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پیشگفتار

به آسانی میتوان در بروکرھای فارکس افتتاح حساب کرد و حتی سود ھای موقتی نیز داشت اما 
ماندگاری در این بازار کار آسانی نیست و در عمل بیشتر کسانی که وارد بازار معامالت فارکس 

.میشوند با زیان این بازار را ترک میکند

و بیشتر 100متاسفانه پندار غالب میان تریدرھای ایرانی این است که سوداگری با لوریج 
دارای سود کم و کاری بیھوده است؛10سودآور و سوداگری با لوریج 

به دلیل ریسک باالیشان زیر سوال میروند؛ در سوی 100در این نوشتار لوریجھای باال ھمانند 
دارای استرس کاری پایین و سود منطقی تر  است، این سود به صورت درصد 10دیگر لوریج 

.پیوسته بیشتر میشود) سود ترید پیشین+سرمایه(
به عبارت دیگر در این نوشتار به روشنی گفته میشود که حرص و طمع برای سود بیشتر باعث 

زیان و نابودی سرمایه میشود؛ بالعکس سوداگری منطقی برپایه الگوھای درست کاری، تضمین 
.کننده سود خوب و پیوسته در بازار است

:لطفا توجه داشته باشید

.ھدف ما جذب کردن شما به بازار مالی فارکس، به ھر قیمتی نیست
.ھدف ما نشان دادن درآمدھای میلیونی سوداگران بازار فارکس نیست

.ھدف ما تنھا نشان دادن کالھبردارھا در بازار فارکس نیست
.ھدف ما نشان دادن انسانھای مال و زندگی باخته در فارکس است

.ھدف ما نشان دادن چھره فریبنده و سیاه بازار فارکس است
و بھترین ھدف ما نشان دادن شیوه درست و منطقی تجارت در بازار فارکس است؛ لطفا سرمایه 

!خود را با شیوه ھای نادرست به باد ندھید

توجه داشته باشید چنانچه شما در این بازار فعالیت داشته باشید یا خیر، ھیچ سود یا زیانی 
برای نگارنده این نوشتار ندارد،  بنابراین در مورد سودھا و خطرھای این بازار زیاده گویی یا کم 

.گویی نخواھم کرد

در این نوشتار تنھا به بررسی یک استراتژی تجاری میپردازیم که توانسته است در بازار آشفته 
بخوبی سودآوری داشته و برای عالقمندان میتواند 2008مالی پس از بحران اقتصادی سال 

حداقل درآمد جانبی اندک در کوتاه مدت و در میان مدت و بلند مدت درآمد خوب و عالی را در 
.داشته باشد

لطفا تمام گفتارھای این نوشتار را با دقت بخوانید زیرا درآمد در بازار مالی بین المللی فارکس 
.بدون شناخت و آگاھی کافی میسر نیست

ما بطور کامال زنده و روبروی چشمان شما در بازار مالی تبادالت ارزی معامله باز میکنیم؛ در ھمان 
دقیقه که معامله باز شد، سیگنال ویژه معامله در کانال تلگرام ما قرار میگیرد و شما بطور عملی 

با این سوداگری و نکات مھم آن آشنا میشوید

از تازه واردان بازار مالی تبادالت ارزی، با زیان این بازار را ترک میکنند؟% 97آیا میدانید تقریبا 
ھنگامی که روبروی چشمان شما در این بازار مالی معامله باز میکنیم یا میخواھیم خودمان را 

!خراب کنیم و یا به سوداگری و استراتژی تجاری مان اطمینان داریم
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ھدف این نوشتار

کمک به ھم میھنان بزرگوار بسوی داشتن درآمد کم یا زیاد از بازار بورس بین الملل و بھبود -1
شرایط زندگی تمام ھم میھنان عزیز

اعاده حیثیت از کار سوداگری ارزھای بین المللی در بازار فارکس-2

آشنایی با تجارت در بازار فارکس

دوستی داشتم که در تھران . در گذشته نرخ دالر و قیمت جھانی طال ھر دو کم نوسان بودند
او بطور پیوسته قیمتھای سکه را رصد میکرد و ھنگامیکه سکه ارزان . طالفروشی آشنا داشت

در این گذار گاھگاھی سود . میشد سکه میخرید و ھنگامیکه دوباره گران میشد آن را میفروخت
کار تجارت در بازار مالی بین الملل یا فارکس نیز دقیقا شبیه ھمین است با . کمی نصیبش میشد

:دو تفاوت

به جز طال ارزھای دیگر کشورھا نیز در آن داد و ستد میشود-1

این . بروکرھا یا داللھای بازار فارکس به شما اعتبار اضافی جھت تجارت در این بازار میدھند-2
این ضریب اعتبار . اعتبار ضریبی از میزان سرمایه تجاری شماست که میتواند ار یک تا ھزار باشد

لوریج میتواند سودآوری . که به آن لوریج نیز گفته میشود در واقع مانند شمشیر دو لبه است
. تجارت شما را بصورت ضریبی باال ببرد یا شما را مجبور به بستن معامله در محدوده زیان بکند

.بخاطر ھمین بسیار ھوشمندانه و محدود باید از این ابزار اعتباری استفاده کرد

ممنوعیت بازار فارکس در ایران

باعث شگفتی است اگر خرید و فروش ارزھای بین المللی درون سیستم تبادالت ارزی بین 
بانکی یا به اختصار فارکس در کشوری ممنوع باشد اما در ایران چنین است و حتی مراجع دینی 

اما چرا؟! ھم آن را حرام اعالم کرده اند
ھمانطور که پیشتر گفتم بیشتر کسانی که وارد بازار میشوند با زیانھای مالی که میتواند شدید 

باشد بازار را ترک میکنند اما چرا ؟
بروکر بازار مالی فارکس به سرمایه گذاران اعتبار اضافی بر مبنای ضریب سرمایه میدھد که به 

این ضریب لوریج میگویند
دالری باز کنید، در صورت حرکت بازار 100یک معامله 1اگر شما تنھا با سرمایه خودتان یا لوریج 

دالر سود بگیرید و اگر حرکت بازار در جھت مخالف باشد 1در جھت موافق ممکن است حدود 
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شما نیاز فوری به پولتان ندارید که بخواھید معامله را با . دالر میرود4تا ... یا 1معامله به زیان 
زیان ببندید بنابراین از آنجا که نوسانھای نرخ ارزھای بین المللی حالت رفت و برگشتی دارد صبر 

.میکنید تا دوباره نرخ ارز مورد معامله به سطح پیشین برگردد و معامله را با سود ببندید

دالر خواھد بود اما 100و 10باز کنید سودتان 100یا 10اما اگر ھمین معامله را به ترتیب با لوریج 
. دالر زیان میرسد ولی پس از مدتی با سود بسته میشود40تا 10به 10در ناحیه زیان لوریج 

دالری میرسد و معامله با زیان کامل بسته میشود، این یعنی 100به زیان کامل 100لوریج 
.شکست در بازار مالی فارکس به ساده ترین و دردآور ترین شکل

کسانی که در بازار به دنبال سودھای بزرگ ھستند با زیانھای بزرگی نیز روبرو خواھند شد، کار 
آنھا حتی اگر در یک یا . آنھا به سان کار قماربازھا میباشد یا بازی را کال میبرند یا کال می بازند

برنده شوند در ترید بعدی اصل و سود را با ھم خواھند باخت، در واقع باخت ) تجارت(چند ترید 
.قماربازھا در بازار مالی فارکس اجتناب ناپذیر است

در ایران ھمین قماربازھا به اضافه کسانی که بدون دانش و تجربه کافی وارد بازار شدند و 
زیانھای سنگینی کردند به دادگاھھا شکایت کرده و در نتیجه فارکس در ایران غیر قانونی اعالم 

