Брокери - архив

Един аспект, който често е неглижиран от трейдърите е психологията или настройката
за търговия. Тази и още други теми ще бъдат обсъдени на БЕЗПЛАТНИЯТ семинар на
Admiral Markets в Бургас, който ще се проведе в Гранд Хотел Приморец на 20.01.2017 г.

Участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси и да се възползват от
индивидуални консултации с професионалистите от Admiral Markets, при предварителна
уговорка.

Вихрен Молевски, анализатор в Admiral Markets, споделя някои основни погрешни
схващания, базирани на собствения му опит, които пречат на дългосрочния успех в
трейдинга. Какво трябва да знае всеки трейдър:

1. Няма пазар, който да се движи в една посока постоянно, а на всичкото отгоре да
тръгне в "нашата" посока веднага. Забравете!

2. Отказ от приемане на загубата до момента, в който загубата "вземе" сметката Ви.
Егото и инатът са абсолютно неадекватни качества на пазарите. По-скоро е необходимо
смиреност и "зверско" търпение и бдителност.

3. Незатваряне на очевидно губещи сделки, надявайки се на обръщане на пазара и
предприемане на различни действия като "заключване" на губещи сделки, търсене на
потвърждаващи мнения и въобще отказ от приемане на реалността.

1/3

Брокери - архив

4. Големият залог е равен на голяма печалба. Не, по-скоро загуба, която е въпрос на
време.

5. Контриране. Оставете пазара "на мира", за да си разкрие картите. Никой не е толкова
умен, че да го прави постоянно.

6. Осреднявване, т.е влагане на по-голяма сума, за да се "избие" загубата. "Избивате"
себе си от пазара по този начин.

7. Ментален мързел. Това е "класика" за разни "тарикатски" настроени мозъци. Нямат
шанс. Четете. Комбинирайте фундамент, който отговаря на въпроса, какво с
технически анализ, който отговаря на въпроса кога.

8. Сектантско мислене, т.е. харесване на една теория и метод и изключване на всичко
друго. Да имате система, която е ОК за Вас, не означава да не правите промяна, която е
ОК за Вас.

9. Липса на елементарно планиране и емоционална защита. Това не е електронна игра с
приятели. Това е най-конкуретният бизнес срещу неприятели. Водете бележки, дневник,
просто нещо. Форекс пазарът е да правим пари, не да си играем.

10. "Превземане" и кокетничене. Спрете веднага! Печалбите често ни главозамайват, но
пазарът може много бързо да ни свали на земята с болезнени загуби.

За да разберете как да се предпазите от тези и още много други капани свързани с
търговията, заповядайте на семинара „Инвестициите на финансовите пазари през
2017 г.“
, където освен психологията ще бъдат обхванати и
останалите аспекти на трейдинга като търговски техники, стратегии, риск и планиране.
В края на събитието ще бъдат обсъдени конкретни насоки за валутите, петрола и
индексите за 2017 г.
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Информация за програмата на семинара може да намерите на сайта на Admiral Markets.
Регистрирайте се
,
докато все още има свободни места.

Вихрен Молевски

Admiral Markets е водещ Forex брокер, предлагащ търговия с форекс и ДЗР върху
акции, индекси, благородни метали и енергийни източници. От основаването си през
2001 г. Admiral Markets Group непрекъснато се разширява и днес предлага услугите си в
света чрез нейните регулирани търговски дружества, като по този начин се превръща в
наистина глобална организация. Admiral Markets UK Ltd и по този начин клонът и в
България е оторизирана и регулирана в Великобритания чрез Комисията за финансов
надзор (FCA), като по този начин е под законодателството на Обединеното кралство и
на Европейския съюз, включително MiFID (Директивата за инструментите на
финансовите пазари).

Предупреждение за риск:

Предупреждение за риск: Мненията, изразени в този материал не представляват
препоръка или съвет за покупка или продажба на валутни двойки на форекс пазара.
Изразените прогнози покриват очакванията на автора на материала и могат да не са
верни. Forex и CFDs търговията на маржин основа носи висока степен на риск и може да
не е подходяща за всички инвеститори. Вие може да загубите всички вложени средства.
Затова не трябва да се инвестирате или да рискувате повече, отколкото сте готови да
загубите. Вие трябва да сте сигурни, че разбирате рисковете при търговията преди да
използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd. Преди да използвате услугите на Admiral
Markets UK Ltd, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията. Регистрационния
номер на Admiral Markets в FCA Великобритания: FRN 595450
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