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آندریاس
تاالسینوس

 سرپرست            یکی مدیران معتبر آموزش و یکی از تحلیل گران فنی خبره      در
 جهان است. پروفسور اندریاس تاالسینوس امروزه با  ارائه یک الگوریتم قوی تجاری و

 توسعه صدها سیستم خودکار و شاخص ابزارهای معامالتی مورد استفاده،  شناخته شده
 است. اشتیاق او برای آموزش بازرگانان و حرفه ای های صنعت فارکس او را به یک گورو

 در این صنعت تبدیل کرده است و هزاران نفر در جهان به طور منظم از آموزشهای او
 استقبال و استفاده می کنند. سمینارهای پروفسور اندریاس تاالسینوس دارای فضایی پر

 جنب و جوش و مطالب فوق العاده آموزنده به همراه حضور پررنگ در هر موقعیت
 است. سمینارها و کارگاههای دکتر تاالسینوس برای همه سطوح یعنی معامله گران

 مبتدی و حرفه ای  طراحی شده است که در آن افراد دانشی عمیق در مورد بازارهای
 مالی کسب کرده و می توانند به تجزیه و تحلیل بپردازند. سمینارهای ایشان بیشتر

 تاکید بر اهمیت روند کار و مدیریت ریسک برای به حداکثر رساندن درآمد تاکید دارد.
 پروفسور تاالسینوس با دانش وسیع خود توانست انقالبی در آموزش فارکس ایجاد کند

 . وی برای سالهای متمادی برنده جوایز متعددی  از جمله گواهینامه ی حرفه ای بین
 المللی            که توسط انجمن تحلیل گران فنی انگلیس ارائه شد و            که توسط

 فدراسیون بین المللی فنی تحلیل گران آمریکا به ایشان اهدا شد. عالوه بر این پایان
 نامه پژوهشی ایشان تحت عنوان آناتومی روند زندگی: چرخش نمودار،امتیازات باال و

 امتیازات پاين، پیک ها و چاهها و چگونگی ساختاربندی درست آنها را می توان با
تعریفی درست پیش بینی کرد؛ بوده است.ا

(BSc, MSc, MSTA, CFTe, MFTA) 
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قدردانی: این اطمینان را می دهیم که همه کارمندان
قدردان شما هستند و به تک تک افراد احترام میگذارند

مسئولیت: ما به همه افراد و جوامع ایمان خیلی قوی داریم
احترام: در           ما به خودمان، یکدیگر، مشتریانمان

کارمان و جامعه مان احترام میگذاریم
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 ا           یک کارگزار جهانی با عملکرد محلی     
 است. با وجودی که این کارگزاری در سال ۲۰۱۱

 راه اندازی شده است، می توانیم           را
 دارای شرایط تجاری استثنایی و با شکوه

 فراوان معنی کنیم زیرا رویکردی مشتری محور
 دارد و خدماتی بی عیب و نقص ارائه می

 دهد. ما با ابزارهای پیشرفته تجاری و برنامه
 های بدون روند آموزشی به سرمایه گذاران
 کمک می کنیم تا ارزش سرمایه خود را به

 حداکثر برسانند و به مرور زمان دارایی خود را
ارزشمندتر کنند
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مقدمه

FXTM

 هــدف ایــن کتــاب ایــن اســت کــه بــه شــما یــک راهنمــا و ابــزاری ارائــه
ــا ســواد ــذار ب ــک ســرمایه گ ــه ی ــل ب ــان کام ــا اطمین ــا شــما ب  دهــد ت
 تبدیــل شــوید.               دارای تیمــی از مربیــان بســیار بــا تجربــه اســت
 کــه بــرای پیشــرفت همــه ســطوح معاملــه گــران تــالش مــی کنــد. اگــر
 قــرار اســت تــازه شــروع کنیــد و یــا اگــر میخواهیــد بــه یــک معاملــه گــر
 حرفــه ای تبدیــل شــوید، ابــزاری کــه قــرار اســت مهارتهــای شــما را بــاال
 ببــرد را پیــدا خواهیــد کــرد. ایــن کتــاب بخــش کوچکــی از آموزشــهای ما
 را نشــان مــی دهــد کــه شــامل ســمینارها، وبینارهــا، فیلمهــا، مقــاالت و
 کتــاب هــای مختلــف مــی باشــد. ایــن منابــع رایــگان هســتند و به شــما
ــه ای کمــک ــذار موفــق و حرف ــه یــک ســرمایه گ ــل شــدن ب  در راه تبدی

اهد کرد.خــو
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قبل از اینکه در بازار سرمایه
گذاری کنید، روی خودتان

سرمایه گذاری کنید
برای رسیدن به موفقیت،  تالش برای کسب و کار،  داشتن درکی
درست از کسب و کار، شناسایی فرصتها، ارزیابی کامل خطرات و

داشتن استراتژی صحیح، بسیار ضروری است
قبل از اینکه شروع به سرمایه گذاری کنید بایستی در مورد ارزهای خارجی

اطالعات کسب کنید. معامله گران موفق این نکته را خوب می دانند، به
همین علت است  که آنها به طور مداوم روی دانش خود سرمایه گذاری
می کنند. و این همان دلیلی است که ما در                جلسات آموزشی

سمینارها، وبینارها و ابزارهای حرفه ای ارائه می دهیم تا معامله گران بتوانند
تا حد ممکن مطالب مفید را یاد بگیرند. برنامه های آموزشی             با داشتن

تیمی از مربیان بسیار با تجربه خود تمام سطوح معامله گران از جمله مبتدیان
سطوح متوسط و سطوح پیشرفته را پوشش می دهد تا بتوانند در بازار

سرمایه گذاری با داشتن دانش کافی سرمایه گذاری کنند. ما در           مطالب
آموزشی و ابزار یادگیری را به صورت رایگان در اختیار شما قرار میدهیم تا شما

بتوانید زمان و پول خود را عاقالنه سرمایه گذاری کنید.
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قواعد بازی را
یاد بگیرید

دانستن قواعد بازی، قبل از اینکه شروع به بازی کنید
ضروری است. آیا تا به حال قبل از اینکه قواعد رانندگی

را یاد بگیرید پشت وسیله چهار چرخ نشسته اید؟

البته که نه.  الزم است دور زدن را یادبگیرید، ایست کردن و خیلی نرم
سرعت را زیاد کردن به طوری که وقتی در جاده مشغول حرکت هستید

خودتان و دیگران را به خطر نیاندازید. هر چند که سرمایه گذاری در بازار
فارکس کمی پیچیده تر و سخت تر از رانندگی در جاده هاست اما اصل

اساسی یادگیری یکی است. شما باید قواعد و قوانین را قبل از اینکه شروع
به تجارت و معامله کنید را درک کنید و یادبگیرید جزییات معامالت را مثل

پولی که در حسابتان است، حواشی، اهرم ها، مشخصات و مفاد قرار دادها
انواع تسلیم ها، حاشیه تماس – فقط چند مورد نام برده شد- این موارد اگر
بخواهید یک معامله گر موفق شوید بسیار حیاتی هستند.  با ابزار مناسب

ارزیابی های امن و پشتیبانی حرفه ای                یک راه باز و کامال مجهز برای 
شما میفرستد تا بتوانید در تجارت تصمیمات درستی را بگیرید.
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تمرین،  تمرین، تمرین
با تمرین عالی میشود

همچنین برای تجارت در بازار نیز مفید است. پس از تسلط
بر قواعد و قوانین و تکنیک های تجارت ، زمانی فرا میرسد تا

بتوانید تمام این دانش را در شرایط واقعی تمرین کنید و به کار
ببندید، اما با پول مجازی! در                ما اعتقاد داریم که وقتی
با پول خود سخت در بازار تجارت کار میکنید،  داشتن اعتماد به

نفس امری بسیار مهم است، بنابراین ما حسابهای کاربری را به عنوان
نمونه به شما ارائه می دهیم تا شما تجارت واقعی را احساس کنید

و بتوانید آمادگی الزم را جهت تصمیم گیری درست کسب کنید
با حساب آزمایشی، می توانید در خارج از بازار، ازمایش و خطا

کنید و شرایط مختلف بازار وعملکردتان و استراتژی های معامالتی
را با پول مجازی انجام دهید. حتی بهترین معامله گران نیز در کل

دنیا در طول زمان  از این حسابهای ازمایشی استفاده میکنند تا
بتوانند روشهای مختلف را ازمایش کنند و استراتژی های جدید
را یاد بگیرند. در               ما این حسابهای آزمایشی را به طور
رایگان ارائه می دهیم تا بتوانید در هر زمان از ان استفاده کنید

و به سواالتتان پاسخ داده شود.
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با یک حساب واقعی
کوچک شروع کنید

هر چند که تمرین روی حساب ازمایشی شروع
خیلی خوبی است، اما همه معامله گران موفق

می دانند که زمانی که پول آنها در شرایط واقعی
درمیان است؛ روانشناسی تجارت، نظم و انضباط

و احساسات بسیار دخیل است.