.شد
متاسفانه علما دینی نیز با عدم بررسی کامل تمام زاویه ھای این موضوع فعالیت در بازار خرید و 

!فروش ارز ھای بین المللی فارکس را حرام اعالم کردند

لطفا مسئوالن محترم و علما عزیز با بررسی کامل این نوشتار در تصمیمشان تجدید نظر کنند 
چون ما معامله گران ثابت بازار فارکس نه دستمان در جیب کسی است و نه به شیوه قماربازھا 

.کار میکنیم که کارمان خالف قانون و اسالم قلمداد شود
شایسته نیست که خرید و فروش در تمام بازارھا آزاد و حالل باشد ولی در بازار مالی فارکس 

غیر قانونی و حرام اعالم شود و مردم عادی نیز نسبت به ما و کارمان دیدگاه خوبی نداشته 
.باشند

با سپاس از مسئوالن و علما دلسوز

پرسش مھم

آیا بازار تبادالت ارزی بین بانکی فارکس ھمانند شرکتھای ھرمی است؟

پاسخ

در شرکتھای ھرمی درآمد فرد وابسته به فریب دیگران و کشاندن آنھا به شرکت ھرمی است
در واقع فارکس کاری انفرادی . در فارکس درآمد شما تنھا به دادوستد ھای ارزی تان بستگی دارد

است
شرکتھای ھرمی ممکن است با دروغ از نام فارکس سو استفاده کنند و پول مردم را به جیب 

بزنند

لطفا توجه داشته باشید تجارت فارکس پر ریسک است بنابراین مدیریت سرمایه تان را تنھا 
!خودتان انجام دھید و به دیگران نسپارید

.در ادامه تنھا استراتژیھای تجاری بازگو خواھد
.ھیچ سفارشی پیرامون گزینش آیبی یا بروکری خاص گفته نخواھد شد

دوباره خاطر نشان میشود که چنانچه شما وارد این بازار بشوید یا نه، سود یا زیانی برای نگارنده 
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در بازار فارکس ! این نوشتار نخواھد داشت از این رو تمام خطرھای بازار فارکس بازگو خواھد شد
!زیان کردن از سود کردن بسیار ساده تر است

بازار فارکس چیست و کسب درآمد از آن چگونه است؟

.ما از طریق دالل یا بروکر وارد این بازار میشویم. بازار خرید و فروش ارزھای بین المللی است
در این . بروکر ما را به شبکه بین بانکی تبادل ارز متصل میکند و ما داللی یا دادوستد ارز میکنیم

حتی اگر تریدرھای فارکس (بازار کلیه تبادالت ارزی میان کشورھا انجام  میشود و حجم  مالی آن 
.بسیار باالست) از آن حذف شوند

بروکر بازار فارکس

.بروکر یا دالل واسطه میان شبکه بین بانکی دادوستد ارزھای بین المللی با شماست
.در کشورھای گوناگون ھستند) رگولیت شده(بروکرھا شرکتھای ثبت شده 

از فارکس، در ایران نیز ... پیش از شکایت مالباختگان فارکس شامل تریدرھای ناوارد، قماربازھا و 
شرکت بروکری وجود داشت، پس از شکایت و ممنوع شدن فارکس در ایران بروکر ایرانی فارکس 

.تعطیل شد و تمام آیبی ھا در آن زمان، یا کارشان را تعطیل کردند یا به کشورھای دیگر رفتند

:افشای ریسک و سلب مسئولیت

بازارھای مالی دارای ریسک بسیار باالیی ھستند و در صورت استفاده از لوریج ھای : ھشدار
.ممکن است تمام سرمایه خود از دست بدھید١٠باالتر از 

.ممکن است شما را با زیان روبرو کند١٠لوریج ھای زیر 

ما ھیچ مسئولیتی بابت بروکرھا نداریم و مسئولیت انتخاب بروکر، بر عھده : سلب مسئولیت
.کاربران می باشد
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!!!مھم بسیار بسیار مھم

لطفا پولی را که روی آن حساب کرده اید و نبود آن برای شما سنگین است در فارکس سرمایه 
گذاری نکنید

دالر نیز  میتوانید واردبازار 100یا 10سرمایه گذاری در بازار فارکس پر ریسک است؛ شما حتی با 
!شوید و نیازی به سرمایه ھای ھنگفت نیست

!لطفا شتاب نکنید

... تنھا به شما گفته اند فارکس جز زیان مالی چیز دیگری نیست و ... اگر از طریق پرس و جو و 
زود تصمیم نگیرید

باز کنید و استراتژیھا ) به صورت رایگان(از ھر بروکر فارکس که دوست دارید ابتدا یک حساب دمو 
و سیگنالھای تجاری ما را بطور رایگان چند ماه دنبال کنید، با کار عملی و دنباله روی استراتژیھای 

.ما در فارکس پی به سودآوری فارکس خواھید برد

فارکس... گفتارھایی درباره سودآوری و 

نقدینگی بسیار باالیی در بازار بود و سوداگران از لوریج ھای باالیی نیز در ٢٠٠٨پیش از سال -1
.تریدھایشان استفاده میکردند

که تاکنون ادامه داشته، بسیاری از سوداگران سرمایه خود را از بازار ٢٠٠٨پس از بحران سال 
این دو . بیرون کشیدند و سوداگران باقی مانده نیز میزان لوریج معامله ھایشان را پایین آوردند

.عامل نقدینگی بازار را بسیار پایین آورده است

$ھدف در بازار بایستی درست معامله کردن باشد و نه کسب سود و -2
$ کسانی که تنھا به درست معامله کردن بیاندیشند، سود خوبی نیز میبرند اما فکر به سود و 

.مانع تصمیم گیریھای درست  و باعث زیانھای سنگین میشود

ھمیشه در پی بررسی استراتژی درست در سوداگریتان باشید، ھیچکس جز خودتان -3
.نمیتواند از شما یک سوداگر استراتژیست پیروز بسازد

واژگان بازار فارکس

نرخ برابری یک ارز در برابر ارزی دیگر : Currency Pairs

.اسپرد کارمزد بروکر است. تفاوت دو قیمت خرید و فروش را اسپرد می نامیم  : Spread
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Leverage : ضریبی از سرمایه است که بروکر برای دادوستد در اختیار تریدر میگذارد

.ھزار دالر است100الت برابر با 1اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار فارکس می باشد؛   : Lot

buy : خرید

sell : فروش

Take Profit : حد سود

Stop Loss : حد زیان

.بھره شبانه، این شاخص در حسابھای اسالمی حذف میشود  : Swap

Trader : سوداگر بازار مالی

Pending Order : دستور سفارشی خرید یا فروش در یک نرخ خاص

!می انجامد% 100باز کردن معامله نامناسب با لوریج باال به کال مارجین و زیان   : Margin Call

چگونه بازماندگان شما را فریب می دھند؟

در خالل جنگ جھانی دوم، نیروی ھوایی انگلستان و آمریکا به دنبال کاھش تلفات بمب افکن 
رھبران نظامی به این نتیجه رسیده بودند که باید زره تقویتی بیشتری به . ھای خود بودند

ھواپیماھای خود اضافه کنند تا آنھا را در برابر آتش ضدھوایی و جنگنده ھا حفاظت کند؛ اما افزودن 
زره به ھمه قسمت ھای ھواپیما امکان پذیر نبود و سرعت آن را کم می کرد؛ بنابراین آنان باید 

