
 (over trading disorder)بیماری اور ترید 
 

شایع ترین و مخرب ترین بیماری در بین تریدر ها، اورر ترید یا ترید کردن بیش از حد می باشد که در بین معامله گران ایرانی بیش از 
 معامله گران سایر نقاط دنیا رواج دارد.

کشور جهان مقام باالیی را  73در بین  ،میانگین تعداد معامالت در یک هفته کاریاز نظر ماری که به تازگی منتشر شده ایرانیان آبر اساس 
معامله در هفته،درهند  3در مالزی حدودا  معامله در هفته 1حدودا کمتر از  کشور انگلستان به طور میانگیندر برای نمونه اند. کسب نموده 

معامله در هفته  27یدهد که این تعداد در ایران به طور میانگین بیشتر از معامله هر شخص حقیقی انجام م 12معامله ودر امارت  6حدودا 
 .باشدیم

 تریدر ها معموال خود نمی دانند درگیر این بیماری شده اند.
 دالیل اور ترید:

بعدی می تریدر با شکست در یک معامله و فقط به قصد انتقام و برگرداندن فوری پول از دست رفته وارد ترید  :انتقام از بازار -1

 شود. درست مانند مبارزی که از حریف خود شکست می خورد و فقط در صدد انتقام است.

در این حالت نیز درست مانند یک فاتح پیروز، غرور کاذبی به تریدر  :غرور کاذب حاصل از یک معامله موفق در بازار -2

 .می طلبد "هل من مبارز"بعد از انجام یک ترید موفق دست میدهد و 

پیمودن ره صد ساله در یک شب متاسفانه بصورت یک فرهنگ در جامعه ما جا افتاده و علت آن نیز  : پولدار شدن یک شبه -3

وجود شواهد عینی در اقتصاد بیمار ایران می باشد. اکثر ما نمونه های واقعی آنرا در اطرافیان خود دیده ایم که به فرص دوست، 
پیش آه در بساط نداشت اما به برکت اقتصاد رانتی و بیمار ما، توانسته در عرض مدت آشنا و یکی از اقوام که تا همین چند وقت 

کوتاهی به موفقیت های چشمگیر مالی)از راه درست یا نادرست( دست پیدا کند. لذا یک شبه پولدار شدن در جامعه ما  نه تنها 
به این پدیده را میتوان در شکل گیری و رشد  امکانپذیر است بلکه بصورت یک فرهنگ درآمده است. علت اقبال عمومی مردم

موسسات و شرکت های کالهبردار، که با چنین وعده هائی حتی افراد تحصیلکرده را به دام می اندازند ذکر نمود که حتی دولت 
م فکر می کنه که و سیستم قضائی در برخورد با آن ناتوان است. اما اگر به یک خارجی بگوئید آقا ما شما را یکساله پولدار میکنی

 شما یا دیوانه ائی یا کالهبردار.

آماتورها معموال کسب بازدهی بهتر از متوسط بازار را در سرمایه گذاریهای خود بسیار بیشتر از  :تصور غلط آماتورها از بازار -4

دیت کوتاهی چند برابر افراد حرفه ائی تصور می کنند. به همین دلیل سعی میکنند با انجام ترید بیش از حد سرمایه خود را م
 کنند.

بی اعتمادی به برکر باعث می شود سرمایه زیادی را درگیر معامله نکند. آنچه  : کمبود سرمایه و بی اعتمادی به برکر  -5

برای تریدر های مبتدی اهمیت دارد میزان دالری سود هفتگی است و به پیپ های بدست آمده توجهی نمی کند اما آنچه مهم 
% در روز او را قانع نمی 1کسب شده در ترید می باشد نه مبلغ دالری آن. لذا برای با توجه به سرمایه کم سود است درصد سود 

 کند و به دام اور ترید گرفتار میشود.

افراد مبتدی هنگاه ورود به بازار معموآل چندین جفت ارز را در تایم فریم های پایین با هم ترید  :  معامله در تایمهای پایین -6

کنند اما رفته رفته که تجربه بیشتری کسب کردند تعداد جفت ارز های مورد معامله را کم کرده)بعضآ در حد یک یا دو جفت می
ارز( و از تایم فریمهای باال)چهار ساعته به باال( در ترید های خود استفاده می کنند. بنابراین اگر شما جزو آندسته از افرادی 

 ر تایم پایین معامله می کنید، شک نکنید که به این بیماری گرفتار هستید.هستید که جندین جفت ارز را د

 ای برون رفت از این بیماری را خدمت دوستان گرامی عرض خواهم کرد.ه انشاء اهلل در مقاله بعدی راه      
 

 موفق و پر سود باشید

 / انتشار دهنده: سایت فراچارتنویسنده: مهدی طهماسب

 
 