شاید ترس از دست دادن، حرص و طمع در پیروزیهای بزرگ
و وحشتی که ممکن است به وجود بیاید امری عادی تلقی شود
اما اگر یاد بگیرید کنترل این احساسات را در دست بگیرید موفق
خواهید شد.                معامله گران تازه وارد را تشویق می کند

تا در محیطی راحت با اقدامی کوچک شروع کنند جایی که خیلی
خطر از دست دادن وجود ندارد و ریسک چندانی هم به وجود

نمی آید. با باز کردن یک حساب کاربری واقعی در               ، شما
تجربه ی واقعی تجارت را در محیطی امن و بدون خطر خواهید

داشت. یک حساب کاربری در                باز کنید و شروع به
تجارت کنید و  برای خودتان تماشا کنید.
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با یک سپرده 100 دالری انتظار
نداشته باشید به یک میلیونر

تبدیل شوید
بدون شک یکی از مهمترین دالیلی که مبادله ارز در

سراسر جهان گسترش یافته و از محبوبیت باالیی
در میان معامله گران برخوردار است، اهرم است

درست است که اهرم توجه خیلی از معامله گران را به خود جلب
کرده است به خصوص افرادی که مبتدی هستند. بسیاری از این

افراد با سپرده های کوچک شروع کرده اند و با سرعت بسیار کمی
حرکت می کنند و انتظار سود زیاد را دارند. انتظارات بسیاری از آنها
نادرست است و این انتظارات منجر به تصمیم گیری های ضعیف
میشود که باعـث ناامیـدی آنان شـده است. درک عملکرد اهـرم

استراتژی و مدیریت پول، کلیدی برای افزایش قدرت شما در سپرده
گذاری است، بنابراین در انتظارات خود تجدید نظر کنید و یاد بگیرید

وقت خود را چگونه سرمایه گذاری کنید. معامله گران موفق خیلی
خوب می دانند که سود بالقوه آنها مطابق با خطری است که میپذیرند.
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انتظارات واقع بینانه
داشته باشید

 معامله گران موفق انتظارات واقع بینانه دارند، و می دانند
 میزان ریسک و میزان پاداش ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند

چقدر مایلید ریسک کنید؟
چقدر می توانید سپرده گذاری کنید؟

چقدر می توانید زمان صرف کنید؟
پاسخ به این سواالت در نهایت سود بالقوه تجارت شما را تعریف می کند
معامله گران موفق برنامه های دقیقی برای تجارت خود دارند و انتظارات
آنها بر پایه واقعیت است و کمتر احتمال خطا وجود دارد. یادگیری قواعد
به این معنی است که شما بفهمید چه وقت وارد سرمایه گذاری شوید و

چه وقت از آن بیرون بیایید. سمینارهای ما را برای مدیریت ریسک و
رسیدن به پتانسیل تجارت دنبال کنید.
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یادگیری برای
شناخت فرایند

فرایند دوست شماست. ما همه این عبارات را بارها
شنیده ایم اما بسیاری از معامله گران  متوجه معنی ای

که پشت این واژه ها قرار دارد نیستند

خب، معامله گران موفق انجام میدهند! موفقیت آنها بستگی به
شناسایی فرایند و درک چگونگی به حداکثر رساندن فواید آن دارد
این امر می تواند برای معامله گران تازه کار یک دلهره جدیدی به

وجود بیاورد زیرا آنها  در مراحل اولیه این فرایند قرار دارند و آموزش
ندیده اند. یادگیری اینکه به نشانه های کوچک فرایند ابزارهای مالی
توجه شود،  روشی کلیدی برای معامله گران بزرگ محسوب می شود

زیرا میتوان از آن برای ابزارهای مالی در حال رشد استفاده کنند و
احتماال هم در جهت ادامه به صورت معکوس در فرآیند مورد استفاده

قرار گیرد، بنابراین می تواند یک منبع بسیار عالی برای راهنمایی
معامله گران محسوب شود. مرکز یادگیری ما در            یک فرایند

است که در آن جلسات تمرینی را فراهم میکنیم و به شما برای
شناسایی فرآیندها کمک میکنیم تا بتوانید آنها را مشخص کنید.

FXTM
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یادگیری شناسایی
انحرافات روند

انحراف روند، پایان یک روند و شروع روندی جدید را نشان
می دهد و این سریعترین روش برای برداشتن یک گام بلند

در یک تجارت جدید است

این اتفاق می تواند در هر دوره ای از زمان سرمایه گذاری بیافتد
و می تواند بین یک پیروزی بزرگ یا یک شکست و یا یک از دست
دادن بزرگ متفاوت باشد. معامله گران موفق مزایای مورد استفاده

هر یک را به خوبی می دانند و درک می کنند و از هر کدام از آنها در
هر روز استفاده می کنند. توانایی بررسی نمودارهای معامالتی و درک
مسیرهای معامالتی بسیار ضروری است، ما در              می توانیم

چگونگی تغییرات روند را شناسایی کنیم و به شما آموزش دهیم.
FXTM
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یک سیستم معامالتی
بر اساس روند رو به پایین

و روند معکوس ایجاد کنید
هزاران استراتژی تجاری وجود دارد که ممکن
است برای یک مبتدی بسیار گیج کننده باشد

نگران نباشید، اگر چه بیشتر استراتژی ها از روند رو به پایین
پیروی میکنند. اما این امر تصادفی نیست زیرا احتمال اینکه

بازار ها به عقب برگردند بیشتر است. اگر نیاز دارید که یک
استراتژی را یاد بگیریـد، دنبـال کردن ایـن فرایند یک رونـد
صعودی است              به شما یاد میدهد که فرایند غالب

را شناسایی کنید تا بتوانید چگونگی ورود به بازار و شروع
یک فرایند جدید را یاد بگیرید. اگر سیستم تجاری خود را

بتوانید بر اساس فرایند ها توسعه دهید ایده خوبی را به کار
گرفته اید. یاد بگیرید که چگونه می توان فرآیند غالب نقطه
انحراف را برای ورود به بازار و خروج از آن و دنبال کردن آن

شناسایی کنید.
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سیستم خود را
آزمایش کنید

به عنوان یک مبتدی، ممکن است
تعجب کنید و بگویید: من چرا به

سیستم معامالتی نیاز دارم؟

چه چیزی باعث میشود که شما بخواهید استراتژی تجارت را دنبال کنید؟
داشتن یک سیستم کار راحتی است. قسمت سخت آن پیگیری سیستم است

یک سیستم تست شده به شما این امکان را می دهد تا بتوانید به سیستم
خود اعتماد کنید و بتوانید به بهترین وجه وارد بازار شوید، از بازار سود کنید

و حتی کمتر هم از دست بدهید. هنگاهی که ترکیبی صحیح از نشانگر ها
و قواعد مدیریت ریسک را پیدا کردید، وقت تست کردن و تست کردن و

تست کردن است! تنها با تست کردن است که شما می توانید استراتژی درست
خود را تشخیص دهید یا سود کنید و یا زیان دهید و یا تکرار کنید. زمان بگذارید

و به سیستم خود اعتماد کنید تا برای دنبال کردن فرصت های بازار آماده شوید
تا بفهمید چه چیزی برای شما مناسب است و از آن استفاده کنید.
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سیستم خود را برای دستیابی
به حداقل کمبود ها ارتقاء دهید

بسیاری از معامله گران در مراحل اولیه کار تجاری خود به دنبال
سیستم های معامالتی هستند که درصد باالیی از سود را به آنها

بدهد، که عمدتا در این صورت یکی از مهمترین پارامترهای ارزیابی
یک سیستم معامالتی را نادیده گرفته اند: کاهش تقاضا! کاهش

تقاضا در طول یک دوره سرمایه گذاری به حداکثر خود رسیده و با
مدیریت ریسک ارتباطی مستقیم دارد که برای یک سیستم تجاری
موفق ضروری به نظر می رسد. معامله گران موفق به دنبال قوانین
مدیریت ریسک شدید هستند تا بتوانند با کم شدن کاهش تقاضا
از حسابهای تجاری خود نهایت استفاده را ببرند. شما می توانید با
استفاده از وبینارههای آموزسی و سیمنارها و وسایل کمک آموزشی

رایگان           این اصول پایه کاهش تقاضا را بیاموزید.
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مقاالت بسیاری در مورد این موضوع حیاتی
در زمینه بازارهای تجاری نوشته شده است

 FXTM

سیستم خود را بازبینی کنید تا بتوانید
معامالت خود را افزایش دهید

استدالل برخی این است که کمتر برنده شدن در تجارت تا زمانی
که برنده ها بیشتر ضرر کنند، نسبت به یک تجارت شکست خورده
کار بزرگی تلقی نمیشود. آنها باور دارند که خط پایان همیشه سود

بیشتری نسبت به زیانش دارد. مشکلی نیست! در مورد روانشناسی
معامله گران چطور؟ چه زمان یک معامله گر حس میکند در حال

شکست است؟ خیلی خوشایند نیست! البته که نیست! وقتی این
حس به وجود می آید، ذهن یک معامله گر به هم میریزد. یک

ذهن به هم ریخته آماده انجام کارهای غیر قابل پیش بینی است
مثل بی نظمی. معامله گران موفق این را خیلی خوب می دانند و
مطمین هستند که استراتژی آنها در معامالت به سمت به دست

آوردن است نه از دست دادن. خالصه اینکه، روانشناسی معامله گران
در موفقیت بازار بسیار مهم است. در          تیم ما دارای متخصصانی

است که نکات زیادی را برای افزایش تواناییتان در برنده شدن و به
حداقل رساندن زیان به شما ارائه می دهند.
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بسیاری از اقتصاد دانان و بنیادگرایان بر این عقیده
هستند که بازارهای مالی غیر قابل پیش بینی هستند

 FXTM

سودهای کوچک را ببندید

تنها بخشی از این قضیه درست است! هنگامی که بازارها وارد
یک مرحله جدید از تثبیت میشوند، معموال بدون روند و بدون

جهت هستند. اما هنگامی که یک شکست با فاز تجمع یا توزیع
رخ میدهد، دارای روند است و بر نمودار قیمت اثر میگذارد. بدیهی

است که یک بازار دارای روند رویایی است که برای همه دنبال کنندگان
روند به حقیقت میپیوندد. این همانجایی است که پول به وجود
می آید. اما در مورد نوسان چطور؟ در مورد اتفاقات غیر منتظره

چطور؟ حرکت یک واحد قیمت در جهت مخالف کافی است تا یک
برنده را به یک بازنده تبدیل کند. مطمین شوید آن چیزی را که به عنوان

یک معامله گر سزاوارش هستید را به عنوان یک روند در نمودار قیمت ها
به دست می آورید و توسعه می دهید. یکی از ویژگیهای تجاری           این

است که با بستن سودهای کوچک برای سودهای بالقوه شما را محافظت
می کند. برای دانستن مطالب بیشتر میتوانید با تیم با تجربه ما به گفتگو بپردازید.
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شامل قوانین
مدیریت ریسک

تصور کنید که کاپیتان قایقی هستید که در دریاهای طوفانی
قرار دارد. فکر میکنید اگر دارای امکانات و ابزار ایمنی مثل قطب