.تصمیم می گرفتند که به کدام قسمت ھای ھواپیما زره بیفزایند

پس از ھر مأموریت ھواپیماھایی را که . برای این منظور آنان شروع به جمع آوری داده کردند
بازگشته بودند به دقت بررسی می کردند و تعداد آسیب ھای ناشی از ترکش ھا و گلوله ھا و جای 

به تدریج معلوم شد الگوی خاصی در توزیع آسیب ھا روی . آنھا را روی ھواپیما مشخص می کردند
بر این اساس کارشناسان . بیشتر آسیب ھا روی ناحیه بال و بدنه ھواپیما بود. ھواپیما وجود دارد

نظامی نتیجه گیری کردند ازآنجا که بیشترین گلوله ھا به نواحی بال و بدنه ھواپیما اصابت کرده 
در نگاه اول این نتیجه گیری درست به . پس این قسمت ھا نیازمند زره حفاظتی بیشتر ھستند

.نظر می رسد

او ریاضی دانی بود که در جنگ جھانی دوم برای . آبراھام والد با این نتیجه گیری کامًال مخالف بود
والد نشان داد که خطای مھمی در تحلیل ھا صورت گرفته چراکه . ارتش آمریکا کار میکرد

نتیجه گیری تنھا بر اساس داده ھای ھواپیماھایی است که از مأموریت بازگشته اند؛ اما در مورد 
ھواپیماھایی که در طول مأموریت سقوط کردند، چه می دانیم؟

او نشان داد که دقیقًا برعکس، آن قسمت ھایی از ھواپیما نیاز به حفاظت دارند که کمترین اصابت 
درواقع نقاط آسیب در ھواپیماھای بازگشتی بیانگر آن است که اگر ھواپیما در این . را داشته اند

پیشنھاد ھای والد در عمل . نقاط ھدف قرار داده شود، با احتمال بیشتری می تواند سالم بازگردد
.به بھبود نرخ برگشت ھواپیماھا کمک کرد

(Survival Bias) سوگیری بازماندگی یک خطا در استدالل است و زمانی پیش می آید که تنھا بر 
روی افراد یا چیزھایی که از یک فرآیند انتخاب گذشته اند، تمرکز کنید و آنھایی را که نتوانستند 

.عبور کنند، عمدتًا به این خاطر که دیگر قابل  مشاھده نیستند، نادیده بگیرید
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توجه باید به زیاندیدگان و چرایی . در فارکس نیز به باقی ماندگان در این بازار نباید توجه کرد
.زیانشان باشد تا راھکار مناسبی برای تجارت سودآور پیدا کرد

حسابھای سنتی یا میکرو یا نانو

سنت وارد ١٠٠٠دالر وارد حسابتان کنید، ١٠این حسابھا به سنت است یعنی اگر شما 
.الت سنتی بیخطر دادوستد ارز کنید٠٫١، میتوانید ١٠حسابتان کرده اید و با لوریج 

نداشت با آن بروکر کار نکنید، این بروکر برای ...) یا میکرو یا نانو (اگر بروکری حساب دمو و سنت 
.آموزش شما ارزشی قایل نشده است

حسابھای بدون بھره یا سواپ فری

تقریبا . حساب معامالتی شما، چه سنت یا استاندارد حتما سواپ فری یا بدون بھره شبانه باشد
ھمه بروکرھا یا چنین حسابی دارند و یا برای مشتریان مسلمان خود چنین خدمتی ارایه میدھند 

و نیز ھیچگاه از بروکرتان بابت پول حسابتان سود دریافت نکنید زیرا این سود حرام است، درآمد 
.خوب بازار فارکس با این سود کم نجس میشود

اگر بروکری چنین حسابی نداشت، پولتان را برداشت و از آن بروکر خارج شوید

بروکر مناسب

یا ایرانیھا را نمی پذیرند یا تضمینی برای مصادره ... بدلیل تحریمھا بروکرھای غربی و مالزیایی و 
.نکردن داراییتان نیست

.بروکرھای روسی انتخاب بھتری ھستند زیرا از نظر سیاسی ایران و روسیه به ھم نزدیک ترند

پیش از ھر واریزی به بروکرتان حتما حساب خود را وریفای کنید تا در برداشت از حسابتان به 
.مشکل نخورید
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:آغاز سوداگری در بازار تبادالت ارزی فارکس

تمام گفتارھای این نوشتار را با دقت بخوانید-1

بروکرھای بازار فارکس به شما امکان باز کردن حساب دمو یا حساب مجازی را میدھند، در این -2
حسابھا پول واقعی وجود ندارد و شما بدون خطر میتوانید تجارت کنید و با شرایط واقعی بازار 

ماه با حساب مجازیتان کار کنید تا با فارکس کمی آشنا شوید3حداقل . آشنا شوید

پس از کار با حساب دمو اگر کار فارکس را مناسب خودتان دیدید میتوانید گام بعدی را بردارید، -3
در ھر بروکر و با ھر . گام بعدی سرمایه گذاری عملی در بازار تبادالت بین بانکی فارکس است

.آیبی که دوست دارید حساب باز کنید
دالر به حساب تجاری سنت، میکرو یا نانو خود بریزید، شما ٢٠یا ١٠لطفا در اولین واریزتان تنھا 

!ھنوز تازه کارید و سرمایه بیشتری را وارد بازار نکنید

دالر را تبدیل ١٠ماه کار با حساب واقعیتان، سودآوری داشتید و توانستید ۴یا ٣چنانچه پس از 
دالر کنید، یک تریدر خوب بازار شده اید، سیگنالھای تجاری ما را دنبال کنید زیرا ٢٠یا ١۵، ١٢به 

.میتواند برایتان سودمند باشد
شما نیز با ما و دیگر ھمکاران خودتان از طریق گروه بورس باز در ارتباط باشید و ما را یاری 

.رسانید

!مھم

یکی از دالیل شکست بورس بازھا در ایران و جھان عدم تمایل آنھا برای کار با حساب دمو و 
سنت بوده و ھست

دو واژه بازار مالی

بازارھای ریسک پذیر، بازارھایی ھستند که تریدرھا و دست اندر کاران مالی جھان اعتماد الزم را 
به سھام و ارزھای پر بازده و با نرخ بھره باال دارند چرا که در شرایط آرام و جو اعتماد اقتصادی قرار 

.داریم و یا اینکه مقداری از بحرانھا و شرایط بی اعتمادی اقتصادی کاسته شده است
از این رو بازار توجه خاصی به ارزھای پر بازده خواھد کرد و ھمینطور کشورھایی که تولید کننده 

مواد اولیه شرکتھا ھستند
...کشورھایی چون کانادا و استرالیا و 

.طال نیز در چنین شرایطی جای خود را به پر بازده ھا میدھد

بازارھای ریسک گریز بازارھایی ھستند که تریدرھا و دست اندر کاران مالی جھان اعتماد کافی 
به سھام و ارزھای پر بازده و با نرخ بھره باال ندارند چرا که در شرایط بحرانی و جو بی اعتمادی 

.اقتصادی قرار داریم
از این رو بازار توجه خاصی به ارزھای مطمئن ولی کم ریسکی مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس 

خواھد کرد
.طال نیز در چنین شرایطی بعنوان دارایی امن ارزش باالیی پیدا خواھد کرد
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Leverage چیست؟ اھرم یا لوریج

معموًال اندازۀ اھرم . اھرم  یا لوریج عبارت است از نسبت سرمایه مشتری به اندازۀ اعتبار کارگزار
.چند برابر بیشتر از اصل سرمایه است

اندازۀ اھرم فارکس در شرکت ھای گوناگون، متفاوت است و به شرایط معامالتی که شرکت به 
.مشتریانش ارائه می دھد بستگی دارد

.است١:۵بھترین اھرم برای معامالت در بازار فارکس، 
.دارای ریسک متوسط و باالتر از آن دارای ریسک زیاد است١:١٠اھرم 

