
 



 
 

 

 

 
روانشناسی معامله گری و استراتژی معامالتی دو موردی است که شما برای موفقیت در بازارهای مالی 

  .باید بهترین آنها را داشته باشید 

درصد   80در این مقاله قصد داریم شما را با اهمیت بسیار باالی روانشناسی معامله گری که در واقع  

اصل طالیی شفاف سازی کنیم. با رعایت فقط همین   5ا در بازار به آن بستگی دارد را از طریق موفقیت شم 

  .اصل ساده ولی قدرتمند، زندگی معامله گری شما تغییرات چشمگیری می کند  5



 
 

 

خیلی از معامله گرانی که همین حاال در حال ضرر کردن هستند، امکان ندارد که به خاطر رعایت نکردن 

درصد معامله   20مورد از همین اصول نباشد. یعنی شما با رعایت کردن همین اصول جزو   یک یا چند

 .گران موفق قرار خواهید گرفت 

  :این پنج اصل عبارتند از

درصد معامالت معامله گران ناشی معامالت احساسی   99دوری از معامالت احساسی؛ تقریبا   .1

 !است 

به فراوانی موقعیت های معامالتی؛ نداشتن این نگرش، فوق العاده می تواند برایتان گران   ایمان  .2

 !تمام شود 

عدم بهینه سازی استراتژی معامالتی خود؛ رعایت نکردن آن باعث می شود در گرداب استراتژی  .3

 .های دروغین قرار بگیرید 

از ذهن اتفاق می افتد که شما بعد از هرگز به بازار حمله نکنید؛ معامالت انتقام جویانه در سطحی   .4

 .ورود به بازار متوجه می شوید 

طمع اصال نداشته باشید؛ طمع تله ای است که وقتی شما به موفقیت می رسید، در سر راهتان  .5

 .قرار می گیرد

  



 
 

 

ی با ما همراه باشید تا در کمتر از چند دقیقه نکاتی را خدمت شما ارائه دهیم که حاصل سالها تجربه آقا 

 .جبل عاملی است و می توانید با به کار گیری آنها از شر آزمون و خطاهای خطرناک راحت شوید 

 درصد موفقیت شما در شغل معامله گری به آن بستگی دارد؟   80روانشناسی معامله گری چیست و چرا 

یرید. هر عملی که شما می خواهید انجام دهید، ابتدا در مورد آن فکر می کنید و سپس تصمیم می گ 

  :پروسه معامله گری شما در واقع به این شکل است

 هدف گذاری و تصمیم گیری .1

 معامله .2

 واکنش به اتفاقات .3

 انتخاب احساس .4

شما تصمیم می گیرید که در بازار معامله کنید. اما قبل از تصمیم گیری ابتدا هدف گذاری می کنید. این 

هدف گذاری می تواند به شکلی باشد که از همان ابتدا شما را در مسیر موفقیت قرار دهد یا در مسیر 

  .شکست

درصد سود   60دالر یا مثال    200ه در صورتی که هدف شما این باشد معامله ای انجام دهید و در آن معامل 

کسب کنید، هیچ گاه نمی توانید در آن موفق شوید و از همان ابتدا پایه ریزی شما برای شکست خواهد 

  .بود 



 
 

 

منظور من یک یا دو معامله ای که امکان دارد در آن سود کنید نیست، صحبت من روی سیستمی است 

 . واضح باشدکه همیشه به شما جواب دهد و پایداری آن کامال 

مسئله روانی که باعث می شود شما هیچ گاه نتوانید از این طریق هدف گذاری به سود برسید این است 

دالر در بازار سود کنید و نمودار خود را با این هدف باز می کنید؛   200که وقتی شما تصمیم می گیرید مثال 

ذهنی شما که وظیفه فیلتر اطالعات  RAS ذهن شما روی این موضوع کامال متمرکز می شود و سیستم

ورود را دارد به کار می افتد و طوری موقعیت های معامالتی اشتباه را به شما نشان می دهد که خود را 

 .توجیه کنید تا وارد بازار شوید 

این یکی از مسائلی است که وقتی فرد در بازار ضرر و آنرا حس می کند حتی متوجه نمی شود که علت 

 .ن یک مسئله روانی ساده مثل هدف گذاری صحیح است ضرر کردن آ 

پس تا اینجا متوجه شدید که هدف گذاری در بازار چطور می تواند حتی شکل تصمیماتتان را تغییر دهد. 