نما و جلیقه نجات و رادیو اضطراری و قایق نجات و ... بودید
حس بهتری نداشتید؟ همین قضیه برای بازارهای تجاری نیز

صادق است. ما شاید دوست نداشته باشیم به بدترین سناریوها
فکر کنیم اما الزم است که این کار را انجام دهیم. یکی از مهمترین

عناصر یک استراتژی موفق بدون شک وجود خطر است.
این قوانین ضرر را متوقف میکند، توقف را متوقف میکند، سطح

سود و نسبت پاداش ( اما نه کمترین را ) و اندازه گیری موقعیت
را مدیریت میکند. در جریانهای آموزشی، ما همه این موضوعات

را در نظر میگیریم و مطمئن باشید که اهمیت هر یک را درک
خواهید کرد. کاری که معامله گران موفق انجام میدهند.
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خیلی راحت روی اهرم بروید
خطرناک است

یکی از جنبه های پر سود در تجارت، اهرم است

اهرم یکی از ابزارهایی است که معامله گران با سپرده های کم می توانند
در آن سود زیادی کسب کنند. عالیست، درست است؟ خب، بله، اما

همزمان، اهرم می تواند زیان های بزرگی را هم منجر شود زیرا  به دست
آوردن سود با سرعت زیاد می تواند تلفات زیادی نیز به وجود بیاورد! اهرم

ابزاری مالی برای افزایش پتانسیل معامله گران محسوب میشود که قادر
است سود زیادی را از سپرده کم به وجود بیاورد. متاسفانه، به همان شیوه

که اهرمها سود را افزایش می دهند، خسارات را نیز افزایش میدهند و به
سرعت می توانند یک حساب معامالتی ضعیف را نیز مدیریت کنند. از آن

استفاده کنید.
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هر وقت که یک وضعیت
را باز میکنید، اندازه وضعیت

خود را نیز محاسبه کنید
بسیاری از معامله گران معتقدند که مدیریت ریسک
تنها زمانی رخ میدهد که تجارت در برابر آن قرار گیرد
بنابراین معامله گران تازه کار اغلب بدون هیچ گونه

اطالعاتی از مدیریت ریسک وارد بازار می شوند
کاهش شدید تقاضا، استرس، فقدان نظم و انضباط و البته حاشیه تماس

اجتناب ناپذیر و توقف می تواند از لحاظ روانشناسی معامله گران و حسابهای
تجاری بسیار فاجعه آمیز باشد! این مسئله بسیار ضروری است که معامله گران

قبل از ورود به بازار و یا بازکردن حساب، خطرات احتمالی را بشناسند.
اگر بازار از مسیری که شما پیش بینی کرده بودید پیروی نکند چقدر پول

ممکن است از دست بدهید؟
مراقبت از توقف در جایی که هستید از بین می رود؟

حاشیه شما چیست؟
زمان خود را ذخیره کنید تا بتوانید موقعیت خود را قبل از اینکه یک تجارت شما را در

دراز مدت از شکست نجات دهد محاسبه کنید.
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همیشه یک موقعیت محافظتی
توقف ضرر ایجاد کنید

در اینجا یک سناریو وجود دارد. اگر در حال راه رفتن از بین دو ساختمان هستید
ترجیح میدهید بدون هیچ ابزار ایمنی بین دو ساختمان حرکت کنید یا اینکه خیالتان

در صورتی راحت میشود که اگر احتماال سقوط کنید در جای امنی میافتید و امنیت
شما حفظ میشود؟ کارکرد امنیتی با کار شما تداخل پیدا نمیکند، اگر بدترین اتفاقات

هم بیافتد به راحتی از شما محافظت خواهد کرد. این ماهیت سیستم محافظتی
توقف ضرر است، اما بسیاری از معامله گران از آن استفاده نمی کنند. این اتفاق معموال

به این دلیل میافتد که در تجارت، نظریه های زیادی وجود دارد که در حاشیه در حال
حرکت هستند! چه کسی اعتراف میکند که اشتباه کرده است یا تجارتی که وارد آن شده
اشتباه بوده است؟ این واقعا دردناک است که افراد به ندرت اعتراف می کنند که اشتباه
کرده اند. بیاید فروتن باشیم و درک کنیم که گاهی حتی بهترین معامله گران نیز دچار

شکست می شوند.  اشتباه بخشی از تجارت است. یاد بگیرید که آنها را بپذیرید و
سیستم توقف ضرر را برای محافظت از سرمایه خود به کار بندید.
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برای محافظت از سود
از توقف ضرر جلوگیری کنید

در تالش برای یافتن ورودی های خوب، معموال معامله گران این
واقعیت را نادیده می گیرند که وارد شدن هر موقعیتی در واقع
فقط یکی از عناصر تجارت در بازارهای مالی محسوب می شود

پارامترهای زیاد دیگری نیز وجود دارد که هر کدام نقش مساوی در یک
تجارت موفق را بازی می کنند. توقف پایانی یکی از آنهاست. توقف پایانی

برای محافظت از سود طراحی شده است تا بتوان به وسیله آن یک معامله
باز بماند و تا زمانی که در مسیر درست حرکت میکند سود داشته باشد.

اما با یکبار بسته شدن معامله، مسیر تغییر می کند. در دوره های موفقیت
جایی که معامله گر به سود میرسد، کار عاقالنه این است که اجازه دهد سود
از دست بدهد. با افزایش سود، معامله گران موفق رو به جلو حرکت می کنند

و در صورت عدم وقوع این اتفاق و توقف سود، توقف در قیمت فعلی رخ میدهد
چنین ابزارهایی این امکان را به شما می دهد که بتوانید تجارت بهتر و سود

بیشتری داشته باشید.
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مراقب رویدادهای
خبری بازرگانی باشید

اخبار رویدادهای تجاری، به ویژه آنهایی که از همه
تاثیر گذارترند، مثل        آدرنالین ببیشتر معامله گران

را باال می برد

پیش بینی ها، شایعات بازار، اعالنات و نوسانات زیادی که جریانات
را احاطه کرده است بسیار جذاب هستند، زیرا اکثر تجار نسبت به

خطـرات بی توجـه هستند. تقاضـا، لغـزش، نبود مسیـر درسـت و
ناامیدی ناشی از آن، تنها چند نمونه از نتایج  این اتفاقات محسوب

می شود. حرکت ناگهانی قیمتها نیز مانع بزرگی برای مانور دادن است
به خصوص در زمانبندی های کوتاه مدت که بیشتر معامله گران تازه

کار در آن شرکت می کنند. در           ما به صورت کنترل شده حوادث
و رویدادهای بازار واقعی را آموزش می دهیم تا بتوانید مسائل مربوط
به اخبار تجاری را درک کنید و به موقع به آن واکنش نشان دهید اما

همزمان بتوانید درک درستی از خطرات احتمالی داشته باشید و احتیاط
الزم را انجام دهید.

NFP

FXTM

https://kohanfx.com


ساعتهای معامالت
را تعریف کنید

بدون شک یکی از جذاب ترین ویژگیهای بازار ارز، ساعتهای معامالتی
است. بیست و چهار ساعت در روز و پنج روز در هفته. بله، بیست و

چهار ساعت در روز. بدیهی است این برنامه می تواند هر معامله گر را
در هر جای دنیا اما با رعایت احتیاط به فعالیت وادارد! قبل از شروع
تجـارت، ساعتهایی را انتخـاب کنیـد که منـاسب سبک زندگی شمـا
شخصیت و نمایه تجاری شما باشد. ویژگیهای این ساعات را بررسی
کنید. در مورد جلسات همپوشانی بیشتر مطالعه کنید. ارزها و سایر

ابزارهای مالی در طی ساعات معامله چگونه کار می کنند؟ آیا عملکرد
قیمتها بی ثبـات یا خاموش اند؟ آیا قیمتهـا در محدوده ای باریـک
حرکت می کنند یا دارای فرایند هستند؟ قبل از تصمیم گیری در مورد

ساعات معامله، تحقیق کنید و نسبت به تعهدات خود واقع بین باشید.
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در هنر نظم و انضباط
استاد شوید

داشتن یک سیستم تجاری حرفه ای و
قوانین مدیریت ریسک کافی نیست

نظم و انضباط برای همه معامله گران موفق یک پیش شرط است
اما خبر خوب این است که می توان بر آن مسلط شد، و اگر شما
اراده کنید همه آنها دسـت یافتنیست. درست همانطـور که یـک
ورزشکار هر روز صبح ساعت 5 شروع به تمرین می کند، شما نیز

باید یک برنامه انضباطی کامل برای تجارت خود به وجود بیاورید
که شامـل مطالعـه بازار، ( به خصوص تجارتـی که در آن مشغـول
هستید) اسـت و باید توجـه خاصی به اخبـار و اطالعات راجـع به
کنترل و تسلط به خود داشتـه باشید. انضبـاط یاد دادنی نیسـت
با این وجـود روشهـای زیادی بـرای به وجـود آوردن آن هسـت

فقط کافیست کسی را پیدا کنید که برای شما کار کند. وقتی معامله
گران موفق می توانند این کار را انجام دهند پس شما هم می توانید.
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سیستم معامالتی      از طریق مشاهدات تجربی با یافته های
آماری ترکیب شده است و روی داده های تاریخی پیش آزمون

انجام می دئهد و می توان روی قیمتهای واقعی آن را امتحان کرد

 FXTM

اگر نمیتوانید به سیستم خود وصل بپیوندید
یک     (کارشناس مشاور) برای گسترش کار خود

به وجود بیاورید

به نظر پیچیده می رسد. درست است؟ خب برای بیشتر معامله گران هم ممکن
است همینطور باشد اما سوال اینجاست که چرا از آن استفاده می کنیم... برای

انجام برخی محاسبات و تنش های موجود در هر معامله. گاهی در مرحله پیشرفت
کار ما به بررسی دیداری نمودار قیمت، تخصص، کار سخت، تنظیم پارامترها و