دالر باشد، در آن صورت در کل مبلغی 1000اگر اصل سرمایه ١:١٠به عنوان مثال، در اھرم 
الت معامله باز کنید؛ یک ٠٫١دالر برای معامله موجود خواھد بود و شما میتوانید 10,000معادل 

.ھزار دالر است100الت 

شایان ذکر است که معامله گران به دلیل وجود اھرم می توانند معامالتی با حجم ھای باالتر از 
سرمایه خود انجام دھند

ھر چقدر اھرم یا لوریج باالتر باشد سود یا زیان معامله، ریسک و نیز استرس تریدر یا معامله گر 
.باالتر است

سرمایه گذارانی که به دنبال سود کوتاه مدت زیادند معموال از لوریجھای باالتر پرریسک استفاده 
کرده و سرمایه ھای خود را به باد میدھند؛ در سوی دیگر معامله گران محافظه کار از لوریجھای 

.سود آنھا نرمال و تقریبا پیوسته است. پایین تر استفاده کرده و از بازار با زیان بیرون نمی روند

:توجه
.خطرناک است و باید احتیاط شود۵و حتی ١٠در بعضی ارزھا و کاالھا ھمانند طال، لوریج 

استراتژی سود کم و ریسک کم

.در این استراتژی سود کم و در عوض ریسک نیز کم میباشد
در عمل برایم ثابت شده بھترین استراتژی در بازار مالی فارکس است که سودآوری آن تقریبا 

پیوسته و ھمیشگی است

:اصول این استراتژی

بررسی نرخ ارزھا در نمودارھای زمانی گوناگون-1
بررسی نسبی وضع اقتصادی و سیاسی کشور یا منطقه ای که میخواھید ارز آن را معامله -2

کنید بر مبنای اخبار متاتریدر ، کانال تلگرام بروکر، اخبار خبرگزاریھا و غیره
بدیھی است لوریج کمتر . 10و حداکثر لوریج 7یا 5خرید و فروش در نقاط پیک نمودار با لوریج -3

.نگرانی کمتری نیز در پی دارد
انتظار برای سوددھی مطلوب بر اساس نمودار نرخ ارزھای مورد مبادله در نرم افزار متاتریدر 4-

سود کم بر اساس نوسانھای نمودار بازدھی کار را پایین می آورد و سود بسیار باال باعث انتظار 
.بیشتر در یک معامله میشود که خود میتواند سود کلی را پایین بیاورد

دوستان عزیز ما به شیوه قماربازھا ترید باز نمی کنیم و نوسان نامطلوب بازار خطر بسیار کمی 
ما میتوانیم بدون استرس و فشار عصبی بیھوده، ترید را در نقطه خوب سودده . برای ترید ما دارد
.نموداری ببندیم
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!توجه مھم
در این استراتژی از معامله بر روی طال، نفت و سایر کاالھا و شاخصھای مالی که نوسان 

.قیمتشان شدید و با بازگشت نموداری نامعلوم است بپرھیزید

در روز چقدر وقت یا زمان برای کار تجارت ارزھا الزم است؟

یا ١٠دقیقه تا حتی چند روزی ١٠در اجرای آزمایشی استراتژی سود کم و ریسک محدود، روزانه 
.دقیقه وقت میگذاشتم١۵

یادگیری زبان انگلیسی، تحقیق پیرامون اوضاع اقتصادی و سیاسی جھان، مطالعه این بازار و 
!نظارت بر بازار وقت بیشتری میگیرد، البته اگر بخواھید ھمه این کارھا را انجام دھید

حد زیان در استراتژی سود کم و ریسک محدود

حد زیان را نیمی از سرمایه است؛ در حساب آزمایشی تنھا یک بار میزان ١٠در معامالت با لوریج 
زیان از یک سوم رد شد و به نیمی از سرمایه نزدیک شد اما دوباره جھت بازار برگشت و معامله 

.را با سود بستم
.سرمایه رسید، معامله را با زیان ببندید١/٢اگر معامله به حد زیان 

چنانچه نیمی از سرمایه از دست برود دوباره میتوان آن را جبران کرد اما اگر کل سرمایه از دست 
!برود دیگر فرصتی برای جبران نیست

آیا در استراتژی سود کم و زیان محدود سود پیوسته است و ھیچ معامله ای با زیان 
بسته نمیشود؟

٢۵الی ٢٠در صورت نوسانھای خوب در بازار در یک ماه میتوان حتی تا . سود پیوسته نیست
درصد سرمایه سود داشت اما گاھی حساب ممکن است در ناحیه زیان برود و دو یا سه ماه ھیچ 

.سودی نداشت
درصد سرمایه یا باالنس ۵٠خیلی کم یک معامله با زیان بسته میشود ولی اگر حد زیان به 

.حساب برسد معامله باید با زیان بسته شود و ترید تا بھبود شرایط بازار متوقف شود

!حتما لوریج حساب تجاری خود را تنظیم کنید

٢۵لوریج در حسابھای واقعی با رفتن به کابین شخصی قابل تنظیم دوباره است، لطفا لوریج را 
باز کنید و ناخواسته زیان بکنید ١٠٠یا ٧٠، ۵٠بگذارید زیرا ممکن است اشتباھا معامله را با لوریج 
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!بسیار مھم

لطفا ابتدا کار تجارت ارز در فارکس را با حساب دمو آغاز کنید و حداقل چند ماه آنرا ادامه دھید، 
دالر کار ٢٠یا ١٠سپس دو یا سه ماه دیگر بر روی حسابھای سنت یا میکرو با حدا کثر سرمایه 

.کنید
.اگر کارتان را رضایت بخش دیدید میتوانید در بازار فارکس سرمایه گذاری کنید

استراتژی معامله ھای دوگانه

بر روی معامله اصلی بسته شود بر روی ھمان جفت ارز معامله 10در این استراتژی اگر لوریج 
.است5معامله جدید دارای لوریج . دیگری در جھت مخالف باز میشود

جفت ارز ایکس را بای یا خرید زده باشید بر روی ھمان جفت ارز 10به عنوان نمونه اگر با لوریج 
.میزنید5این بار سل یا فروش را با لوریج 

:مزیتھای این استراتژی
10خواھد بود و نه با لوریج 5در صورت حرکت خالف پیش بینی ارزھا زیان شما با لوریج -1
به زیان خواھد رفت اما معامله دیگر 10در صورت حرکت خالف پیش بینی، معامله اصلی لوریج -2

البته درصورتیکه حدس بزنید حرکت خالف پیش بینی ادامه . که در سود است را میتوانید ببندید
.نخواھد داشت

این استراتژی چون میزان لوریج را پایین می آورد، سود و ریسک را نیز پایین می آورد البته پایین -
.آوردن سود درصورتیکه است که حرکت ارزھا در جھت پیش بینی شده باشد

این استراتژی جزیی از استراتژی سود کم و ریسک محدود است و در عمل میتواند ریسک را 
.کاھش داده و سود را بیافزاید

استراتژی کمین

در این استراتژی ھرگاه سوی حرکت بازار معلوم نیست از معامله پرھیز میشود و پس از مدتی 
. چنانچه پوزیشن معامله خوب یا عالی دیده شد، معامله باز میشود

.ممکن است حتی تا دو ھفته نیز موقعیت خوب پیدا نشود

.این استراتژی سود کلی را بسیار باالتر میبرد
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موج شدید ناگھانی و بسیار شارپ یا موج ایمپالس

در لوریج باال این موج به دلیل سرعت زیادش، از حد زیان یا استاپ الس عبور کرده و حساب در 
.کسر کوچکی از ثانیه کال مارجین میشود و سرمایه صفر یا زیر صفر میشود