  .شاید بگویید ما پلن معامالتی داریم و طبق آن پیش می رویم

امل یک سری قوانین است. این بله درست است. اما به این موضوع توجه کنید که هر پلن معامالتی ش 

 .قوانین دارای نشان هایی هستند که برای ورود به معامله حتما باید آنها را ببینید 

ذهنی شما دقیقا در زمان تایید همین نشانه ها با این نوع هدف گذاری وارد عمل شده و  RAS سیستم 

 .شما به صورت اتوماتیک در مسیر اشتباه توجیه نشانه ها به صورت اشتباه قرار می گیرد 



 
 

 

ه در در این مقاله قصد ندارم خیلی زیاد وارد جزئیات شوم و می خواهم به شما یک دید کلی از آنچه ک 

 .روانشناسی معامله گری می توانید کسب کنید و میزان اهمیت آن، بدهم

مرحله بعدی واکنشی است که به این اتفاق می دهید. شما اشتباه هدف گذاری کردید و حاال وارد معامله 

ز ای شدید که نتیجه آن جز ضرر نیست. کامال سردرگم هستید که آیا باید معامله خود را ببندید یا نه، با 

 .نگه دارید تا شاید بازار طبق خواسته شما حرکت کند

ذهنی شما فعال می شود و مجددا هدفتان را برایتان یادآوری می کند و می گوید که  RAS اینجا سیستم 

 !دالر سود  200شما باید به این خواسته خود برسید؛ یعنی کسب 

ود و این موضوع باعث می شود که دید شما به ضرری که مدام در حال افزایش است کامال بسته می ش 

  .حتی تصمیمات اشتباه تر را هم به دنبال آن بگیرید 

 !مثل نادیده گرفتن ضرر و حتی رها کردن معامله 

این روند تا جایی ادامه پیدا می کند که استرس شما از افزایش مدام ضرر هایتان به حدی می رسد که 

  .معامله خود را می بندید 

ذهنی تان فعال  RAS ی دقیقا به خاطر هدف گذاری و تصمیم اشتباه مجددا سیستم حاال در مرحله بعد 

می شود. چون بعد از اینکه از بازار خارج شدید، بالفاصله از خود سوال می کنید که حاال چکار کنم؟ من می 

  دالر ضرر کردم؟   400دالر سود کنم اما حاال   200خواستم  



 
 

 

 !که از پول خودشان را از بازار پس بگیریند. اما زهی خیال باطل  اکثریت در این مرحله تصمیم می گیرند 

چون با این تصمیم و هدف گذاری که مجددا انجام داده اند دوباره همین فرآیند را تکرار می کنند اما این 

 .بار باید مجبور به پرداخت ضرر بیشتری هستند

درصد موفقیت شما به   80است و چرا    پس تا اینجا متوجه شدید که روانشناسی معامله گری چقدر مهم 

 .آن بستگی دارد 

اصل مهم جلوی خیلی از این نوع   5در ادامه بریم سراغ این موضوع که چطور می توانید با رعایت  

ضررهایی که گفته شد را بگیرید و به راحتی درآمد خود را با صحیح فکر کردن و کنترل روی افکار باال 

  .ببرید

 !رعایت نکنید، شکست شما در معامله گری حتمی خواهد بود پنج اصل طالیی که اگر

اصل روانشناسی معامله گری را چندین بار با دقت بخوانید و نکات مهم آن را یادداشت   5حتما این  

 .برداری کنید و قبل از انجام هر معامله آنها را مرور کنید تا ملکه ذهنتان شود 

 .اصل اول: از معامالت احساسی دوری کنید

عامالتی که شما در زمان احساساتی شدن در بازار انجام می دهید فوق العاده خطرناک هستند. این م 

احساسات می تواند ترس، طمع، خوشحالی، اعتماد به نفس کاذب، شک و تردید، موفقیت و هر چیز 

  .دیگری باشد 



 
 

 

حدی زیاده بوده که حتی   مثال فرض کنید که همین حاال از یک معامله با سود خارج شده اید. سود شما به

 !تصورش را هم نمی کردید و در گام بعدی خودتان را مقایسه می کنید با درآمد دوستان و آشنایانتان 

در این لحظه احساس غالب در مغز شما، احساس افتخار و موفقیت است و این نگرش برایتان بوجود می 

