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معامله در . یکی از اصلی ترین دالیل معامالت زیان آور، کمبود یا نداشتن دانش و آگاهی الزم نسبت به شرایط و واقعیات بازار می باشد: کمبود دانش-1

.بازار ارز بین الملل نیز مانند هر حرفه دیگر، نیازمند دانش و تجربه کافی است

معامالتی که برگرفته از برنامه و روش معامالتی نیست با . این مورد آسیب رسان ترین دلیل برای از بین رفتن حساب می باشد: معامالت احساسی-2

احساسات گوناگونی می تواند . احساس سرمایه گذار سرو کار دارد و به علت اینکه برای این معامالت از تفکر و تعقل استفاده نشده عموما زیان آور هستند

.در معامالت دخیل باشد اما یک نکته در تمام احساسات معامله گران یکسان است، تمامی معامالت احساسی منجر به ضرر میگردند

احساسات خود را بشناسید و در . در حالی که جلوگیری از ضرر نکته مهم تری است. احساس غالب، در اکثر موارد طمع برای کسب سود بیشتر است

.زمان سرمایه گذاری کردن تا حد امکان آنها را کنترل کنید

معموال به این دلیل انجام می شود که معامله گر تمایل دارد تمام حرکت های بازار را بدون کم و کاست(  (over tradingمعامالت زیاد: معامالت زیاد-3

.این امر تقریبا محال است و بزرگترین تحلیل گران و معامله گران دنیا نیز این کار را انجام نمی دهند. شکار کند
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هنگامی که یک معامله گر با حجم باال معامله  . حجم زیاد معامالت، ریسک سرمایه گذار و آسیب پذیری سرمایه را افزایش می دهد: معامله با حجم زیاد-4

.می کند، با تعداد کمی معامله ضررده می تواند کل حساب خود را از دست بدهد

از معامالت دیگران برداشت و الگوبرداری نکنید، شرایط حساب، دیدگاه و دالیل افراد با یکدیگر برای حضور در بازار : اعتماد به پیش بینی دیگران-5

هر کسی حتی در صورت استفاده از پیش بینی دیگران مسئول حساب خویش است ، مگر آنکه کل مدیریت حساب خویش را به سرمایه . متفاوت است

.تا حد امکان از تحلیل خود پیروی کنید. گذاری دیگر بدهد

نداشتن استاپ الس به معنی این است که معامله گر حدی برای اشتباه خویش متصور نیست، هر انسانی امکان اشتباه (: استاپ الس)نداشتن حد ضرر -6

در زمان معامله اغلب . قبل از آغاز معامله حد ضرر خود را بشناسید. دارد و حد ضرر امکانی برای جلوگیری از فاجعه بار بودن اشتباهات می باشد

در زمان معامله تغییر حد . معامله گران تحت تاثیر سرمایه گذاری خود قرار می گیرند و از لحاظ روانی برایشان سخت است که حد ضررشان را بپذیرند

یعنی مقدار حد ضرر خود را بیشتر . هیچ زمانی حد ضرر خود را خالف جهت معامله خود تغییر ندهید. ضرر عموما منجر به زیان های بیشتر می شود

.نکنید
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آشنایی نداشتن با میزان نوسان بازار در ساعات متفاوت هر جفت ارزی می تواند باعث تخمین های اشتباه معامله گران : معامله در ساعات نامناسب-7

و بودارزهای اروپایی در مقابل دالر، در ساعات بازار توکیو نوسانات زیادی ندارند و نباید برای معامالت در این ساعات سودهای زیادی متصور . شود

.یا در ساعات اولیه بازار لندن و نیویورک نباید نوسانات کوتاه و کوچک ما را از نوسانات بزرگی که بازار در پیش دارد غافل کند

هم جهتی معامالت با روند . عموما بیشتر برنامه ها و روش های معامالتی برای استفاده از جهت حرکت بازار استفاده می شوند: معامله خالف روند-8

تا زمانی که برنامه و روش امتحان شده شما معامالت خالف جهت را تایید نکرده است از . اصلی، امکان سود بیشتر و ریسک کمتر را به همراه دارد