.است) با لوریج باال(این موج نقطه شکست استراتژی مبتنی بر مدیریت ریسک و سرمایه 

!معامله ھایتان را با سود کم نبندید

از معامله ھا با زیان بسته شود، چنانچه معامله ھای دیگر با سود کم بسته شود، ٪۵شاید 
!شما سود کمی از فارکس برداشت کرده اید و حتی شاید از اصل سرمایه زیان کنید

انواع سییتمھای مدیریت ریسک و سرمایه

:مدیریت ریسک و سرمایه با لوریج باال

اساس این سیستم بر شناسایی موقعیت مناسب، ترید با لوریج باال و کسب سود سریع و 
مناسب استوار است

میزان استرس تریدر در این سیستم باال و . لوریج باال باعث ریسک باال در این سیستم میشود
.متاسفانه پس از مدتی که بستگی به شانس او دارد، کال مارجین میشود

:مدیریت ریسک و سرمایه با لوریج پایین

اساس این روش بر مبنای شناسایی موقعیت مناسب، ترید و کسب سود مناسب در میان مدت 
.است

در این سیستم نوسان ناگھانی و نابھنگام ارزھا پیش بینی شده است و میزان استرس تریدر 
در این سیستم سود پایین و منطقی است. پایین است

میزان نوسان روزانه و ماھیانه نرخ برابری ارزھا

.یا حتی بیشتر باشد٪١میزان نوسان روزانه نرخ برابری ارزھا میتواند 
.بوده است٪۴تاکنون ٢٠١٧میزان نوسان اخیر یورو در برابر دالر در  ماه نوامبر سال 

میتواند در یک روز باعث زیان ١٠٠معنای گفته ھای باال این است که ترید نامناسب با لوریج 
نیز میتواند در چند ھفته ٢۵و کال مارجین حسابتان شود؛ ھمچننین ترید نامناسب با لوریج ٪١٠٠

!و نابودی تمام سرمایه تان شود٪١٠٠باعث زیان 

ھوشمندانه ترین کاری که یک سوداگر پیروز بازار میتواند انجام دھد، مدیریت ریسک بر مبنای 
.میزان لوریج حساب تجاری است

به آسانی ١٠یا ۵جھت حرکت ارزھا ھیچگاه کامال مشخص نیست ولی با کاھش لوریج به 
.میتوان از زیانھای احتمالی پیشگیری کرد و سود خوب، منطقی و بدون استرسی نیز کسب کرد
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:افتتاح حساب دمو با استفاده از موبایل

دانلود کنید و آن را اجرا کنید google play metatrader  را از 4 ابتدا برنامه
۵٠٠از لیست بروکرھا یکی را در حالت دمو انتخاب کنید، میزان باالنس مھم نیست اما لوریج را 

بگذارید
باز کنید تا ببینید زیان کردن در فارکس چقدر ۵٠٠بطور آزمایشی میتوانید معامله ھایی را با لوریج 

!آسان است
انجام دھید و دیگر سراغ لوریج باالتر ١٠تا ۵پس از زیان کردن، معامله ھا را تنھا با لوریج بین 

!نروید حتی در حساب دمو

گفتاری زیبا از مارک داگالس

علت عدم پیروزی اکثر تریدرھا این است که برای این کار ساخته نشدن  به عبارت دقیقتر، تربیت 
نشدن

چند درصد از ما منظم، صبور، قانع و منطقی ھستیم ؟
خروجی  فرھنگ  و نظام تربیتی ما انسانھای شلخته، بی نظم، عجول، حریص و غریزی چه 

میشود
جای تعجب است اگر ما برویم به بازار فارکس و زیان کنیم؟

اما نکته این است که این ھوش ھیجانی اکتسابی .... ما عموما ھوش ھیجانی پایین داریم 
.است

به زبان داگالس ، برای تبدیل شدن به یک تریدر پیروز، نیازمند تربیت دوباره خویشیم و البته این 
.کاری است بسیار سخت اما شدنی

علت کم بودن تعداد تریدر ھای پیروز نیز ھمین تربیت نامناسب و سختی مسیر تربیت دوباره 
است  یعنی سعی در ترک عادتھای ناکارای زیان آور و ایجاد عادتھای کارای جدید

شیوه نادرست تجارت میان تریدرھای ایرانی

% 20تا 15در چند مقاله غیر فارسی کارشناسان گفته بودند که از نظر آنھا سود معقول سالی 
است، با توجه به میزان تورم و سود سپرده و سایر شاخص ھای زندگی کشورھای نگارنده مقاله 

.ھا بنظرم سود معقولیست؛ البته استراتژی تجاری من کمی پرریسک تر و پرسودتر است

در یک گروه صحبت پیش آمد که بازار فارکس درآمد ندارد و فعالیت در آن کاری بیھوده است، من 

www.takbook.com



پاسخ دادم که با شیوه محافظه کارانه میتوانم ھر چھار ماه سرمایه را تقریبا دو برابر کنم
!دیگری گفت من ھر ماه سرمایه را دو برابر میکنم.  یکی از اعضا گفتار من را الیک کرد

!نفر سوم گفت که ماھیانه سرمایه را ده برابر میکند

به نظر شما آیا کارشناسان بازار بورس فارکس اشتباه میکنند، من نگارنده توانایی کسب سود 
کافی از بازار را ندارم و یا بیشتر تریدرھای ایرانی با شیوه ھای پرریسک ترید میکنند؟

آیا این شیوه ترید، دلیل شکست و کال مارجین شدن تریدرھای میھنی و باعث بدنامی فارکس 
در جامعه نیست؟

پیامدھای سوداگری با لوریج باال

در خطر بودن سرمایه در ھر لحظه و امکان کال مارجین شدن در نوسانھای بسیار شارپ یا -1
ایمپالس

استرس باال، بدخلقی و ضعف اعصاب-2
افسردگی و احتمال خودکشی پس از بر باد دادن سرمایه -3

بدبینی به بروکرھا و آیبی ھا و حتی کل اقتصاد-4

پیامدھای سوداگری با لوریج پایین

استرس پایین و حتی نبودن استرس در کار-1
افزایش تدریجی سرمایه بر مبنای درصد؛ به این معنا که چنانچه در ابتدا درآمد در بازار پایین -2

است، پس از مدتی باالتر و باالتر میرود، البته به شرط برداشت نکردن پیوسته تمام سود از 
!حساب تجاری

ھمکار و محترم دانستن عزیزان شاغل در بروکرھا و آیبی ھا -3
بھبود خلق و شاخصھای زندگی-4

نکات تریدری از جک شواگر، نویسنده کتاب مارکت ویزارد

: به فھرست زیر , سال مطالعه و تحقیق در خصوص معامله گرھای بزرگ20پس از نزدیک به 
رسیدم

.نخست از اولویتھای زندگی خود مطلع شوید و واقعا حس کنید که میخواھید معامله کنید-1

. انگیزه ھیجان  برای داد و ستد مناسب نیست. انگیزه ھای خود از معامله را ارزیابی کنید-2
.بین انگیزه ھای خود و عملکرد ھیچ تعارضی نباید باشد

.انتخاب کنید, ھر روشی را که با شخصیت شما سازگار است-3
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داشتن تکنیک و رویکرد برتر یک ضرورت است، در غیر اینصورت مدیریت سرمایه قوی تنھا -4
تضمین میکند که در دراز مدت در بازار زجرکش شوید

در این بازارھا شما با دھھا . بر پایه تحقیق و پژوھش یک روش معامالتی برای خود ابداع کنید-5
.این طرح معامالتی بازتاب فلسفه درونی شماست. ھزار حرفه ای طرف ھستید