 .را طی کردیدآید که شما توانستید و دیگر تمام است و پله های موفقیت 

در همین حین تصمیم می گیرید که دوباره سود خود را در پلتفرم معامالتی تان مشاهده کنید تا کمی 

بیشتر به خودتان افتخار کنید اما به صورت اتفاقی چارتی را باز و یک موقعیت احتمالی جلو شما قرار می 

بازار معامله کنید با توجه به اینکه به   گیرد و این احساس به شما دست می دهد که هر موقعیتی را که در

 .موفقیت رسیده اید و تمام مهارت های الزم را کسب کرده اید

در این لحظه معامله را بدون اینکه چک لیست معامالتی خود را چک کنید، انجام می دهید. این نوع از 

اعث ناامیدی و از بین معامله نتیجه اش هر چه که باشد در بلند مدت صد در صد شکست خواهد بود و ب 

  .رفت تمام سودهایی است که انجام داده اید 

 اما راه حل چیست؟

قبل از انجام هر معامله، حتما احساس خود را چک کنید. ببینید که احساس غالب شما در مغز و تمام 

 .وجودتان چیست و دقیقا طبق چک لیست معامالتی تان پیش بروید



 
 

 

د که احساس شما خنثی باشد. احساس خنثی به شما کمک می کند که تنها زمانی در بازار معامله کنی

  .بدون سوگیری های ذهنی بتوانید به راحتی تصمیم صحیح بگیرید

 وقتی که احساسات شما خنثی باشد چه رفتارهایی می کنید؟

نتیجه معامله اصال برایتان اهمیتی ندارد و تمام تمرکز شما روی ورود به بازار دقیقا طبق پلن  •

 .معامالتی تان است

اگر سود کنید یا ضرر نه ناراحت می شوید و نه خوشحال. چون می دانید که هر دو این موارد می  •

 .تواند روی معامالت بعدی شما تاثیرگذار باشد

به نظرات دیگران اصال توجهی نمی کنید و فقط به آنچه که می دانید درست است و خودتان باور  •

 .دارید عمل می کنید 

 .وی افزایش مهارت و رفع نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت تان است تمام تمرکز شما همواره ر •

وقتی که معامله تان وارد ضرر شده، خیلی ساده و بدون هیچ استرس و اضطرابی آن را  •

 .با کمترین ضرر از بازار خارج می شوید  مدیریت

آنها را مرور  همه نتایج و آنچه را که از هر معامله یاد می گیرید را با دقت ثبت می کنید و مدام  •

 .می کنید. این یک تکنیک برای دوری از معامالت احساسی است 

 .ذهن شما قبل و بعد از معامله، کامال آرام است و فقط روی مسائل درست و صحیح تمرکز دارد  •

 اصل دوم: ایمان به فراوانی موقعیت های معامالتی 



 
 

 

ن موضوعات در روانشناسی معامله نگرش شما به تعداد موقعیت های معامالتی چیست؟ یکی از مهمتری 

 .گری بحث ایمان به نامحدود بودن همه چیز است 

فردی را در نظر بگیرید که به صورت اشتباهی تصور می کند، اگر همین حاال از بازار سود نگیرد یا فالن 

 .موقعیت را استفاده نکند، دیگر دیر شده و هرگز نمی تواند به اهداف و آرزوهای خود برسد

 ی کنید رفتار این فرد با این نگرش اشتباه چگونه خواهد بود؟فکر م 

این فرد مدام به دنبال یافتن موقعیت هاست و تمام تمرکزش این است که به هر نحوی که شده از هر 

موقعیتی استفاده کند. این موضوع این شخص را بالفاصله وارد معامالت احساسی می کند. احساس 

  .یب شده و باعث اخذ خطرناک ترین تصمیمات می شود ترس و طمع هر دو با هم ترک 

برای حل این موضوع کافی است نگرش خود را تغییر دهید. موقعیت های معامالتی را مثل اتوبوس های 

شهرتان در نظر بگیرید. اگر بخواهید اتوبوس سوار شوید و دیر برسید، آیا تمام وجود خود را سرشار از 

س و طمع را در خود بوجود می آورید یا نه کمی منتظر می مانید تا حس منفی می کنید و احساس تر 