.معامله در خالف روند اصلی بازار بپرهیزید

معامله گر مبتدی عموما با سود و یا ضرر های کم، از ترس زیان های بیشتر از معامله  (: خروج از معامالت به خاطر ترس)خروج های بی برنامه -9

در اغلب موارد پتانسیل سود خود را با سود کم یا زیان از دست می  . خود خارج می شود و برنامه ای غیر از سیستم معامالتی خود را در پیش می گیرد

.دهد و پس از حرکت بازار خود را نکوهش می کند که این امر می تواند عواقب منفی دیگری برای حساب داشته باشد
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حرکات سریع و . معامله در نزدیکی زمان اعالم اخبار مهم اقتصادی بیشتر مواقع برای ارضای احساس سود گرفتن می باشد: معامله نزدیکی خبر-10

در صورت ت؟ ناگهانی قیمت ها در زمان اعالم خبر می تواند هر سرمایه گذار آماتوری را وسوسه کند اما آیا نتیجه این معامالت برای وی قابل تصور اس

.نداشتن تجربه و اشراف کامل نسبت به خبر و موضوع آن، از معامله در زمانهایی که بازار تحت تاثیر خبر است اجتناب کنید

بسیار دیده شده که معامله گران با سودهای کم تعداد و کوچک تحت تاثیر روشی قرار میگیرند و حتی در صورت زیان آور : اطمینان به روش اشتباه-11

دائما با خوش بینی بی مورد به خود امید واهی می دهند در حالی که روش یا کارایی خود را از دست داده . بودن، آن را تغییر نمی دهند یا بهینه نمی سازند

.روش خود را بشناسید و در صورت مشکل داشتن یا آنرا بهینه کنید و یا کال تغییر دهید. یا حتی امتحانی کامل و درست پس نداده تا به نتیجه برسد

معامالت خود را مدیریت کنید، برای بهبود آنها تالش . سپردن معامالت به اما و اگر برگرفته از رفتار قماربازان می باشد: سپردن معامالت به شانس-12

دانش، تجربه و مدیریت معامالت از مهم ترین عوامل موفقیت . مطمئن باشید با شانس نمیتوان در بازار های مالی موفق شد. کنید و آنها را زیر نظر بگیرید

.سرمایه خود را به بخت و اقبال نسپارید. در معامالت می باشند
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اغلب در زمانی که روششان سیگنال میدهد در مکان الزم وارد نمی شوند . برخی افراد اساسا بیش از حد محافظه کار هستند: نداشتن شجاعت معامله-13

این افراد سعی . شاید در گذشته معامالت زیان آور سختی را پشت سر گذاشته باشند که حال می ترسند. و مدام در پی بدست آوردن قیمت های بهتر هستند

گذشته را سوسمی کنند مدت زیادی بازار را زیر نظر بگیرند اما در مکان الزم وارد معامله نمی شوند و تنها بعد از حرکت بازار در جهت دلخواهشان، اف

.تمایل بسیار زیاد به تحلیل بازار بدون گرفتن معامله از عالمت های اصلی این افراد می باشد. می خورند

این فرضیه که در بسیاری موارد قیمت بعضی کاال ها و ارزها با هم ارتباط نزدیکی دارند بر هیچ معامله گری پوشیده نیست : تعمیم اشتباه قیمت ها-14

جه با فرض اینکه میدانیم یورو به دالر و پوند به دالر حرکات شبیه به هم دارند، نمیتوان این نتی. اما این مساله نباید باعث بوجود آمدن فرضیات غلط بشود

این اشتباه که معامله گران مبتدی با تحلیل یکی از آنها بر روی جفت ارز دیگر معامله انجام می دهند . را گرفت که همیشه به مانند هم حرکت می کنند

.تعمیم نمودارها و قیمت ها به یکدیگر برای انجام معامالت کاری اشتباه است که تنها از معامله گران مبتدی سر میزند. میتواند فرضیه غلطی باشد

شاید شما جهت را درست . اولین و مهمترین کاری که یک سرمایه گذار انجام میدهد پیش بینی جهت آینده بازار است: تحت تاثیر جهت قرار گرفتن-15