ھر کسی میتواند با آموزش سازنوازی کند، . پشتکار ضرورت دارد, برای موفقیتھای برجسته-6
.اما برای تکنواز شدن، عملکردی استثنائی الزم است که حاصل استعداد و پشتکار است

معامله باید یک کار توام با آسودگی و آرامش باشد, پس از کسب مھارت و تجربه-7

اما میتواند به سادگی سه گام . بدون شک مدیریت سرمایه از شیوه معامالتی مھمتر است-8
:زیر باشد

درصد ریسک نکنید2ھیچگاه روی یک معامله بیش از  -
پیش از ورود به معامله نقطه خروج خود را تعیین کنید-
اگر درصد مشخصی از حساب خود را از دست دادید، مدتی استراحت کرده و به بررسی -

طی این دوره میتوانید سایز معامالت خود را نیز کاھش دھید. اشتباھات خود بپردازید

.عادتھای بد در زمانھای بی انضباطی پدیدار میشوند. انضباط واقعا مھم است -9

.ھمیشه خود را مسئول بدانید -10

اگر وسوسه میشوید که از پیشنھاد فرد دیگر مطلع . خود را از نظر دیگران بی نیاز کنید-11
.شوید، نشانه ای قطعی از این است که باید از بازار خارج شوید

یک معامله گر برتر قبل از آغاز به معامله در آن برنده است و این به دلیل اعتماد به نفس او از -12
.کسب سود در بازار است

.باور داشته باشید که زیان بخشی از بازی است -13

.زمانھایی که اعتماد به نفس در شما کاھش می یابد را شناسایی کرده و فقط استراحت کنید -
14

یک احمق وال استریت کسی است که فکر میکند : " ادوین لفور میگوید. صبر برای ورود-15
یک یوزپلنگ تنھا زمانی به طعمه حمله میکند که کامال از گرفتن آن " ھمیشه باید معامله کند

.مطمئن شود

.صبر در خروج از معامله-16

.تمرین جالبی برای تریدرھاست, صرف زمان برای فکر کردن به استراتژی کم ریسک-17

برای برخی از تریدرھا، قضاوت دقیق درباره شرایطی که در آنھا زمان شتاب دادن به حجم فرا -18
رسیده و ھمچنین جرات انجام چنین کاری، عامل اصلی در دست یابی به بازگشتھای خارق 

.العاده است

.افزایش و کاھش تدریجی حجم معامالت بسیار مھم است-19

نشان دادن معامالت در کف و سقف نشان . به جای قھرمان بودن به سودآوری بیاندیشید-20
دھنده باھوشی نیست
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ممکن است بیش از حد , بعد از اینکه دنیا را خبر کردید که ریزش یا افزایشی در پیش است-21
!درباره معامله ھای خود حرف نزنید: به معامالت خود پایبند بمانید؛ خیلی ساده 

مانند عدم انتظار برای . انجام دادن معامالتی که سخت است معموال سودآوری بیشتری دارد-22
.ورود به معامله پس از حرکت اصالحی

آسانترین بخش . تنھا برای اینکه بخشی از روند را نگرفته اید، نگذارید بقیه روند از دست برود-23
.روند بخش میانی آن است

.سودھا را به حداکثر برسانید، نه تعداد معامالت سودده -24

بخشی از سود را از حساب بیرون بکشید تا انضباط باعث خشنودی شما شود. -25

. سودده نخواھد بود, پولی که نسبت به آن ترس دارید-26

. اگر استرس دارید، منبع آنرا شناخته و از میان ببرید-27

. به حس شھودی خود توجه کنید-28

تنھا بخشی از زندگی خود را وقف داد و ستد کنید. -29

آیا ھمه میتوانند در بازار مالی فارکس پیروز باشند و از آن کسب درآمد کنند؟

چنانچه کامال  طبق الگوی کاری عمل می کنید؛ از تریدھای پرریسک پرھیز میکنید و رنگ سود و 
دالر شما را فریب نمیدھد و در ھیچ شرایطی دیسیپلین کاری تان مختل نمیشود، بدون شک 

.شما تریدر پیروزی خواھید بود

اما چنانچه در مواجھه با سود و دالر تمام الگوھای کاری را فراموش میکنید و حرص سود بیشتر 
.دیسیپلین کاری شما را مختل میکند، متاسفانه تریدر نخواھید شد

ھزینه کنید، باز ھم نباید امیدی به فعالیت ... شما حتی اگر وقت و پول زیادی برای آموزش و 
.سودآور در بازار فارکس داشته باشید

!برای تریدر پیروز بودن ابتدا بایستی شخصیت خود را ھمانند یک تریدر الگو مدار بسازید

تفاوت میان بورس سھام و بورس ارز در چیست؟

سود سرمایه گذاری . بورس سھام جایگاه سرمایه گذاری سرمایه داران بزرگ و متوسط است
درصد متغیر است و ریسک آن نیز ... و 200درصد تا 30و 20سالیانه شرکتھای خارجی میان 

پایین است

.دالر میتوان وارد بازار شد10بازار بورس ارز جایگاه سرمایه ھای کوچک است؛ تنھا با 
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دارد اما دارای % 1000استراتژی محافظه کارانه سود کم و ریسک محدود سود سالیانه تقریبا 
ریسک است

امنیت بازار سھام با بازار تبادالت ارزی قابل مقایسه نیست؛ برای سرمایه ھای بزرگ بھترین و کم 
.ریسک ترین جا، بازار سھام است

100ھشدار پیرامون لوریج 

!کال مارجین و به باد رفتن ھمه سرمایه تان= ١٠٠لوریج 

پیش رفت٪۵حساب تا منفی ١٠در نخستین سیگنال ویژه که با ھم باز کردیم، با لوریج 
ھم  رسیده است؛ بخاطر ھمین لوریج ٪٣٠، میزان منفی حتی تا ١٠در بسیاری از تریدھا با لوریج 

.را کم خطر بدانید۵را با خطر متوسط و لوریج ١٠
بسیار پرخطرند و در صورت ترید با این ١٠در این میان کامال روشن است که لوریجھای باالتر از 

لوریجھا، احتمال کال مارجین و حذف شدن شما از بازار بسیار باالست

وسوسه فارکس

:پرسش
٪٢٢به سود استثنایی ١٠معامله ما با لوریج . در نخستین سیگنال ویژه که با ھم باز کردیم

شده بود؟٪۴۴٠و ٪٢٢٠بود، آیا سودمان به ترتیب ٢٠٠یا ١٠٠رسید؛ چنانچه لوریج ما 

:پاسخ
باز شده بود، در ٢٠٠و ١٠٠سود واقعا قوی است اما اگر معامله با لوریج ٪۴۴٠و ٪٢٢٠وسوسه 

به استاپ الس رسیده و اکنون نیمی 200و 100، میزان زیان با لوریج 10زیان با لوریج % 5ناحیه 
.از سرمایه مان از بین رفته بود

این یعنی قدرت باالی ایجاد وسوسه و نابودگری فارکس

!در سوداگری ھایتان محافظه کار باشید و با ریسک کم کار کنید

.بی پروایی در سوداگری باعث اجبار در زود و با زیان بسته شدن ترید میشود

.محافظه کار بودن در سوداگری توانایی دیر بستن و با سود دلخواه بستن ترید را به شما میدھد

باور کنید تنھا محافظه کاران به طور پیوسته از بازار بورس فارکس برداشت مالی دارند و در آن 
.ماندگارند
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:پرسش

آیا میتوان به کسانی که سیگنال میفروشند و مدعی درستی کامل سیگنالشان ھستند اطمینان 
کرد؟

:پاسخ

اگر سیگنالھای تجاری آنھا درست بود، االن تمام سیگنال فروشھا میلیاردر شده بودند و نیازی به 
!سیگنال فروشی نداشتند

تحلیلھای معتبر و کامال فنی بروکرھا و سایتھای تحلیل بازار روزانه منتشر میشود؛ این تحلیلھا 
!فنی ترین و بھترین تحلیلھا ھستند و سیگنال فروشھا نیز دقیقا از این تحلیلھا استفاده میکنند

:ھشدار

صدھا نفر . پول و سرمایه خود را به ھیچ عنوان به دیگران جھت مدیریت سرمایه نسپارید
!بدینوسیله پول خود را از دست داده اند و موفق به پس گرفتن آن نشده اند

این سیگنالھا به رایگان در سایتھا و کانالھا و . ھمچنین پول خود را بابت خرید سیگنال ھدر ندھید
.وجود دارد... 