ساعتهای طوالنی کار در طول شبانه روز نیاز داریم. چرا مشکل به وجود می اید؟
خب پاسخ این سوال بسیار ساده است. برای داشتن نقشه راه در بازارهای تجاری
دقت در زمان ورود، سطح سود و زمان خروج باید اعمال شود در غیر اینصورت با

اتفاقات غیر منتظره مواجه خواهید شد. همه چیز باید از قبل محاسبه شود... حتی
خطرات احتمالی.  به این نکته مهم توجه داشته باشید که سیستم معامالتی شما

بسیار حائز اهمیت است. اگر مشکلی برایتان به وجود آمد حتما مطمئن شوید که
یک مشاور متخصص برای شما طراحی شده است. هر چند که هیچ سیستم
تجاری 100 درصد دقیق نیست اما 100 درصد زمان را در دست دارید. داشتن

یک مشاور متخصص، 100 درصد نظم را برقرار میکند! برای کسب اطالعات
بیشتر            را دنبال کنید.
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معامله زیاده از حد، مسئله دیگری است که در بین معامله گران
وجود دارد، عادتی که مستلزم نگاه دقیق تری است. معامله بیش
از حد می تواند ترکیبی از حرص و طمع، خستگی، نداشتن اعتماد

به نفس باشد که بسیار هم خطرناک است

بیش از حد معامله نکنید

ساعتها نشستن و به صفحه نمایش نمودار قیمت نگاه کردن، به
دنبال یک معامله موفق و امیدوار کننده بودن ساده ترین کار نیست
زیرا این امر مستلزم داشتن صبر زیاد است. معامله گران میخواهند

معامله کنند. آنها میخ واهند بخرند و بفروشند. نمی توانند صبر کنند
تا کلید روی صفحه کلید را فشار دهند و یا موس را برای باز کردن یک

موقعیت جدید حرکت دهند. این دقیقا همان چیزی است که معامله گران
سطوح متوسط و مبتدی می خواهند انجام دهند. بعد از یک موقعیت

موفقیت آمیز، خطر رفع میشود و آنها احساس بهتری دارند و اعتماد
به نفسشان باالتر میرود و برای به دست آوردن موقعیت بعدی سریع

اقدام می کنند. اما وقتی موقعیتی از دست می رود،  احساس خط به وجود
می آید حس بدی به آنها دست می دهد و اعتماد به نفس پایین می آید

و باید خودشان را آرام کنند و به همین دلیل به سوی موقعیت دیگری می روند
تا بتوانند معامله دیگری انجام دهند و درد خود را التیام بخشند. معامله بیش

از حد به این معنی است که  معامله گر قدرت این را ندارد که بتواند برای حرکت
بعدی خود درست تصمیم بگیرد و این خود باعث به وجود آمدن خطر می شود

با توجه به برنامه و طراحی که دارید، اجازه ندهید که احساسات و عواطفتان شما
را کنترل کنند.
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تنها در شرایط تنظیماتی
با احتمال باال معامله کنید

با نگاهی به تحلیل های نمودار قیمتها، تنظیمات اساسی، فنی و یا حتی
تحلیل های احساسی دالیل متفاوتی برای باز کردن یک حساب داشته

باشید و یا حتی بخواهید آن را ببندید.  در تالش برای به وجود آوردن تعادل
بین رضایت شغلی به عنوان یک معامله گر و پاداش در شرایط مالی، تنها

معامله گرانی موفق می شوند که بتوانند معامله را در سطح باالی اطمینان انجام
دهند. وقتی بتوانید نمودارهای قیمت ها را بخوانید و بتوانید آن را در استراتژی

تجاری خود آزمایش کنید، اعتماد به نفستان باال می رود و این امر درصد احتمال
موفقیت را باال می برد. با این حال، به یاد داشته باشید که حتی با باال بودن

تنظیمات نیز احتمال موفقیت به 100 درصد نمی رسد . بنابراین همیشه باید از
استراتژی های مدیریت ریسک استفاده کنید.

این در دنیای تجارت امری معمول است که تنظیمات
 معامالتی در همه نمودارهای قیمت وجود دارد
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سیستم خود را آزمایش کنید و
پارامترهای آن را برای جفت ارزهای

مختلف تنظیم کنید

وقتی دوچرخه ای را از یک فروشگاه میخرید باید با
توجه به سبک دوچرخه سواری خودتان آن را تنظیم کنید

شاید الزم باشد کمی زین را باالتر ببرید، الستیک ها را باد کنید و
دسته ها چرخ را تنظیم کنید. به همین روش به سیستم تجاری خود

فکر کنید؛ راه حلی جداگانه که به نیازهای شما پاسخ دهد. استراتژی های
معامالتی، روشها و سیستم های این روزها به طریقی گسترده در سراسر

دنیا در فضای اینترنتی در دسترس هستند. حتی اگر مفهومی در که پشت
آنهاست از لحاظ تئوری درست باشد، در عمل باید نتظیمات خاصی روی

آن اعمال شود یعنی برای هر جفت ارز مختلف، ابزارهای مالی و فریم های
زمانی مختلفی الزم است. همه ابزارهای مالی به یک روش عمل نمی کنند

برخی از آنها بی ثبات تر از برخی دیگر هستند. برخی از آنها فیلترهای
بزرگتری نسبت به بقیه دارند. برخی افراد سریعتر از دیگران به سود خود

دست پیدا میکنند.و پارامترهای سیستم تجاری خود را تنظیم کنید تا
بتوانید ویژگیهای منحصر به فرد هر یک از ابزارهای معامالتی را در جای
درست خود تجربه کنید و در ابتدای کار با معامالت کوچکتر نتایج خود

را بررسی کنید. معامله گران موفق همین کار را می کنند.
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هرگز سعی نکنید
بازار را شکست دهید

معامله گران تازه کار در مراحل اولیه کار خود
سعی می کنند به بازار ضربه بزنند

احتماال در مورد معامله گرانی که سعی کرده اند کنترل بازار دالر
را به دست بگیرند یا یورو را از آن خود کنند و یا         را به زمین

بزنند شنیده اید. حقیقت این است که چنین اتفاقی به ندرت
ممکن است پایان خوبی داشته باشد. هدف این است که خرید
در پایین ترین سطح و فروش در سطحی باال برای کسب سود
مورد قبول اتفاق بیافتد با این حال، استراتژی ها و صرف زمان

زیاد برای تحلیل موقعیت و شاخص ها و ترکیب ابزار برای انجام
این کار متفاوت است. هر چه سریعتر از این تفکر که بایستی بازار

را شکست دهید بیرون بیایید، زودتر در مسیر جاده موفقیت خواهید
افتاد. اجازه دهید بازار مسیر خود را طی کند و مثل یک حرفه ای

معامله کنید. در             سمینارهای آموزشی و وبینارها به شما کمک
خواهند کرد تا به اهداف خود دست پیدا کنید و خود را در سطحی بال

حفظ کنید.
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به جای این کار
به حرکت بازار نگاه کنید

همه شاخص ها برای پیگیری بازار طراحی شده اند. آنها هیچ چیزی را پیش بینی
نمی کنند، در عوض خیلی راحت بازار مالی را دنبال می کنند. سریعترین شاخص در

بازار خود قیمت است، پس اگر بتوانید نمودار قیمتها را یاد بگیرید و آن را درک کنید
و یاد بگیرید که چگونه می توانید تحلیل تکنیکال و  احساسی را انجام دهید، در

آن صورت است که در مسیر درست موفقیت قرار گرفته اید.  ما در سمینارها و
وبینارهای             به شما یاد خواهیم داد که چگونه به بازار نگاه کنید تا دیگر این
مسئله به صورت رمز و راز برایتان باقی نماند. روی نمودارهای قیمت تمرکز و توجه

کنید و از بازار پیروی کنید.... آنها هر آنچه که شما الزم است بدانید را به شما می گویند.

بسیاری از معامله گران گرفتار آخرین پیش بینی های مالی
خود می شوند، اما ناگهان سورپرایز می شوند، سورپرایز
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اجازه ندهید احساساتتان
شما را از تجارتتان بیرون کند

این قضیه درست است که احساسات شما می تواند بیش
از اندازه روی شما تسلط داشته باشد و شما همان را در تجارتتان

به کار بگیرید

خیلی عجیب است که بسیاری از مردم وارد بازار تجارت ارز می شوند و
به دست خودشان هم از این بازار رانده می شوند. هدف آنها خرید با
کمترین قیمت ممکن و فروش با باالترین سطح سود است. در اینجا

می توانید تصور کنید که چقدر احساسات درگیر است؟ این احساسات
نوعی احساسات تقویت کننده بزرگ هستند که شکست ناپذیرند

خب، واقعیت این است که چنین موضوعی در تجارت اصال حرفه ای
نیست، زیرا معامله گران حرفه ای به دنبال تنظیماتی با باالترین احتمال

و الگوی قیمتی هستند که تعداد زیادی از شاخص ها بتوانند آنها را تایید
کنند. آنها بازار را مطالعه می کنند، به نشانه ها توجه می کنند، سکوت

می کنند و هرگز از برنده بودن دلسرد نمی شوند. در حالی که بسیاری از
معامله گران تازه کار به دنبال راههایی هستند که احساسات خود را تقویت
کنند، معامله گران موفق به دنبال راههایی هستند که بتوانند حساب خود

را ارتقاء دهند. معامله گران موفق وارد بازار می شوند تا ثروت بسازند.
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اجازه ندهید
احساساتتان از بین برود

ترس و حرص و طمع عواملی کلیدی هستند که
یک معامله گر حرفه ای در مراحل اولیه قرار دهد

ترس همان حس ناخوشایندی است که زمانی اتفاق می افتد که مسئله ای دردناک
رخ داده است... مثل زمانی که پولی از دست می دهید. معامله گران، به خصوص

مبتدیان، اغلب از توقف ضرر ترس دارند و آن را یکی از خطرناک ترین و یا حتی
دردناکترین رویدادهای معامله گری میدانند. در همان لحظه است که حس می کنند

