
 به نام خدا

% افرادی که وارد میشوند پس از 90درصد معامله گران در بازارهای مالی موفق میشوند؟ در بازار های مالی بیش از   5چرا تنها 
 مدت کوتاهی شکست میخورند و از بازارهای مالی جدا میشوند

 دلیل موفقیت افراد در بازارهای مالی چیست؟  

امروزه با توجه به اطالعاتی که در فضاهای مجازی وجود دارد تمامی افراد اطالعاتی در مورد تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال 
دارند ولی تنها دانستن این موارد برای موفقیت در بازارهای مالی کافی نیست برای موفقیت در بازارمالی دانستن  سر لوحه 

 روانشناسی بازار-2مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه  -1باشد قراردادن دو مورد الزامی می

 

 مدیریت سرمایه چیست؟-1

گذار است و بنا بر شخصیت، روحیات و اهداف علمی اما کامال شخصی و مختص به هر سرمایه استراتژی یک سرمایه مدیریت
گذار، میزان سرمایه، اهداف و زمان تعیین شده برای رسیدن به اهداف بر این، سن سرمایهمالی افراد، متفاوت خواهد بود. عالوه 

نیز نقش مهمی در تعیین استراتژی مدیریت سرمایه دارد. هدف اصلی مدیریت سرمایه، بقای آن است. در مرحله بعدی کسب 
که اگر به نحو درست از آن استفاده شود، نه تنها مدیریت سرمایه دانشی است .گیرندسود و افزایش سرمایه در اولویت قرار می

شود، بلکه سودآوری و افزایش سرمایه را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین، سرمایه گذار باید بیاموزد موجب بقای سرمایه می
 گذاری خود، به درستی مدیریت کنیدهای سرمایهچگونه سرمایه خود را با توجه به مدل
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 روانشناسی بازار-2

سو با عوامل بنیادی گیری روندهای بازار است. این تاثیر، ممکن است همروانشناسی بازار، از جمله عوامل مهم و موثر بر شکل
فعاالن بازار سرمایه نسبت به آینده اقتصاد ها عمل کند. به عنوان مثال، شرایطی را در نظر بگیرید که باشد یا در جهت عکس آن

اند. در این شرایط، افراد ضمن خودداری از خرید سهام در بورس، نسبت به فروش سهامی که دارند نیز اقدام بدبین شده
شود. در این شرایط خاص، کاهش قیمت سهام دانید این فشار عرضه، سبب ریزش شاخص بورس میطور که میکنند. همانمی

خاطر جو کلی حاکم بر بازار اتفاق افتاده است. یعنی زمانی که عموم مردم به ها، بلکه بهخاطر عملکرد ضعیف آنها نه بهتشرک
های قوی و ضعیف همزمان باهم و بدون توجه به وضعیت عملکرد شرکت با کاهش اند، سهام شرکتآینده اقتصاد بدبین شده

 شوندقیمت روبرو می

  

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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