
ما در مورد من یک سرمایه گذارم یا معامله گر ؟این میبایست یکی از اولین سوال هایی باشه که شما از خودتون در شروع زندگی مالیتون میپرسید . و ا

 جواب آن ... .

 جواب این سوال کامال شصخی هستش و برای هر فرد با فر  دیگری میتونه متفاوت باشه چون که خیلی از عوامل در آن دخیل هستند 

نمایی کرده با هم دیگه چندتا از عواملی که دخیل هستند رو بررسی میکنیم تا شما عزیزان رو در انتخاب مسیر درست تر در کریر و زندگی مالی تان راه

 باشیم

  

 یکی از عواملی که بسیار در انتخاب شما تاثیر داره مقدار ریسک پذیری شما هستش 
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 خب بازار های مالی همانقدر که جذاب و سود ده هستند میتونند برعکس این موضوع هم عمل کنند 

گ به طور معمول و نه همیشه از ریسک باالتری برخوردار هستش چرا که شما میبایست تصمیماتی سریع در زمانی کمتر بگیرید معامله گری و تریدین

د که همه همچنین نتیجه ای که به دنبال آن هستید در مدت زمان کوتاه تری هستش و به همین خاطر حدس ها و گمان ها و سناریو های بیشتری بوجود میا

 ی بر ریسک بیشتر معامله گری هستشی اینها دلیل

 ولی از طرفی شما میتونید در معامله گری سود بیشتری رو محقق کنید 

 و نسبت به سرمایه گذاری ممکنه بازه زمانی که یک سود بدست میاد بسیار متفاوت باشه 

ر یک خواص خودشون رو دارا هستند و انتخاب هر یک و همونطور که مشاهده کردین در همین عامل اول انتخابی بین خوب و خوب تر وجود نداره و ه

 از آنها به شخص خودتون برمیگرده 

 برای مثال اگر شما فردی هستید که ریسک پذیر تره و از بردباری کمتری برخوردار هستش میتونه  یک معامله گر خوب باشه 

کمتر و مطمئن تر عالقه مندین بهتر هستش که به سمت سرمایه گذاری و  و اگر هم شما یک فرد بربار هستید و عالقه به ریسک زیاد ندارید و به سود

ای شما بازار های مناسب سرمایه گذاری بروید که در یک جلسه حتما ما به این موضوع خواهیم پرداخت و بازار های مناسب برای سرمایه گذاری را بر

 عزیزان بررسی خواهیم کرد

  
 

 ذار باشه ولی این مقدار ریسک پذیری که االن گفته شد فقط و فقط یکی از عوامل دخیل در این موضوع بودش خودتون دیدید که چقدر هم میتونه تاثیر گ

 یک دیگر از عامل ها بحث زمان هستش 

 دنبال بدست آوردن سود بیشتر در زندگی مالیشه. فرض کنید فردی که حرفه و شغل او در زمینه دیگری هستش ولی او هم مانند خیلی از افراد به 

یسک ولی تایم او بیشتر و یا حتی تمامی زمانش صرف حرفه اصلی خودش میشه آیا این فرد میتونه معامله گری رو انتخاب کنه ؟ حتی اگر هم آدم ر 

سرمایه گذاری میرود چون از لحاظ زمانی زمان کمتری رو  پذیری هم باشه ولی ممکنه هیچ وقت برای معامله گری نداشته باشه و به همین دلیل به سمت

 میطلبه .

طلق عامل بعدی مربوط به شخصیت هر فرد میشه . همانطور که همه گی شما عزیزان راجب بازار های مالی اطالع دارید ما هیچگاه دارای سود دهی م

ریت مالی بهبود بخشید ولی هیچ گاه نمیتوان به بینقصی کامل رساند و با توجه نیستیم میتوان این نسبت سود به ضرر رو با روش ها ، استراتژی ها و مدی

که آیا توانایی  به این که یک معامله گر تعداد زیادی معامله رو انجام میده فشار بیشتری رو متحمل میشه و شما میبایست به این موضوع توجه داشته باشید

 کنترل آن فشار رو دارا هستید 

 انجام تمامی کار ها با تالش و پشتکار میتونهد موفق باشه و خودش رو و توانایی هاش رو بهبود ببخشه البته انسان در

و برای پس حتی اگر شما دید در مواردی که از اون یاد شد میتوانید با یک برنامه ریزی خوب و پشتکار و تالشی موثر نتیجه ای شیرین و لذت بخش ر 

 ز صفت ها و عواملی که شما دارا نیستید رو در خود ایجاد کنید خودتون رو رقم بزنید و هر یک ا

لی از پس میتوان گفت حتی یک فرد ممکنه در یک برهه زمانی  سرمایه گذار باشه ولی بعد از آن به یک معامله گر و تریدر موفق تبدیل بشه حتی خی

 م سرمایه گذار افراد موفق رو بنده میشناسم که به طور همزمان هم معامله گر هستند و ه



 
سی جز این عواملی که گفته شد گوشه ای از عامل های موثر بودند و خیلی دیگر از عوامل دخیل هستند که حتی ممکنه تجربیات فردی باشند که هیچ ک

 میتوان این گونه بیان کرد که این موضوع داشته باشیم یک نفر آنهارو تجربه نکرده است ولی در پایان اگر بخوایم یک جمعبندی نسبت به 

 اگر شما میخواهید که فردی موفق در بازار های مالی شوید از شناخت خودتون شروع کنید و سپس مسیر درست را انتخاب کنید 

 

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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