
 !در فارکس دنبال شاه کلید نباشید

 

، امروز به شما خواهیم گفت که چرا در فارکس فارکس آموزش مجموعه مقاالتدر ادامه 

 !چیزی به نام وحی منزل یا همان شاه کلید حل تمام چالش ها نداریم

اگر از هر تحلیلگری در وال استریت )که هر یک دکترای ریاضی و فیزیک دارند و خوره 

چیده الگوریتمی برای سازمان ها طراحی کامپیوتر هستند و استراتژی های معامالتی پی

می کنند( بپرسید که چرا هیچ اندیکاتور، روش یا سیستمی برای کسب سود تضمینی در 

 ندارد، وجود مالی بازارهای در مواقع 100٪
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 :االً در پاسخ دو دلیل به شما خواهند گفتاحتم

  

 .کنید بینی پیش را آینده توانید نمی شما

آیا راهی وجود دارد که بتوانیم بفهمیم رئیس یک بانک مرکزی در طول سخنرانی خود 

 چه چیزی خواهد گفت؟

یا یک سرمایه گذار بسیار معروف یا یک مدیر صندوق سرمایه گذاری بسیار مطرح در 

 طول یک مصاحبه تلویزیونی چه خواهد گفت؟
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آیا می دانید حمله تروریستی بعدی چه زمانی رخ خواهد داد که باعث ریسک گریزی 

 بازار می شود؟

 اگر بله، چه زمانی؟ آیا باز هم بیماری همه گیری دیگری پس از کرونا خواهیم داشت؟

 یک بالی طبیعی همچون زلزله یا سونامی چطور؟

نهایت است و در صورت وقوع هر یک فهرست عواملی که سبب تحریک بازار می شوند بی

 !شما زنند معامالتی سیستم بازارها وتوانند سیلی محکمی به از آنها می

بدانید که چنین چیزهایی بخشی از معامالت فارکس است و بیشترین کاری که می توانید 

 .را محدود کنید انجام دهید این است که آماده باشید تا ضرر خود

 !بله. آماده باشید که ممکن است از عرش به فرش آیید

  

 آن که هستند ها انسان بلکه آورند. نمی در حرکت به را بازار اقتصادی آمارهای

 .آورند می در حرکت به را

  

 .آید که آمارها یا فضای بازار با پرایس اکشن همخوانی ندارندمواقعی پیش می

 چرا اینطور است؟

شاید نتیجه گزارش اثر خود را پیش از این بر قیمت گذاشته است و اصطالحا بازار آن را 

پیش خور کرده است؟ شاید معامله گران فارکس بر روی آمارهای منتشر شده تمرکز 

 نداشتند؟
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 شاید مؤسسه ای پوزیشن عظیمی در سمت اشتباه بازار داشته و خواسته تا آن را ببندد؟

بازار به یک عامل محرک پیش بینی نشده بصورت مشابه واکنش نشان آیا همه بازیگران 

 دادند؟

رفتار قیمت هر چه که باشد، تصمیماتی که معامله گر را وادار به اقدام می کند همیشه 

 .منطقی یا مطابق با اطالعات موجود نیست

های های مختلف و حسابها بازیگر با اهداف/استراتژیوقتی چنین چیزی را در میلیون

های مختلف ضرب کنید، می بینید که تشخیص اینکه کلیت بازار به معامالتی با اندازه

 .چه سمت و سویی خواهد رفت، غیرممکن است

شما نمی توانید رفتار انسان و یا رویدادهای ناشناخته ای که در آینده رخ می دهند را با 

ونه ریسک خود را خالص استفاده از یک معادله ریاضی شیک مشخص کنید تا از شر هر گ

 .کنید

همواره مقداری عدم قطعیت وجود خواهد داشت و مواقعی وجود خواهد داشت که شما 

 .در سمت اشتباه حرکت بازار پوزیشن می گیرید

وجود خواهد داشت که شما در سمت  زیادی های زمان ...در واقع بهتر است بگوییم 

 .اشتباه حرکت بازار پوزیشن می گیرید

 .ه کمال گرا هستند شاید بهتر باشد قید بازار فارکس را بزننددوستانی ک

برای دوستانی که همیشه نیاز دارند که حق با آنها باشد، باید همین االن به شما هشدار 

 ...دهیم
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 .کند بینی پیش دقیق طور به را بازار مواقع درصد 100 در تواند نمی کس هیچ

  

 .کس هیچ

  

لجبازی کنید و گوش ندهید و به جستجوی خود برای  با این حال اگر تصمیم دارید که

 ...یافتن شاه کلید فارکس ادامه دهید، همچنان امیدی هست

شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر بتوانید یک تک شاخ صورتی رنگ زیر رنگین کمان 

پیدا کنید، فرد کوتوله ای در کنار تک شاخ ایستاده که یک نقشه گنج به دست شما 

 .داد. پس خوب بگردید، چراکه نابرده رنج گنج میسر نمی شود.. موفق باشید خواهد
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