اشتباه کرده اند. از زمانی که هیچ گونه توقف ضرری اتفاق نمی افتد تا زمانی که  ضرر
از دست دادن پول متوقف می شود  تا آسیبی وارد نشود، معامله گران هر کاری انجام
می دهند تا از پذیرفتن اشتباهشان جلوگیری کنند و یا حتی گاهی به طور کامل آن را
حذف می کنند. وقتی ترس از بین می رود، ذهن تاریک و تار می شود و تصمیم گیری

اشتباه صورت می گیرد، دیگر نظم و انضباطی وجود ندارد و همه ما میدانیم که بعد از آن
چه اتفاقی می افتد. از طرف دیگر، حرص و طمع تمایلی خودخواهانه برای کسب سود بیشتر

است. ما اعتقاد داریم اگر بتوانیم معامله بعدی را رها کنیم ، آن وقت است که پول غلت خواهد
خورد. این تجارت به درد نمیخورد؟ پس بیایید بعدی را امتحان کنیم. و بعدی و بعدی. اگر چه ممکن

است ثابت شود که سیستم معامالتی خوب و پر سود باشد، بسیاری از معامله گران سودهای به دست
آمده را از دست می دهند تا بتوانند به حداکثر مقدار پول برسند. البته، این معموال زمانی رخ می دهد که

قیمت ها در جهت مخالف حرکت می کنند و تجارت سودآور تبدیل به یک تجارت ضعیف می شود. حرص و
طمع نوعی ترس است. ترس از کافی نبودن. از ترس های خود خالص شوید. معامله گران موفق این کار را می کنند.
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ساعتهای معامالت
را تعریف کنید

یکی از بزرگترین ژنرالهای چینی همه دوره ها، و نویسنده کتاب تاکتیک های
نظامی همگانی، " هنر جنگ" تمام عوامل مورد نیاز برای برنده شدن در جنگ

را در 13 فصل بیان کرده است. هر جنگی. هنگامی که تئوری تئوری خود را ارائه
داد، توسط پادشاه دولت هو لو ( وو ) به چالش کشیده شد تا تئوری خود را

برای ارتش و به خصوص  برای زنان ازمایش کند. سان تزو با خوشحالی در این
چالش موفق شد. وقتی که در تمرینات خود نظم و ترتیب را قرار داد، پادشاه

متقاعد شد که سان تزو کسی است که می تواند ارتش او را به خوبی رهبری کند
سان تزو به عنوان ژنرال ارتش وو منصوب شد و در مقابل ارتش چو به پیروزی

شگفت انگیزی رسید. نظم و انضباط برای سان تزو موضوع مرگ و زندگی بود و
همین موضوع را نیز در عمل آموزش داد. آیا شما به نظم و انضباط به اندازه ای

اعتقاد دارید که بتوانید خود را ورای مشکالت ببینید؟ معامله گران موفق همیشه
و در همه معامالت تجاری خود نظم و ترتیب دارند و در            ما معامالت شما

را پشتیبانی خواهیم کرد تا بتوانید با نظم و انضباط به کار خود ادامه دهید.

سان تزو داشتن نظم و انضباط را مسئله مرگ و زندگی می داند
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شکست ها را بپذیرید

این مسائل بخشی از تجارت هستند
ضررها قسمتی از معامله هستند و این همان چیزی است

که شما باید از قبل آن را پذیرفته باشید

حتی بهترین سیستم های معامالتی حرفه ای طراحی شده نیز بارها
ضرر را تجربه کرده اند. هر چه زودتر معامله گر بپذیرد که ضرر جزیی

از معامله است، زودتر هم دلیلی روشن برای تمرکز بر مدیریت موقعیت
تجاری خود پیدا خواهد کرد. بسیاری از معامله گران کم تجربه یا بی تجربه

ضرر را یکی از حوادث فاجعه بار در تجارت بازارهای مالی می دانند
آنها پس از اینکه ضرر میکنند، خود را گرفتار تعقیبات بازار می کنند
تا به اصطالح بتوانند انتقام بگیرند. زیرا احساساتشان صدمه دیده

است. داشتن اعتقاد قوی در سیستم معامالتی باعث می شود شما ضرر 
و زیان را به روشنی بپذیرید. این بدان معنی نیست که شما باید استراتژی

خود را تغییر دهید. شما باید یاد بگیرید که روانشناسی مرتبط با ضرر
کردن را مدیریت کنید. کاری که معامله گران موفق انجام می دهند.
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تجارت نیز از این قاعده مستثنا نیست. زندگی پر از فراز
و نشیب است و همچنین پر است از شگفتی های خوب و بد

 FXTM

هیچ چیز در زندگی 100 درصد نیست

به همین ترتیب در بازارهای مالی نیز این امر صادق است. همیشه انتظار
غیر منتظره ها را داشته باشید و آماده باشید که آن را مدیریت کنید و البته

به عنوان یک طرف موافق آن را مدیریت کنید. دانستن ترفندهای تجارت
آماده شدن برای غیر منتظره ها و درک ابزار مدیریت ریسک، ضربات ناشی
از سورپرایز شدن در بازار را کاهش خواهد داد. داشتن دانش، شما را در فراز
و نشیب ها راهنمایی خواهد کرد و در            سمینارهای آموزشی ما در

سراسر دنیا اینجا هستند تا به شما کمک کنند. آنها را کشف کنید و به
رویدادهای بعدی ما بپیوندید.
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این ویژگی طبیعی بشر است که می خواهد درست عمل کند
بشر اهل رقابت است، آنها می خواهند برنده شوند و تمام

زندگی خود را روی اهدافشان تمرکز کنند

آماتورها می خواهند درست عمل کنند 
و حرفه ای ها می خواهند پول بدست بیاورند

تمایل به پیروز شدن بدون شک یکی از عوامل مهم و البته یکی از عناصر
اصلی تجارت محسوب می شود. اما سوال اینجاست که.... 

آیا میخواهید جزء آن دسته افرادی باشید که میخواهند درست عمل کنند
یا آنهایی که می خواهند پول به دست بیاورند؟

اینجا همانجایی است که باید فروتن باشید. برای یادگیری ابزار تجارت
زمان بگذارید و سوال بپرسید و به سوالهایتان پاسخ دهید زیرا داشتن

دانش باعث می شود اعتماد به نفستان باال برود. برای دنبال کردن
استراتژی هایتان، نظم و ترتیب داشته باشید اما زمانی هم که اشتباه

کردید از آن درس بگیرید. در مسیر تجارت این مسئله خیلی مهمی است
که از تجارت خود درس بگیرید و در حال رشد باشید. معامله گران موفق
محرک یکدیگر هستند و اعتماد به نفس کامل دارند. درست عمل کردن

و بدست آوردن پول سطح یکسانی ندارند.  این را قبول کنید. معامله گران
موفق همین کار را می کنند.
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در حالی که مبتدیان به دنبال بهترین
موقعیت برای ورود هستند، حرفه ای ها

به دنبال بستن سود هستند

آنها معتقدند یک ورود خوب می تواند سود را تضمین کند و این بدان
معنی است که درآمد به مگا میرسد. در حالی که یک ورود خوب، بویژه

در مراحل اولیه یک روند جدید، سطح سود و زمان خروج در یک سیستم
معامالتی موفق به یک اندازه مهم هستند. از حرفه ای ها سوال کنید. در

تجارت زمانی که روندی غالب وجود ندارد باید به هر حال از آن خارج شد
سود خود را ببندید و بدون اینکه حریص شوید آن راپنهان کنید. از ابزارهای
سود دهی خود استفاده کنید تا مطمئن شوید در زمانی مناسب از تجارت

خود خارج شده اید. با سمینارها و وبینارهای           میتوانید به سود
 .دهی برسید. به ما بپیوندید. همه آنها رایگان است.

این مسئله یک راز نیست، که بسیاری از معامله گران
تازه کار هر روز ساعات زیادی را صرف بررسی سیستم های
معامالتی و شاخص های فنی می کنند تا بتوانند بهترین

نقطه خرید در بازار را پیدا کنند
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روند
دوست شماست

همه ما این عبارت (( روند دوست شماست)) را شنیده ایم

خب، فقط دوست شما نیست... چیزی بیش از یک دوست است
هنگام تجارت در بازارهای مالی، باید تالش کنید تا روند و تجارت 
را شناسایی کنید و تالش کنید بر آن پیروز شوید. یک روند ممکن

است تا زمانی ادامه پیدا میکند که به حالت عکس خود تغییر یابد
و جمله نیوتن مًوکد این امر است که : هر چیز در حال حرکتی به
حرکت خود ادامه می دهد مگر اینکه نیرویی خالف جهت آن، آن

را از حرکت کردن متوقف کند. به همین شکل، روند تا زمانی به حرکت
خود ادامه خواهد داد که یک الگوی قیمت قطعی حرکت آن را متوقف
کند. به نمودارها و جهت روند توجه کنید. معامله گران موفق همین کار

را می کنند.
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از دانش خود
بهره برداری کنید

دانش، قدرت است. این ادعا در مورد تمام عرصه های
زندگی صادق است و تجارت در بازارهای مالی نیز از این

قاعده مستثنا نیستند

دانش شما را راهنمایی می کند تا بتوانید معامالت خود را با اعتماد
به نفس باال انجام دهید و تالش کنید. بسیاری از معامله گران تازه
کار یک مقاله را می خوانند و فکر میکنند آماده هستند تا وارد بازار

معامله شوند، اما این تنها کافی نیست. یک معامله گر حرفه ای
سیستم های معامالتی را یاد میگیرد، روشهای مختلف مدیریت
ریسک را مطالعه می کند، تمرین می کند و روشهای روشنی برای

خود تنظیم می کند. ما در سمینارها و وبینارهای            سیستم های
معامالتی و مدیریت ریسک و نظم و انضباط داشتن و ارتقاء دانش

را آموزش می دهیم. به جلسات رایگان ما بپیوندید. شما به هر تعداد
دفعات که بخواهید میتوانید در این کالسها حضور داشته باشید.
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از روش قورباغه و عقرب
دوری کنید

در ابتدا غورباقه شک داشت که این کار را انجام دهد زیرا میترسید که عقرب
او را نیش بزند اما در نهایت عقرب او را متقاعد کرد که اگر تکان بخورد هر

دو غرق خواهند شد. در میانه راه رودخانه، یک موج کوچک باعث شد عقرب
که بر پشت قورباغه سوار بود بترسد و قورباغه را نیش بزند، قورباغه هم تکانی

خورد و عقب عقب رفت. قورباغه از عقرب پرسید چرا او را تکان داد، عقرب
هم پاسخ داد چون این طبیعت من است. خشم غریزی عقرب باعث سقوط

خودش شد. در تجارت نیز مشابه عقرب در معامله گران بی تجربه فراوان یافت
می شود. بسیاری از معامله گران بی تجربه گاهی شانس موفقیت خود را کم
می دانند اما بارها و بارها معامالت بدی را انجام می دهند. آنها در هر زمان

به طور غریزی واکنش نشان می دهند. هدفمند باشید و به جای نادرستی
که هستید نگاهی بیاندازید. صفات قورباغه و عقرب خود را از بین ببرید

معامله گران موفق همین کار را انجام می دهند.