 اتوبوس بعدی از راه برسد؟

موقعیت های معامالتی هیچگاه تمام نمی شوند اما سرمایه و زمان شما با تصمیم گیری های اشتباه 

  .مطمئن باشید تمام می شود 



 
 

 

ی موقعیت هایی با ارزش بسیار زیاد سرمایه پس از سرمایه و زمانی که دارید به درستی استفاده کنید و رو 

 .گذاری کنید

 !اصل سوم: استراتژی معامالتی خود را صحیح انتخاب کنید

درصد موفقیت شما در بازار به همین عامل  20  ابتدا اجازه بدید کمی در مورد استراتژی معامالتی که

بستگی دارد، صحبت کنم تا بعد بریم ببینم که کدام استراتژی معامالتی است که می تواند انتخاب 

 .صحیحی باشد

درصد افرادی که همین حاال در حال ضرر کردن در بازار هستند، استراتژی معامالتی آنها منسوخ شده  90

چیز دیگری نیست. این دسته از افراد در قدم اول باید استراتژی معامالتی است و نتیجه آن جز ضرر  

 .صحیح را انتخاب کنند 

 چطور می توانید بفهمید که استراتژی معامالتی تان منسوخ شده یا نه؟

خیلی ساده اگر شما از یکی از روش های تحلیل تکنیکال استفاده می کنید، صد در صد استراتژی 

شده و هرگز نمی توانید در بازار با آن به رویاهای مالی خود برسید. اندیکاتور های  معامالتی تان منسوخ 

در واقع پایه و اساس انواع و اقسام روش های تحلیل تکنیکال هستند که خودشان بر پایه ریاضیات و 

  .اطالعاتی که از قیمت می گیرند هستند

ل استیک، چنگال اندروز، پرایس اکشن و … الیوت، گن، ایچیموکو، الگوهای هارمونیک، الگوهای کند 

همگی در دسته تحلیل تکنیکال قرار می گیرند. این روش ها در کشورهای به اصطالح جهان سوم توسط 



 
 

 

کشورهای توسعه یافته، با فشار تبلیغات کاذب و دروغین رواج پیدا کرده اند. سود اصلی را کسانی می 

 .این روش ها از طرف بروکر های مختلف  برند که یا بروکر هستند یا در حال آموزش 

 تحلیل تکنیکال چیست و چرا باعث شکست معامله گران شده است؟

از سود بروکرها از کمیسیون حقیقتی که در بازارهای مالی وجود دارد این است که درصد خیلی کمی  

درصد ( درآمد یک بروکر از ضرر های شما در بازار   95معامالت شماست و درصد زیادی از آن ) بیش از  

است. بروکر شما را تنها زمانی به بازار متصل می کند که اینقدر در حساب معامالتی خود سود کنید که 

یقا به همین خاطر است که مدام بروکرها با تبلیغات دیگر توان پرداخت سودهای شما را نداشته باشد. دق 

مختلف و با هزینه های خیلی زیاد سعی در ارزشمند نشان دادن روش های منسوخ شده ای دارند که 

نتیجه آن چیزی جز ضرر برای معامله گر و سود برای خودشان نیست. وقتی شما با روش اشتباه وارد بازار 

 .وقتی ضرر کنید در حال سود رساندن به بروکرتان هستید   شوید، صد در صد ضرر می کنید و

 راه حل چیست؟

شما باید به دنبال معامله گری باشید نه تحلیل گری. معامله گری سنتیمنتال علم صحیح معامله در تمامی 

بازارهای مالی است و به نحوی است که شما بر اساس حقایق بازار و بدون استفاده از هیچ اندیکاتور و 

 .اسیالتور و … در بازار تصمیم به معامله می گیرید 

https://priceactionteam.com/what-is-technical-analysis-and-why-has-it-failed-traders/


 
 

 

 

 !همین حاال به صورت کامال رایگان دوره معامله گری سنتیمنتال را رایگان دانلود کنید

 !اصل چهارم: هرگز به بازار حمله نکنید

ضرر برای شما اتفاق می افتد. در روانشناسی   حمله به بازار یا معامالت انتقام جویانه دقیقا بعد از یک

  .هم گفته می شود  over trade معامله گری به آن 

این نوع از رفتار در دسته معامالت احساسی قرار می گیرد و زمانی اتفاق می افتد که احساس غالب شما 

