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اشتباه رايج روانشناسى 3
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fear of missing outترس از جا ماندن 1.

رفتار انتقام جويانه.2

رفتار قمارگونه نسبت به ماركت.3



الىروانشناسى فردى و تيپ شخصيتى افراد در بازار م
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اشتباه رايج فردی در هنگام تريد9
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زيادی دير وارد معامله شدن.1

نداشتن حد ضرر.2

وارد كردن پول زياد.3

استفاده از انديكاتور.4

زيادی در بازار بودن.5

رويای سريع پولدار شدن.6

دمو كار نكردن.7

پريدن از يک استراتژی به ديگری.8

تسلیم شدن.9



نکته طاليی در روانشناسی تريد10
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داشتن استراتژی معامالتی.1

معامله گری بازی نیست.2

.معامله گرى رقابتى هست تو تنها نیستى.3

از سرمايه ت محافظت كن.4

.معامالت ضرر ده نبايد شما رو ناامید كند.5

روي سرمايه ايي كه طاقت از دست دادنش رو .6
.  نداريد ريسك نكنید

گول استاد نما ها .7

حد ضرر.8

.كی نبايد تريد كنید.9

.ضررهای شما بهترين معلم بازار مالی میباشد.01
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در مجموعه از -2باور 
مثال سی )معاملالت 

رو میشه نتیجه( معامله
.دحدودی پیش بینی كر

نتیجه هیچ يک -1باور
از معامالت صد در صد 

و قابل پیش بینی 
.نیست باور مهم كه يک 2

تريدر برای 
.موفقیت نیاز دارد



قبل از هر معامله از خودت بپرس
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.دارم از قوانین پیروی میكنم-1

.يا باز دارم احساسی میشم-2



چند سوال كه بعد از معامله از خودتون بايد 
بپرسيد؟
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د آيا سطح معلوماتم راجب بازار كافیه يا هنوز باي.1
آموزش ببینم؟

آيا به ذهن و احساساتم مسلطم يا هر چه دلم .2
بگه رو انجام میدم؟

دوستان و اطرافیان كه در اين ماركت فعالیت .3
میكنند رو درست انتخاب كردم؟

دقیقًا میدونى از ماركت چى میخواى و اهدافت رو.4
تعیین كردى يا نه همینجورى معامله باز كردى؟

آيا هدف غیر از اين ماركت داريد كه اگر اينجا .5
موفق نشديد و يا يك روز ضرر كرديد بريد و اون

هدف رو دنبال كنى و برگردى؟



كاری كه توی معامله گری بايد همين االن برای خودت بايد ممنوع كنی5
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سرزنش كردن خودت بابت گذشته-1

حجم معامالتتوجه نكردن به -2

دهیسینگالمعامله كردن با كانال های -3

بدون برنامهمعامله كردن -4

ننوشتن-5



بعد از ضرر چيکار كنم؟
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یايدورهشیوهبهبازاربهكهاينهراهكاراولین.1
.معاملهبهمعاملهنكنیدنگاه

ایديگهاهدافوگریمعاملهاهدافكناردر.2
فعالیتهنریياورزشیرشتهيکتویمثالً 

.باشیدداشته

احساسیتونظرفیتبراساسخودتونبرای.3
زمملخودتون)كنیدوضعروانشناسیقوانین

(.كنیدشونرعايتبه

:بخونیدانگیزشیگریمعاملههایكتاب-4.4

(روانشناسیمخصوصا)

بیخیالیظريفهنر•

روزانهگریمعاملهمربی•

منضبطگرمعامله•

صفرمحدوديت•



روزهايی كه ماركت بسته هست چه كارهايی انجام بديم
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بک تست گیری-1

بررسی ژورنال معامالت هفته گذشته-2

كتاب و مرور آموزش ها-3

تفريح و استراحت-4



مشکل4
اساسی
تريدرها 
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ترس و طمع

مديريت عجله و صبر
سرمايه

عدم خود 
كنترلی



ه بشم من سيستم معامالتى دارم اما ميترسم وارد معامل
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بشهيابىريشهبايدترس 

نداستن-١▪

دانستن-٢▪
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ضعف 
معامله گر

پايبند 
نبودن

بی دقتی

آموزش 
ناكافی

عجله 
كردن

نداشتن 
مديريت 

سرمايه



ساعت پاى چارت باشيد٦تا ٤
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معامالتیبرای آموزش بیشتر استراتژی ساعت 2

معامالتتست از سیستم بکبرای ساعت 1

برای پیدا كردن راه حل برای نقاط ضعفساعت 2

يوگا و مديريت كردنساعت 1دقيقه و 45
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چطور استراتژى فردى بسازيم؟ 
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از صفففر شففروي كنیففد هففر چففى تحلیففل تكنیكففال آمففوزش .1

.ديديد  و در ذهن داريد را روى كاغذ بیاريد

ريفد و استراتژى و سیستم معفامالتى از شخصفى يفاد بگی.2

.بعد طبق شخصیت خودتون تغییر بديد



كتابى كه دنياى معامله گرى شما رو متحول ميکنه٤
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ژورنال معامالتی تريدر

تاريخ
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ژورنال معامالتی تريدر
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تريدرامتیاز (10تا1) برايندكلیجمع ( هفتهيکدر ) يادداشت


