
  اگر چیزي را میدانید ابتدا فکر کنید و ببینید آیا دشمن هم میداند که شما میدانید ؟

 لطفا چند دقیقه براي خواندن مطلب زیر وقت بگذارید.

زشت ظاهر می شوند. بازار سازها آمده _اردك_جوجه#در تمام بازارهاي دنیا در نقش  retail tradersمعامله گران خرد و یا اصطالحا 

 اند تا پول این دسته از معامله گران را تصاحب کنند. بازار ساز عالقه اي به موفقیت معامله گر حقیقی خرد ندارد. چه در بورس هاي دنیا

 اخراج ارباز از و کنیم بزرگان تقدیم را پولمان تا ایم آمده ما اول وهله در که بپذیریم را تلخ حقیقت این ابتدا باید.  …و  چه در فارکس

 .شویم

یه سرما برابر 500 تا گاها هزینه بدون فارکس بازار در که تاجایی ؟ دارد وجود اعتبار یا اهرم اسم به چیزي اساسا چرا کردید فکر حال به تا 

شما به شما اعتبار می دهند و شما را تشویق به معامله گري میکنند ! تمام توان تبلیغاتی بروکر هاي بزرگ صرف جذب سرمایه هاي خرد 

  حقیقی می شود. اصال یک جمله معروف در دنیا هست که میگوید فارکس گورستان سرمایه هاي کوچک است.

 مام توان خود را صرف میکنند و از هر حیله اي استفاده میکنند تا سرمایه هاي خرد را جارو کنند!تا اینجا باید پذیرفته باشیم که عده اي ت

  چاره چیه ؟ من فقط یک جواب براي این سوال پیدا کردم طی سالهاي فعالیت در انواع بازارها.

 : زنمب مثال یک بدید اجازه  که ما اون رو میدونیم.اگر چیزي رو میدونیم باید بدونیم که به احتمال بسیار زیاد بازار ساز هم میدونه 

 دیگه و سهم تپش اومد دست میکنند تصور  به محض اینکه خرید سنگین میبینند خیلی از معامله گران بورس ما رنج مثبت دوست دارند !!

رنج مثبت رو براي خرید در نظر میگیرم  مالك من اگر که بگیره نظر در رو این باید هوشمند و منطقی گر معامله یک حاال.  خریده وقت

 همه از دارخری صدها مثبت رنج یک با !!این از بهتر چی  پس احتماال بازار ساز هم این رو میدونه که رنج مثبت خرید من رو تحریک میکنه.

  ند. شو می خرد هاي حقیقی پول کردن جارو مشغول بازارساز که جاییه همون اینجا و میکنند حمله خبر بی جا

 این مساله در فارکس با شدت بسیار بیشتري در جریانه ! براي مثال :

 عظیمی سیل چه الفانگ هر ازاي در که میدونه هم بازارساز متاسفانه و. میشه شناخته تکنیکال تحلیلگران بین در قوي الگوي یک انگالفینگ 

!؟ در بین نمودارهاي بازار فارکس بگردید ده ها هزار انگالف میبینید که  بهتر این از چی. میشن پوزیشن وارد لوج ساده گران معامله از

عمل نکردند و فیلد شدند. دلیلش هم فقط شیطنت بازار ساز است. شما انگالف دوست دارید و او میدونه که شما انگاف دوست دارید! 

  همین!

  راه حل این دنیاي حیله گر چیه ! همون تیتر اول پیام :

به خاطر داشته  همیشه اگر شما میدونید بدونید که احتماال دشمن هم میدونه که شما میدونید و ممکنه از همین حربه علیه شما استفاده کنه!

  باشید یک نیروي بسیار قوي در تمام بازارها کمین کرده براي جمع کردن سرمایه هاي خرد حقیقی!

ارساز رو پیدا کرد. کار سختیه ولی شدنیه. بازار ساز با همه هوشمندي اي که داره خیلی وقت باید جست و جو کرد و پاشنه آشیل هاي باز

ز اها نمیتونه رفتارهاش رو پنهان کنه و میشه با برخی نشانه ها فهمید در پشت پرده چه چیزي در جریانه. باید آن چیزي رو فهمید که بازارس

 توي بازار پیاده میکنه تا من و شما ببینیم. قصد داره پنهان کنه و نه اون چیزي که عامدانه

 الگوي هزاران ارهاباز همه در. بترسید فالنه روند بگید سریع دیدید سروشانه تا اینکه از. بترسید بلدند همه که هایی تحلیل از.  مطلب لپ 

خوانی این روزها رید! تحلیل تکنیکال و تابلونخ کشیدند مثبت رنج تا!  شده تمام نکنید فکر شکست روند خط تا!  ریخته شده فیلد کالسیک

 بسیار پیچیده تر از چیزیست که در کتابهاي پنجاه سال پیش نوشته اند.
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