 .در مغزتان ترس، ناامیدی و انتقام باشد

ت داده اید و هیچ راه حلی جز پس گرفتن آن از بازار ندارید. ترس از اینکه حاال سرمایه خود را از دس  

ناامیدی بابت نتایج بدی که دریافت کرده اید و حاال می خواهید با کسب سود این حس را از خود دور 

https://priceactionteam.com/product/sentimental-trading-training-video-course/
https://priceactionteam.com/product/sentimental-trading-training-video-course/
https://priceactionteam.com/product/sentimental-trading-training-video-course/
https://as3.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/f08c0faaf2e6b0f6d7c8f360fcf69e2916216449-1080p.mp4


 
 

 

کنید و انتقام از بازار به این خاطر که فکر می کنید مقصر اصلی اوست و باید پولتان را به هر نحوی که 

 .دشده پس بگیری

 راه حل چیست؟

معامالت انتقام جویانه تنها زمانی رخ می دهد که نتوانستید خروج خوبی را از بازار انجام دهید. در معامله 

گری سنتیمنتال به شما استراتژی خروج از بازار آموزش می دهد و تنها زمان شما از بازار اجازه خروج دارید 

ه شود و بعد شما بالفاصله در اکثر مواقع بدون ضرر که نشان های برگشت جهت حرکت قیمت در آن دید 

 .می توانید از بازار خارج شوید و در بعضی از موقعیت ها هم با ضرر خیلی اندک 

اگر هنوز معامله گری سنتیمنتال را آموزش ندیده اید و به دنبال یک راه حل سریع می گردید، کافی است 

  .مالتی خود را ببندید و شروع به نوشتن کنیدبعد از خروج از معامله بالفاصله پلتفرم معا

بنویسد که از معامله انجام شده دقیقا چه درسی گرفته اید و با خودتان متعهد شوید که هرگز در معامله 

بعدی اشتباهتان را تکرار نکنید و تنها زمانی مجددا پلتفرم معامالتی خود را با هدف انجام معامله باز کنید 

  .ی رسیده باشد که به احساسات خنث 

 !اصل پنجم: هرگز طمع نداشته باشید

درصد معامله گران حاضر در بازار   99این یکی مهمترین اصول روانشناسی معامله گری است؛ چون تقریبا 

 .حداقل یک بار هم که شده طعم طمع و نتیجه تلخ آن را چشیده اند 



 
 

 

گی تبدیل شود. طمع در معامالت یعنی طمع باعث می شود تمام سود شما از بین برود و به ضررهای بزر 

دالر در سود هستید.   299دالر سود کنید اما االن  300نبستن یک معامله به خاطر اینکه تصمیم گرفتید 

نتیجه این تصمیم تحمل استرس بشدت باال و خطرناک است یا از دست دادن کل سودی که در دستانتان 

 .بود 

. این حس خیلی واضح در ذهن شکل می گیرید و شما به برای کنترل طمع کافیست واقع بین باشید 

راحتی می توانید آن را لمس کنید. هر لحظه که به سراغتان آمد آنرا از خود دور کنید و اصال تحت هیچ 

 .شرایطی تصمیمی بر اساس آن نگیرید 

 :نتیجه گیری

درصد روی   80گری  درصد و روانشناسی معامله   20همانطور که توضیح داده شد استراتژی معامالتی  

 .موفقیت شما در شغل معامله گری تاثیر گذار هستند

اگر می خواهید به همه اهداف مالی خود برسید و درآمد مستمر دالری و ریالی را تجربه کنید باید دو کار را 

 .از همین حاال انجام دهید

انتخاب صحیح استراتژی معامالتی که ما به شما معامله گری سنتیمنتال را پیشنهاد کردیم که می  :یک 

 .توانید از همین حاال به صورت کامال رایگان شروع به یادگیری آن کنید

اصل طالیی را به شما آموزش دادیم که می   5توجه به روانشناسی معامله گری که در همین مقاله   :دو 

 .کار گیری همین موارد جلوی اشتباهات بسیار زیادی را بگیرید توانید با به 



 
 

 

پیشنهاد می کنم بعد از دانلود ویدیوهای معامله گری سنتیمنتال حتما ژورنال معامالتی را خوب آموزش 

 .ویدیو انتهایی دوره است را به چندین بار ببینید  10ببینید و بخش روانشناسی معامله گری که تقریبا 

 