در داستان مشهور قورباغه و عقرب، عقرب از قورباغه
می خواهد که او را در سراسر رودخانه سواری بدهد

زیرا عقرب شنا کردن را بلد نیست

https://kohanfx.com


حریص نباشید

گاهی اوقات چنان در جستجوی یک پیروزی
بزرگ هستیم که تصویر بزرگتر پیروزی را از دست می دهیم

تمایل بیش از حد برای به دست آوردن سودهای کالن بر رفتارهای
بسیاری از معامله گران بازارهای مالی تاثیر میگذارد، گاهی اوقات

نتایج نامطلوبی بی جا میماند. حرص باعث می شود شما تشویق
شوید که سطح سود خود را باال ببرید و یا اینکه دوباره و دوباره ضرر

را متوقف کنید تا اینکه همه چیز را از دست میدهید. حرص باعث
میشود نظم و ترتیب را کنار بگذارید و تصمیم گیری درستی انجام
ندهید و لذت بردن از تجارت را متوقف کنید. معامله گران تازه کار

اغلب معتقدند بسیاری از معامالت سودآور را به خاطر حرص و طمع
از دست داده اند. آن چیزی که بازار برای شما دارد را بپذیرید، بپذیرید

که چه زمانی باید خارج شوید و حریص نباشید. معامله گران موفق
اینطور هستند.
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نوسانات افراطی
فقط هشدار هستند

بسیاری از استراتژی ها بر اساس نوسانات
افراطی شکل گرفته است

یعنی سطوح خرید و فروش بیش از حد. یک خرید فوق العاده شدید
به این معنی است که قیمت ها بیش از حد افزایش یافته است و حرکت

در جهت مخالف قریب الوقوع است. از طرفی، فروش افراطی به این معنی
است که قیمتها خیلی باال رفته و گمانه زنی اتفاق می افتد. مراقب باشید

زیرا حرکت اول در سطح شدیدی در مراحل اولیه یک روند گمراه کننده است
این افراط ها اغلب فقط هشدار دهنده هستند و دلیلی برای خرید یا فروش

نیست. بسیاری از معامله گران تازه کار عصبی هستند و زمانی که تغییرات
را در نمودارها مشاهده می کنند عصبی می شوند. مشتاق باشید، صبور
باشید، صبر کنید و به سمینارهای ما بپیوندید و وبینارها را برای دریافت

نکات عالی و مهم بازار دنبال کنید.
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در داستان غاز و تخم مرغ طالیی
یک کشاورز هر روز صبح به انباری می رفت

تا تخم مرغ های غاز را جمع آوری کند

همیشه غاز و تخم مرغ های
طالیی را به خاطر بسپارید

یک روز صبح، با تعجب یک تخم مرغ زرد و پر زرق و برق دید. او سعی کرد
آن را بردارد اما متوجه شد که خیلی سنگین است، مثل یک تکه سرب. فکر

کرد که شاید بشود به عنوان یک وسیله بازی آن را به دوستانش بدهد
همینطور فکر کرد آن را دور بیاندازد. اما ترجیح داد به خانه برود و با همسرش
مشورت کند. همسرش او را متقاعد کرد که تخم مرغ را به شهر ببرند تا بتوانند

تشخیص دهند که طالست یا نه. او هر روز با همین صحنه مواجه میشد و
خیلی زود توانست با فروش تخم مرغ ها به ثروت زیادی برسد. متاسفانه
پس از مدتی خیلی حریص شد و تصمیم گرفت تصمیم گرفت غاز را بکشد

و همه تخم مرغ ها را از شکم او بیرون بیاورد. اما با نهایت تعجب متوجه شد
که هیچ چیزی در شکم غاز نیست! این داستان برای معامله گران یک درس
مهم دارد. صبور باشید و از پاداش های خود لذت ببرید و هرگز فکر نکنید که

می توانید کلیدهای میانبر برای موفقیت داشته باشید. معامله گران موفق
اینگونه هستند.

https://kohanfx.com


همیشه سطح حمایت و مقاومت
در حال شکسته شدن است

یکی از بزرگترین تصورات غلط در میان معامله گران
و به ویژه معامله گران مبتدی، پشتیبانی و مقاومت است

بسیاری از معامله گران تازه کار بر این باورند که وقتی قیمتها باال
میرود سطح حمایتی بازار نیز باال می رود، و زمانی که بازار در حالت

مقاومت است قیمتها گمراه کننده می شود.  البته این قضیه در
بازارهای حاشیه ای صدق میکند. در یک بازار سالم، قیمتها همیشه

در یک روند غالب قرار دارند و هر گونه مانعی را مقلوب می کنند
یک بازار سالم  را شبیه یک سونامی تصور کنید که بسیار قوی و

نیرومند است و روی همه موانع آوار می شود. خصوصا در یک روند
صعودی، قیمتها تا زمانی که تغییری رخ دهد از میان تمام سطوح

مقاومت را میشکنند. در یک روند نزولی، قیمتها تمام سطوح مقاومت
را تا زمانی که به حالت قبلی خود باز گردند نقض خواهند کرد. این
موضوع در مورد حمایت و مقاومت یک حقیق است. معامله گران

موفق این موضوع را می دانند. برای کسب اطالعات بیشتر به
وبینارهای رایگان ما مراجعه کنید.
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حقیقت این است که میانگین حرکت یکی از محبوب ترین
شاخص های مورد استفاده توسط معامله گران در تمامی

سطوح بازارهای مالی محسوب میشود

حرکت بین خطوط جایگزین

حتی تحلیلگران بنیادین هم از آن استفاده می کنند. یک دلیل استفاده از
آن درک و تفسیر ساده ی آن است. به غیر از سیگنالهایی که از باال و پایین
خطوط میانگین حرکت می کنند، معامله گران به این دلیل از آنها استفاده
می کنند که جایگزین خوبی برای خطوط روند محسوب می شوند. آنها به

عنوان خطوط روندی پویا شناخته شده اند. معامله گران در نمودارها قیمتها
نیازی به کشیدن خطوط روند ندارند زیرا ابزار وزمان سنجی قیمتها در زمانهای

مختلف متفاوت است. زمانی که جدول قیمت گذاری را مشاهده می کنید
میانگین حرکت با قیمتهای نزدیک به خط در نظر گرفته میشود و این نشانه

نسبتا قابل اعتمادی برای معامله گران با هر نوع سطح دانش محسوب می شود
چون معامله گران موفق از این روش استفاده می کنند، ما نیز خوشحال می شویم

اگر بتوانیم نحوه استفاده از آن را به شما نیز آموزش دهیم.
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داستان گریل مقدس را به خاطر دارید؟ ساعتهای طوالنی
دنبال کردن یک هدف خاص . گاهی از هر چیز دیگر در

زندگی هزینه بر تر است؟

 FXTM

شاخص ها ابزار ثانویه هستند

بسیاری از معامله گران برای به دام انداختن گریل مقدس در بازارهای مالی سقوط
می کنند. برای نجات پیدا کردن به دنبال شاخص های جادویی هستند تا آنها را
راهنمایی کند و در بازارهای مالی کسب سود کنند. ساعتها و روزها برای هدفشان

وقت صرف می کنند. مقاالت بسیاری می خوانند و کتابهای زیادی را دانلود می کنند
پس از چند دوره که نمی توانند موفق شوند، از دو یا چند شاخص برای رسیدن به

اهدافشان استفاده می کنند و آنها را با هم ترکیب می کنند. متاسفانه هر چه از
شاخص های بیشتری استفاده می کنند، تاخیر بیشتری را در کار خود به وجود
می آورند. حقیقت این است که شاخص ها ابزار ثانویه هستند. آنها مشتقی از

قیمتها هستند و به این ترتیب به جای رهبری در کار خود، آن را مرتب به تاخیر
می اندازند. بیاید این را بپذیریم که شاخص ها همان گریل مقدس شما هستند

معامله گران موفق می دانند که باید چگونه عمل کنند. سمینارها و وبینارهای
گسترده           درک درست و مناسبی به شما می دهند تا به راحتی شاخص ها 

را بشناسید
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آیا این جمله را شنیده اید که:
همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید؟

قیمت رئیس است، شاخص نیست

خب دقیقا هم همینطور است که نباید همه پول خود را در یک
تجارت قرار دهیم. معامله گران با تجربه خیلی خوب می دانند
که هیچ گاه فقط یک شاخص فنی ویژه برای تکیه کردن وجود

ندارد. در عوض با دقت فراوان سیگنالهای قیمت را دنبال می کنند
و اغلب قیمتهای احتمالی را برای تجارت به کار می بندند. یعنی
همان خریدن و فروختن. اغلب الگوهای قیمت ذهنی هستند و

زمانی هستند که معامله گران با مجموعه ای از شاخص ها مواجه
میشوند و برای تاییدیه گرفتن مشورت می کنند. فقط مبتدی ها

هستند که وقتی به شاخص ها نگاه می کنند  همه تخم مرغ های 
خود را در یک سبد قرار می دهند. زیرا در نهایت، قیمت ها رئیس

هستند. معامله گران موفق این را می دانند و قیمتها را دنبال می کنند
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حجم در فارکس
در دسترس نیست