فریب این اشخاص را . اخیرا ھم افرادی اقدام به آموزش تضمینی ترید با قیمتھای باال میکنند
.اکثر آموزشھای آنان در اینترنت و سایتھا به رایگان یافت میشود. نخورید

سعی کنید خودتان ترید را بیاموزید و شخصا اقدام به ترید کنید!

... کالھبردارھا با شگردھای گوناگون و استفاده از نرم افزارھای گوناگون ھمانند فتوشاپ و 
میتوانند ھیستوری بسازند اما ھرگز نمیتوانند روبروی چشمان شما خود را تریدری پیروز نشان 

!دھند
داده باشند اما بخاطر عدم توانایی در سودآوری .... شاید به خود لقبھای زیبا مانند تریدر بزرگ یا 

.از معامالت فارکس بسوی فعالیتھای دیگری میروند

آموزشھای کذایی و گرانقیمت فارکس، جلب سرمایه دیگران برای تجارت در فارکس و آیبی شدن 
در عمل امکان تعطیلی (برای بروکرھای خاصی که کمیسیون باالتری به آنھا پرداخت میکنند 

از جمله مھمترین فعالیتھای !) بروکر یا بلوکه شدن حساب شما در آن بروکر وجود دارد
.کالھبردارھا در فارکس است

توجه داشته باشید تریدرھای پیروز بازار میتوانند از طریق بروکرھای خود، حساب سرمایه گذاری 
مشترک باز کنند و با جلب سرمایه دیگران و زیر نظر بروکر خود به فعالیت در بازار بپردازند و نیازی 

.نیز به تبلیغ و فریب دیگران ندارند

!البته سرمایه گذاری در حسابھای مشترک دارای ریسک است و توصیه نمیشود
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گاو شیرده برای کاله برداران و سودجویان= فارکس 

سال دارند نروید و گول رگوله بودن و بیمه را 10به ھیچ عنوان طرف بروکرھایی که سابقه کمتر از 
نخورید

)به خصوص برای ایرانیھا.(رگوله بودن ھیچ تضمینی برای برگشت سرمایه شما نیست

اکثر بروکرنماھای تازه تاسیس فقط و فقط برای کالھبرداری تاسیس شدند؛ این نوع بروکرھا، 
برای جذب اعتماد کاربران ایرانی در ابتدا واریز و پرداخت مناسبی دارند و کاربران تازه وارد به خاطر 

.ھمین پرداختھای مناسب شدیدا از انھا حمایت میکنند
مدیران این نوع بروکرھای جعلی با راه اندازی مافیا  و تبلیغات گسترده در گروه ھھا و کانالھا، 

سرمایه مردم را جذب و پس از یک یا دوسال متواری می شوند، متاسفانه پس از مدتی دوباره با 
یک نام دیگر شروع به کار میکنند

اگر اخبار مربوط به فارکس را دنبال کنید ھر از گاھی یکی از ھمین شرکتھای نوظھور ناگھان 
ناپدید شده و دوباره یک شرکت تازه تاسیس در گروه ھا و کانالھا تبلیغ میشود که در اکثر موارد 

.ھمان قبلی ھا با نام جدید ھستند

گول افرادی که به صورت تیمی در کانالھا و گروھھا  و سایتھا در حال تعریف و تمجید از این 
بروکرھای جعلی ھستند را نخورید اینھا ممکن است یک یا دو نفر باشند و ھمزمان روی سیستم 
چندین تلگرام فعال داشته  و خودشان بحثی پیرامون بروکر جعلی و یا به حاشیه کشاندن بروکر 

.معتبری را آغاز کنند

افراد سیگنال ده، مثال استاد یا دکتر که اموزش میدھند و  ایبی ھا نیز از این دسته ھستند و 
ارزشی برای پول شما قائل نیستند و ممکن است حتی باعث زیان بیشتر شما شوند

به خاطر ھمین، چیزھایی که خالف این نوع . مغز شما ھم اکنون به سود در فارکس میاندیشد
.تفکر باشد را نادیده گرفته و باعث زیانھای سنگین میشود

سعی کنید خالف جھت مغزتان حرکت کنید تا از ریسک ھای خطرناک اینده و اطمینان به افراد 
.کالھبردار  دوری کنید

!و در ضمن یادتان باشد خطرناکترین تصمیمات را ھنگام قرار گرفتن در ضرر میگیرید

ھمین االن یک لحظه تصور کنید سرمایه که دارید ناگھان ناپدید شود چه احساسی به شما 
دست میدھد

دوباره تاکید میکنم  از اطمینان به بروکرھایی که سابقه کمی دارند جدا خودداری کنید؛ در 
صورتی که اطالعات کافی برای پیدا کردن سابقه بروکر مورد نظرتان ندارید، نام ان شرکت را در 

...اینترنت سرچ بزنید و 

!روش ساخت ھیستوری کامال سبز و استیتمنت بدون زیان

حتما برخی سیگنال دھنده ھا و کسانی که تبلیغ برای جذب سرمایه میکنند را دیده اید که 
.ھیستوری سبز یکدست و استیتمنت بدون ضرر قرار میدھند
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البته احتماال این روش را . در اینجا میخواھیم یکی از روشھای ساخت آنھا را به شما بیاموزیم
.میشناسید، اما برای کسانی که نمی دانند مطرح میکنیم

بر روی یکی فقط بای و بر روی دیگری فقط سل میگیرند و . دو حساب بر روی دو بروکر باز میکنند
نتیجه اینکه یک حساب سود شده و حساب دیگر . برای ھمه پوزیشن ھا تارگت تعیین میکنند

ضرر

ھمچنین معموال این حساب ھا را بر روی دمو یا سنت باز میکنند تا باالنس حساب، باال به نظر 
یعنی رقم دالر در . دالر نمایش داده میشود10,000دالر در حسابھای سنتی، 100مثال . برسد
ضرب میشود و در ھیستوری و استیتمنت، سنتی یا دمو بودن حساب ذکر نمیشود و 100عدد 

ببینده متوجه این مسئله نخواھد شد

در نھایت حسابی که ھمه تارگت ھایش خورده و یک ھیستوری سبز یکدست و یک استیتمنت 
.بدون ضرر بدست آمده را، به نمایش عموم میگذارند

!ساخت ھیستوری جعلی بصورت زنده و روبروی چشمان شما

در این روش فریبکارانه و پیش پا افتاده، روبروی چشمان  شما ھیستوری با تریدھای سودآور 
!ساخته میشود و شما در نگاه اول ھوش تجاری صاحب کانال را تحسین میکنید

اما کلید کار در اختالف زمانی میان زمان ارسال پست بوسیله پیام رسان و زمان ادعایی ارسال 
.پست توسط صاحب کانال است

.انجام می پذیرد... باقی کارھا و نشان دادن تصویر از ھیستوری تجاری بوسیله فتوشاپ و 

چنانچه ھمان دقیقه که ترید باز شد، ھمان دقیقه نیز ترید در کانال قرار گرفت، فریبی در کار 
.نیست

شکلھای سوءاستفاده، سودجویی، کالھبرداری یا ایجاد خطر برای سرمایه در بازار 
فارکس کدامند؟

گرفتن ھزینه ھای گزاف بابت آموزش فارکس-1

آیبی ھا ممکن است شما را برای سرمایه گذاری در بروکرھای خاص تشویق میکنند، این -2
بروکرھا خطرناک برای سرمایه شما ھستند

که از بروکرھای باسابقه و (در گروھھای تلگرامی، مدیر ممکن است تریدرھای فعال در گروه -3
.را حذف کند) خوشنام طرفداری میکنند

با این کار جو گروه بسوی بروکرھای خاصی میرود و در نظرسنجی ھای ساختگی نیز، بروکر یا 
بروکرھای خاصی رای باال میاورند، در این رای گیری اشخاص نیز با  چندین آی پی حضور دارند و 

...

