توانایی شما در خوانش بازار، اجرای استراتژی صحیح در آن موقعیت خاص و استفاده 

است که انشاهلل در درازمدت، سود بیشتری  ریسک یریتمد مداوم از تکنیک های صحیح

 .)نسبت به ضرر( به حساب شما سرازیر می کند

همچون هنر، ورزش یا هر گونه تالش هدفمند دیگری، فارکس نیز یک مهارت چند 

 .شما نمی شوند وجهی است. ابزارها به تنهایی باعث موفقیت

تالش جانفشانانه برای تعلیم دیدن و به کار بستن آنچه یاد می گیرید، و همچنین بررسی 

 .مداوم عملکرد خود، تنها راه موفقیت است
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 .سود نه در ابتدا، باید تمرکز اصلی شما بر روی فرآیند یادگیری و تمرین عامدانه باشد،

لیگ برتر انگلیس باشد،  با همان قیاس فوتبال ادامه می دهیم، اگر هدف شما رسیدن به

 آیا می توانید به سطح عملکردی که مد نظر دارید فقط با زیاد بازی کردن برسید؟

یا با تمرکز بر روی آمادگی جسمانی، توسعه مهارت های تکنیکی )شوت، دریبل زدن، 

ضربه سر، پاس دادن و غیره( در تمرین و بعد در کنار آنها بازی کردن، سریعتر رشد می 

 به هدف خود می رسید؟ کنید و

 احتماال دومی درست است. نه؟

اگر بدون هیچ تمرینی مستقیماً به لیگ برتر انگلیس بروید، فکر می کنید بتوانید در 

 ؟!اصلی قرار بگیرید یا گل زنی کنیدترکیب 

 .جواب منفی است. ما اینطور فکر نمی کنیم

از بازار بیاموزید. تکنیک های معامالتی و استراتژی ها و الگوهای تکنیکالی با شانس 

 .موفقیت باال را بیاموزید

و  پوزیشن صحیح سایزبندی توانید ریسک خود را بایاد بگیرید که چگونه می 

مدیریت کرده و ضررهای خود را محدود و سود خود را به حداکثر  ضرر حد گذاشتن

 .برسانید

 .کنار هم قرار دهید و تست کنید دمو یاد بگیرید که چگونه همه این موارد را در حساب

طراحی و ساخت روش یا سیستم معامالتی ای  بمرور زمان، روند کار شما را به سمت

جواب می دهد و این زمانی است که معامالت برنده شما از  شما کند که بههدایت می

 .معامالت بازنده شما فزونی می گیرند
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