حجم، یک عنصر بسیار مهم در
تجزیه و تحلیل فنی است

در حقیقت، این یک شاخص پیشرو به شمار می آید. به معامله گران
در حرکتهای غیر منتظره در بازار و یا حتی ادامه روند غالب هشدار می دهد

معامله گران با تجربه برای مطمئن شدن از شکست ها، عقبگردها و الگوهای
ادامه دادن از حجم استفاده می کنند. حجم همیشه در جهت روند افزایش

می یابد و در طی یک اصالح کاهش می یابد. در زمان شکست، حجم
همیشه افزایش می یابد، بنابراین  این مسئله تاییدی بر درست بودن

جهت حرکت قیمت است. در یک محدوده، حجم، اشاره به جهت شکسته
شدن دارد. ارزهای خارجی این اطالعات را به ما نمی دهند زیرا بازار ارزهای
خارجی غیر واقعی هستند و در مقابل آن بازار سهام وجود دارد که همه ما

می دانیم یک بازار متمرکز است. معامله گران موفق می دانند که هرگز نباید
از شاخص حجم در بازار فارکس استفاده کنند. در          ما می توانیم به شما

کمک کنیم تا حجم بازار را در عمل بیشتر درک کنید و متوجه شوید. برای کسب
اطالعات بیشتر به ما در وبینارهای رایگان بپیوندید

FXTM
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انتظار نداشته باشید با خواندن یک کتاب
به یک معامله گر موفق تبدیل شوید

آیا می توانید شخصی که چند مقاله و کتاب خوانده را
جراح بنامیم و از او بخوایم عمل جراحی قلب انجام دهد؟

آیا می توانید اعتماد کنید و پول خود را به کسی بسپارید که فقط یک مقاله یا کتاب
را خوانده است؟ احتماال نه. پس چرا یک کتاب میخوانید و فکر میکنید میتوانید به

یک معامله گر متخصص در بازار فارکس تبدیل شوید؟ هیچ اشکالی ندارد که شما
یک مبتدی باشید و سواالت خود را بپرسید. خجالت نکشید. آیا می توانید به هر

آموزش دهنده ای که تحصیالتی در بازارهای مالی و تجارت دارد اعتماد کنید؟
ما در            باالترین سطح آموزش را به مشتریانمان ارائه می دهیم. آن هم به

صورت رایگان. مربیان ما شهرت جهانی دارند و تحصیل کرده و حرفه ای هستند و
اشتیاق فراوانی برای آموزش دادن معامله گران دارند این افراد متخصص در صنعت

فارکس هستند و از سراسر دنیا از آنها استقبال می شود. سعی کنید جزء آن دسته
افرادی نباشید که یک کتاب را می خوانند و وارد بازار می شوند، اجازه دهید مربیان

ما به شما آموزش دهند و برای داشتن تجارتی بهتر به شما کمک کنند.

FXTM
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مصمم بودن یک مشخصه معمول
در میان معامله کران موفق است

مصمم بودن، انضباط و دانش موارد
ضروری موفقیت در بازار تلقی می شوند

آنها هرگز تسلیم نمی شوند و همیشه با تالش و کار سخت و باور
قوی به هر هدفی دست پیدا می کنند. آنها مصمم هستند و می توانند
هر نوع مانعی را از سر راه بردارند و به موفقیت برسند. آیا معتقدید که

معامله گران موفق هرگز با رکود مواجه نشده اند؟ فکر میکنید آنها
همیشه برنده هر معامله هستند؟ اینطور نیست. آنها فقط مصمم هستند

که در نهایت موفق خواهند شد. دانش، البته یکی دیگر از معروف ترین
ویژگیهای معامله گران موفق است. آنها ساعتها زمان صرف یادگیری قوانین

و ترفندهای تجات می کنند. قبل از اینکه در بازار شروع به تجارت کنند، بر
روی خود سرمایه گذاری می کنند. معامله گران موفق این نکته را به خوبی
می دانند که دانش یک قدرت است و هرگز هم از بین نمی رود و متوقف

نمی شود. دانش برای آنها همیشگی است. موفقیت در کنار نظم و انضباط
قرار دارد. دنبال کردن قواعد استراتژی تجاریتان، باعث می شود که ضرر را

متوقف کنید و سطح سود را بر اساس برنامه خودتان باال ببرید. هر چن که
الزم نیست یک گورو باشید تا بتوانید مصمم و دارای دانش و نظم و انضباط
باشید. فقط اجازه دهید            به شما در دستیابی به پتانسیل های تجاری

شما به شما کمک کند.
FXTM
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هرگز اجازه ندهید
بازار شما را فریب دهد

در داستان روباه و کالغ، روباه در جنگل به دنبال
طعمه هایی میگشت تا بتواند آنها رو گول بزند و بخورد

حس بویایی قویش، او را به پای درختی کشاند که کالغی روی آن نشسیته بود و
تکه پنیری بر منقار داشت. روباه با حالتی عاجزانه گفت: صبح بخیر ای کالغ زیبا

کالغ سرش را به سمت روباه برگرداند اما دهانش بسته بود. روباه گفت: چقدر بدن
تو ظریف و زیباست. پرهای براق و پر از زرق و برق داری. هرگز چنین پرنده جذاب و
فوق العاده ای ندیده بودم. احتماال پرنده ای به این زیبایی صدای خیلی خوبی هم

خواهد داشت. چون همه چیز تو فوق العاده است! می توانم فقط یک ترانه از تو
بشنوم تا بتوانم شما را ملکه ی صدا در میان پرندگان بنامم؟ در همان حال کالغ

ناگهان شروع کرد به آواز خواندن، اما همان لحظه پنیر هم از منقار کالغ جدا شد و
به زمین افتاد و روباه هم دهان خود را باز کرد و پنیر را گرفت و گفت خیلی ممنونم

روباه رفت و از خوردن صبحانه ای که به دست آورده بود لذت میبرد
بسیاری از معامله گران نیز نقش همان کالغ را در بازارماهی مالی بازی می کنند. آنها

طوری مشغول موفقیت های قبلی خود هستند که اصال نمیتوانند پیش بینی کنند که
در آینده قرار است چه اتفاقی بیافتد. وقتی معامله ای لذت بخش را انجام داده اید از

معامالت بعدی غافل نشوید و فریب نخورید. در هنگام معامله در بازار، متواضع و آگاه باشید.
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معامله کردن مطالعه
روانشناسی جمعیت است

روانشناسی بخش بزرگی از تجارت است و بازارهای
مالی توسط گروههای بزرگ روانشناسی اداره می شود

سرمایه گذاران به دنبال آسایش و آرامش هستند. انها زمانی احساس آرامش میکنند
که دیدگاهها و نظرات خود را با دیگران به اشتراک میگذارند و افراد نیز آنان را تایید

می کنند. آنها زمانی احساس خوبی دارند که بتوانند مثل دیگران خرید و فروش کنند
این قضیه همان فشار عصبی در افراد و یا تطابق با ایده آل های اجتماعی تلقی می شود
به عبارت دیگر، افراد به ذهنیت جمعیت می پیوندند و نیاز دارند به یک گروه خاص وارد

شوند. هنگام وارد شدن به یک گروه، تصمیمات تسلیم نظرات گروه میشوند و دیگر نظرات
فردی منطقی تلقی نمی شود. زمانی که گروهها وارد بازار میشوند باید احتیاط کنید

زیرا این بدان معنی است که پایان روند نزدیک است. معامله گران موفق می دانند که گروهها
و توده ها چه تاثیری روی نمودارهای قیمتها می گذارند. نمودار قیمت مسیر جمعیت را در

بازار نشان میدهد. ما می توانیم به شما کمک کنیم تا بتوانید به درستی تصمیم بگیرید و
از تصمیم خود مطمئن باشید.
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تحلیل های فنی مسیرهای
جمعیتی را نشان می دهد

تحلیل فنی به طور عمده مطالعه نمودار قیمت با هدف شناسایی
روند قیمت در مراحل اولیه پیشرفت است. بر این اساس سه

اصل وجود دارد:

 - حرکت قیمت همه چیز را تخفیف میبخشد
 - قیمت در روند حرکت می کند

 - تاریخ همیشه تکرار میشود 

تحلیل تکنیکال مطالعه گروه های روانشناسی است، زیرا شما به
دنبال این است که دیگر معامله گران چگونه به بازارهای مالی

واکنش نشان می دهند. چگونگی مطالعه نمودارهای قیمت را از
مربیان حرفه ای ما یاد بگیرید و مسیر حرکت جمعیت را مشخص

کنید. یک بار که این کار را انجام دهید از تصمیماتی که در تجارتتان
میگیرید شگفت زده خواهید شد.
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مقایسه دو سیستم عامل معامالتی                        در یک نگاه

MT5 در مقابل MT4 

نسخه طوالنی مدت و به روز شده پلتفورم معامالتی          شامل گزینه                است
و هم اکنون به طور کامل برای همه مشتریان           قابل دانلود است. همه ویژگیهای الزم

به عالوه تفاوتهای اصلی بین متا تریدر 5 جدید و متا تریدر 4 قبلی در این پلتفورم جای گرفته اند

Meta Quotes

MR5
FXTM

Hedgign

MT5MT4توضیحاتویژگی

تعداد انواع پشتیبانی اجرای سفارشانواع سفارشات اجرا

نحوه انجام سفارشات جزیی
گزینه ویرایش جزیی که در آن یک تجارت

با باالترین حجم اجرا در دسترس است
بیش از حجم درخواست شده نیست

و حجم غیر قانونی لغو می شود

شرایط بیشتر اجرای سفارشاتسیاستهای پر کردن سفارشات

انواع مختلف در حال انتظار
انواع درخواستهای در حال انتظار از
یک کارگزار میخواهد تحت شرایط
خرید و فروش کند امنیت مالی