تشویق تریدرنماھا برای جذب سرمایه ھای شما و کال مارجین و بر باد رفتن سرمایه تان؛ -4
دقت کنید تریدرھای پیروز به دنبال جذب سرمایه دیگران نیستند
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بروکرھای کم سابقه در بازار برای سرمایه گذاری خطرناکند-5

بروکرھایی که استاپ الس را گارانتی میکنند، خواه ناخواه با زیانھای مالی روبرو میشوند و -6
.دارای ثبات نیستند؛ خطر ورشکستگی این بروکرھا بسیار باالست

کانالھا یا اشخاصی ھمانند من نگارنده و غیره، چنانچه از شما تقاضای وجه برای سرمایه -7
.گذاری و یا تبلیغ بروکری تازه کار و یا وعده ھای سود میلیاردی داشته باشد، کالھبردار است

!کالھبرداری با تحریک حس جاه طلبی

عکس ھای آنچنانی از خودرو و ،به کسانی که در صفحه و پروفایل خود در اینستاگرام و تلگرام
.توجه و اعتماد نکنید،وسایل لوکس قرار داده اند و استیمنت ھای با رقم باال نشان میدھند

اکثر این افراد با اینگونه تصاویر افراد تازه کار را جذب خود کرده تا بتوانند به مقاصد خودشان که 
.عموما دروغ و کالھبرداری است برسند

افراد بزرگی چون بیل . این چنین تصاویری از خود منتشر نمی کند،یک تریدر و آموزگار واقعی
گیتس یا استیو جابز فقید را حتما با تیپ ھای بسیار ساده و بی آالیش دیده اید؟

.انسانھای بزرگ داشته ھای مادی خود را در معرض نمایش دیدگان ھمه نمی گذارند

آیا میدانستید

بیشتر کسانی که به آموزش دادن پولی فارکس روی میاورند، تریدرھای شکست خورده بازار 
فارکس ھستند؛ آنھا سود خود را نه در دادوستد بازار فارکس بلکه در آموزش استراتژیھای 

.شکست خورده می بینند و از کارآموزان خود ھزینه سنگینی میگیرند

جھت آگاھی

.آموزش رایگان فارکس در اینترنت و کانال ما موجود است

بروکرھای فارکس نیز حساب مجازی یا دمو برای آموزش عملی یا تست استراتژی برایتان بصورت 
رایگان افتتاح میکنند

.وجود دارد... سیگنال تجاری رایگان نیز در کانال ما، کانال بروکرھا و 

!به جز اینھا و کار عملی شما برای آشنایی بیشتر با بازار مالی فارکس، فارکس چیز دیگری ندارد

لطفا به کالھبرداران به ھیچ عنوان پولی ندھید و زمینه سودجویی کالھبرداران را خودتان از میان 
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!ببرید

:نگاھی به قماربازان

عزيز دلم،
مي داني سیم آخر چیست؟

.ھمه خیال میكنند كه سیِم آخر ساز است
:حتی يك نوازنده بي سواد ھم روي صحنه به سیم آخر تارش زد و گفت

.اين ھم سیم آخر

:اما سیم آخر يعني
وقتي میرفتند قمار، سكه زرشان را كه میباختند، جیبشان را میگشتند،

.آخرين سكة سیم را ھم به قمار میزدند
میزدند به سیم آخر،

به امید بردن ھمه ھستي،
.يا به باد دادن آخرين سكه نیستي

# معروفی_عباس

!توجه

سوداگران عزیز و باسابقه بازار، شاید حضور در شبکه ھای اجتماعی و وبالگھا برای شما سودی 
:نداشته باشد اما

آنھا در حال . کالھبرداران و سودجویان با نام فارکس ، در شبکه ھای اجتماعی بسیار فعالند-
بدنام کردن پیشه ما ھستند

سودجویانی که بعضا شکست خوردگان فارکس ھستند، خود را سوداگر بازار نشان میدھند؛ -
استراتژیھای نخ نما شده تجاری را با بھای گزاف به سوداگران تازه کار می فروشند و باعث 

.زیانھای سنگین به آنھا میشوند

سواستفاده ... بیایید با حضور در وبالگھا و شبکه ھای اجتماعی ھمانند تلگرام، اینستاگرام و 
.کنندگان از فارکس را به حاشیه برانیم

در صورت امکان با اجرای زنده تجارتمان در حسابھای سنت، میتوانیم کار خود را به بھترین شکل 
.به دیگران معرفی کنیم و نیز عمال کالھبرداران و سودجویان را بیشتر به حاشیه برانیم

با سپاس
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گفتار پایانی

آنچه پیرامون استراتژی برتر تجاری، استراتژی سود کم و ریسک محدود باید گفته میشد، گفته 
.شد

دالر ١٠٠دالر در مدت یکسال ١٠یک انسان باھوش ممکن است با این استراتژی و سرمایه اولیه 
ھزار دالر درآمد داشته باشد، این درآمد احتمالی درصورتی است که ١٠٠در مدت چھار سال ...و 

زیرا ! ھیچ برداشتی از حساب نشود؛ عدم برداشت از حساب به ھیچ عنوان توصیه نمیشود
.نگاھداری سرمایه در یک جا عاقالنه نیست

انتخاب شیوه تجارت ! ھزار دالر را تنھا در چند ھفته به باد میدھد١٠٠در سوی دیگر یک قمار باز 
با شماست اما در فارکس تنھا کسانی میتوانند پول برداشت کنند که در حاشیه بازار حرکت 

.میکنند و سرمایه خود را به شدت درگیر بازار نمیکنند

اگر وقت برای ارایه این گفتارھا به شما گذاشته ام، سود شما در این بازار باعث خوشحالی و 
امیدوارم این نوشتار کمکی کوچکی به ھم میھنان زیان شما باعث ناراحتی من خواھد بود؛

.بزرگوار برای داشتن درآمدی کافی از بازار بورس و بھبود شرایط زندگیشان باشد
من به بھشت و جھنم و جاودانگی آن ایمان دارم، میخواھم چنانچه درآمدتان از این بازار خوب بود 

.سھمی از پاداش کارھای خیریه تان برای من نگارنده باشد؛ البته امیدوارم خودتان مایل باشید
.این بود دلیلھای بوجود آمدن این کانال آموزشی و میدانم این سودآورترین تریدم است

لطفا پس از سودمند دیدن این نوشتار، آن را برای دوستان و آشنایانتان خود بفرستید تا کمکی 
.برای سایر ھم میھنان باشد

به امید پیروزی تمام ایرانیان در بازار مالی فارکس

پیروز و شادکام باشید
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