تحت تاثیر جهت بازار قرار نگیرید اجازه بدهید روش و برنامه . تشخیص بدهید اما به علت ورود در جای نامناسب معامالت زیان دهی انجام می دهید

یعنی ممکن است شما در جهت بازار وارد معامله شوید اما چون در جای مناسبی معامله خود را . معامالتی شما سیگنال ورود را صادر کنند نه جهت قیمت

.آغاز نکرده اید، متضرر شوید
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درگیر شدن با جزییات زیاد، تحلیل های گوناگون و استفاده از اندیکاتورهای بسیار، تنها باعث تشویش سرمایه گذار و : درگیر جزییات زیادی شدن-16

نید و از یک یا حداکثر دو روش استفاده کنید و برای تایید سیگنال های خود، از یکی دو اندیکاتور بیشتر استفاده نک. بوجود آمدن سیگنالهای اشتباه می شود

اگر روش شما سودآور بوده چه دلیلی دارد که به دنبال تایید گرفتن . تا حد امکان سعی کنید چشم و گوش خود را روی سیستم ها و روش های دیگران ببندید

.از دیگر روش ها باشید؟ مگر آنکه روش شما سود آور نباشد و به آن اطمینان نداشته باشید

اما همین احساس اگر بیش از حد مجال یابد مانع . ترس احساس طبیعی انسان است که او را از آسیب دیدن محافظت می کند: ترس دیدن ضرر-17

زمانی که با برنامه و روش وارد . از اینکه معامله شما وارد ضرر شده نترسید مگر آنکه از سیستمتان پیروی نکرده باشید. پیشرفت و موفقیت می گردد

با بازار منطقی برخورد کنید و تالش کنید که قبل از انجام. معامله شده اید ترس عاملی بی معناست که تنها می تواند جلوی سودهای بیشتر شما را سد کند

.معامله، هنگام انجام معامله و بعد از آن احساسات بر تصمیم گیری شما تاثیر گذار نباشد

سعی . انجام معامله ای که حد سود آن کمتر از حد ضررش است تنها استفاده از احتماالت علیه خویش است: در نظر نگرفتن نسبت ریسک به ریوارد-18

.کنید به مبادالتی مبادرت کنید که حد سود به زیانش، یک به یک ونیم یا بیشتر است
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نمی گویم بازار را زیر نظر نداشته باشید اما . کار کردن پیوسته انسان را خسته و دلزده میکند. هر از گاهی به خود استراحت بدهید: نداشتن استراحت-19

اگر سیستم. حتی برای معامالت خود نیز استراحت را فراموش نکنید. گهگاهی از بازار فاصله بگیرید و پس از استراحت، دوباره شرایط را بررسی کنید

ساعاتی را که فکر می کنید بازار حرکات. شما بصورتی است که نیاز به زیر نظر گرفتن بازار دارد در مواقع خستگی از کامپیوتر خود فاصله بگیرید

ذهن شما مهمترین ابزار حضور شما در . برای کسب درآمد سالمتی خود را به خطر نیندازید. چندانی ندارد به استراحت بپردازید و بعد به بازار برگردید

.بازار است با استراحت راندمان و بازده کاری آنرا باال ببرید

دانستیم اما نقطه مقابلی نیز برای این ( زیان به سود)یکی از اشتباهات رایج معامله گران مبتدی را رعایت نکردن ریسک به ریوارد : رویا پردازی-20

آنها با انتخاب حد ضرر های کوچک در پی سودهای بیش از حد . معامله گرانی که حد سود به ضررشان بیش از حد رویا پردازانه است: اشتباه وجود دارد

عموما آنقدر معامالت در سود فرو رفته خود را نمی بندند که یا آن معامالت در . ریسک به ریوارد آنها اغلب از یک به چهار فراتر است. بزرگ هستند

آنقدر ضررهای کوچک را می پذیرند تا زمانی که متوجه می شوند سرمایه ای برای سود های بزرگ . برگشت با صفر بسته شوند و یا در ضرر فرو روند

.و بلند مدت ندارند