تحت شرایطی از پیش تعیین شده

داشتن یک ابزار مالی با موقعیت بازشبکه بندی

داشتن ابزار مالی چند موقعیتیهجوم آوردن
هر دو در همان موقعیت و جهت مخالف

پر کردن یا
پاک کردن
فوری یا لغو

بازگشت

پر کردن یا
پاک کردن

43

MT5MT4توضیحاتویژگی

عمق بازار
نظرات و پیشنهادات

برای امنیت مالی با قیمتهای
مختلف وابسته به حجم

شاخص های فنی
شاخص های تکنیکال برای تشخیص

خودکار الگوها در قیمتهای پویای
ابزار مالی استفاده می شوند

ابزارهای تجزیه و تحلیلی که به
شناسایی روند قیمت ابزارهای
مالی کمک می کند، تا چرخه

و سطح پشتیبانی و مقاومت را
تشخیص دهد و کانال ایجاد کند

و حتی موارد بیشتر

گرافیکی

گروههای گفتگوی ابزار مالی اشیاء

بلهفواصل زمانی متفاوت
(باپیوست)

بله
(باپیوست) دوره های زمانی

تقویم اقتصادی
ابزار تحلیل بنیادی که اخبار اقتصاد
کالن را از کشورهای دیگر را نشان

می دهد و روی ابزار مالی تاثیر می گذارد

سیستم ایمیل

آزمایشگر استراتژی

انتقال پول بین حسابها

قراردادن           
جامعه گفتگو

ساخت سرویس های ایمیل
جایی که می توانید از             به

طور مستقیم اطالعیه ها را در
پلتفورم خود دریافت کنید

آزمایشگر      و حالت های بهینه سازی

انتقال وجه بین حسابی
در یک سرور تجاری مشابه

با دیگر معامله گران
به طور مستقیم گپ بزنید

38130

4431

219

MQL5

FXTM

EA
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محصوالتمتاتریدر:
FXTM راهنمایی های ویژه

متاتریدر ها پلتفورم های معامالتی فارکس در زمینه صنعت هستند          هر دو         و         را پیشنهاد
میدد، کـه به معاملـه گران بـرای ابزارهـای تجارتـی پیشرفته دسترســی می دهد تا با اعتمــاد به نفـس

باال وارد بازار شونـد.

           طیف وسیعی از ابزارهای تجاری را ارائه می دهد. ابتدا ( بدون خطر) در یک 
حساب آزمایشی امتحان می کنید تا ببینید کدامیک برای شما بهتـر است و با سبک

تجـاری شما متناسب است.

FXTM

بازار ارز خارجی معمول ترین بازار در جهان است. جفت ارزهای بزرگ، کوچـک و حتی در اندازه های مختلـف
و عجیب و غریب. ما  توانایی انعطاف برای افزایش قدرت خرید را داریم        در فلزات           سرمایه گذاری
در بـازار طال و نقره یکـی از قدیمی تریـن انواع تجـارت در جهان بـوده است. این فلزات به عـنوان داراییهای
امن شناخته شده اند زیرا سرمایه گذاران زمانی که اوضاع سیاسی و اقتصـادی باعث ایجاد آشفتگی در بـازار
میشود به آنها روی می آورند. با           می توانید طال را در مقابل یورو، پوند انگلیس و دالر آمریکا معاملـه

کنید و همچنین نقره را در مقابل یورو و دالر آمریکا.
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ما لیستی از راهنماییهایمان را برای کمک به شما در استفاده از        و        جمع آوری کرده ایم

       نمودار ها به شما اجازه بارگذاری نمودار مورد عالقه تان  
را با شاخص های از پیش تعریف شده می دهد که به هر بار
بازسازی نیازی ندارد. وقتی که یک نمودار درست کردید، روی
نمودار کلیک راست کنید و منوی تنظیمات را باز کنید و آن را
در (( ذخیره الگو )) ذخیره کنید. برای باز کردن نمودارتان به

گزینه (( الگو )) بروید و قالب بار را انتخاب کنید.

       نوار ابزارهای سفارشی میزان نوسانات صفحه را   
کاهش می دهد. هر بار الزم نیست برای حذف یا انتخاب

سفارشی بر روی نوار ابزار کلیک راست کنید. برای استاندارد
کردن، نمودارها، خطوط مطالعه و ابزار زمانبندی نیز

درخواست می شود.
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       میانبرها: با استفاده از کلیدهای میانبر روی پلتفورم
به سرعت حرکت می کنید.

      نمودار را به سمت نقطه شروع حرکت دهید
   پایان نمودار را به نقطه انتهایی منتقل کنید

راهنمای کاربر را مشاهده کنید
مرکز تاریخی را باز کنید

پنجره محتویات را باز کنید
پنجره سفارش را باز کنید

 نوار نمودار را به سمت چپ حرکت دهید
           نوار نمودار را به سمت راست

FXTMMT4MT5

Home

End

F1

F2

F8

F9

F12

Shift+F12

MT4

(MT4)

MT5

       حالت                       این اجازه را به شما می دهد که
شما زمانهای خاص و ارزش هر نوار قیمت را مشاهده کنید

با یک کلیک ساده روی                  ( یا کنترل اف ) و قرار دادن
مکان نما روی هر بخش از نوار مورد نظر می توانید حرکت کنید
و مختصات تاریخ و زمان را ببینید. این حالت همچنین با کلیک

کردن روی آیکون                 در نوار ابزار و یا فشار دادن
قابل دسترسی است.

       سازماندهی نمودار به این معنی است که شما می توانید 
چندین نمودار را یکبار با هم با  دوبار کلیک بر روی لبه ها در
زیر نمودار مشاهده کنید. پنجره را در نوار منو انتخاب کنید و
نوار افقی را که نمودارهای یکسان را در کنار یکدیگر قرار داده
انتخاب کنید. برای تحلیل های رقابتی عالی است. همچنین

می توانید نوار عمودی و یا گزینه                را انتخاب کنید.
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قـراردادی برای تفاوت، نشان دهنده توافـق بیـن دو طـرف برای تغییر قیمـت یک دارایی است. از آنجایی که
نیازی به خرید یک دارایی اساسی نیست، هزینه های اولیه برای شرکت در این نوع بازارهای مالی اغلب خیلی

کمتر است. در            شما میتوانید با        ها در زمینه های زیر تجارت کنید:
سهام شرکتهای بزرگ از جمله اپل، مایکروسافت و ویزا

شاخص های عمده از جمله:
کاالها: نفت برنت بریتانیا، نفت خام ایاالت متحده و گاز طبیعی ایاالت متحده

نرخ ارز در برابر دالر آمریکا: بیتکوین، اتریوم و لیتوکین

های ارزش معکوس فقط در                           دسترس هستند **Exinity Limited CFD
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آموزش
FXTM

پیروی از
FXTMقوانین

Exinity Limited

وبینارها
تجزیه و تحلیل روزانه بازار های مشهور جهانی

کتابهای الکترونیکی
آموزشهای ویدئویی

مقاالت آموزنده
سمینارها و کارگاههای محلی

سیگنالهای معامالتی
نقاط محوری
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ابزارهای پیشرفته           شامل

برند             یک نام تجازی مجوز دار در حوزه های مختلف در سراسر جهان است. دارای استانداردهای باالیی
است که مجوزهای مختلفی را نیز ارائه می دهد، معامله گران می توانند با خیال راحت با کارگزاری های مختلف
کار کنند و معامله کنند. اولویت ما همواره این بوده که به مشتریانمـان امنیـت، اطمینان با محیطـی عالی ارائه
دهیم تا بتوانند در آن به تجارت بپردازند. ما به صورتـی خیلی جـدی مسئولیـت معامله گـران را می پذیریم و

افتخار می کنیم که تحت حمایتهای جهانی زیر هستیم.

                                            توسط کمیسیون خدمات مالی موریتیوس مجارستان
با شماره مجوز سرمایه گذاری                       تنظیم شده است

(www.forextimeir.com/fa) 
C113012295

Forextime limited
                                           کمیسیون اوراق بهادار و اوراق بهادار قبرس              با

مجوز        با شماره               و صندوق خدمات مالی            آفریقای جنوبی با
شماره            تنظیم شده است

(www.forextime.com/eu)
CIF 185/12 

46614
(AFB)FSP

(cysec)

Forex time UK limited
777911 (www.forextime.com/uk)                                            دارای مجوز است با شماره               توسط اداره

(FCA)رفتارهای 
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نام تجاری اف ایکس تی ام خدمات کارگزاری بین المللی و دسترسی به بازارهای ارز جهانی را فراهم میکند. معامالت فارکس فلزات گرانبها        ها
را در معامـالت ارایه میدهد. تجارت از طریـق متاتریدر 4 و متاتریدر 5 با استفـاده از اسپرد شروع میشود و فقـط شامل یک و سه دهم حسابهـای
معامالتی استـاندارد و یک دهم حسابهـای تجـاری        می باشد. تجـارت پر پلتفــرم متاتریدر 5 در                                 در دسترس نیسـت

پشتیبانی و خدمات و سفارشات پر این بازار بر اساس نیازهای مشتریان از جمله تازه کاران و تاجران با تجربه و سرمایه گذاران حرفه ای ارایه می شود
                           توسط کمیسیون اوراق بهادار قبرس               با شماره مجوز 185/12 و مجوز               با       با شماره 46614 تنظیم شده  

است.                          دارای مجوز اداره مسیولیت های مالی با شماره مرجع 777911 ثبت شده است.
                                                             دارای مجوز کمیسیون خدمات مالی مجارستان موریتیوس و شماره سرمایه گذاری                       تنظیم

شده است 
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پتانسیل بازاری و معامله گری خود را باز بینی کنید. 50 عادت معامله گران موفق

یک معامله گر آگاه و با سواد بهترین معامله گر است. فرقی نمی کند شما یک معامله گر تازه کار هستید
و یا یک معامله گر کهنه کار، این 50 تکنیک اعتماد به نفس شما را باال برده و راهبرهایی به شما ارائه

می دهد تا بتوانید رفتارهای تجاری خود را تقویت کنید. این کتاب نوشته اندریاس تاالسینوس مدرس
مشهور      است که پر است از راهنمايها و ترفندها و اطالعات فنی که همه چیز را برای شما به منظور

دستیابی به پتانسیل های تجاریتان ارائه داده است.
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