
Кои са 3-те смъртиносни емоции, които убиват Форекс печалбите ни? 

 

Може да имаш стратегия "sure-win", но все пак да загубиш, ако пренебрегнеш едно нещо 
– личната си търговска психология.  

Всеки ден търговците на Форекс пазара саботират своите печалби, когато емоциите ги 
владеят и така нарушават търговския си план с ирационални решения. 

Коя е най-лошата част? Може дори да не я осъзнаваш! 

Ще ти покажа как най-смъртоносните емоции могат да убият твоите печалби от Forex 
търговия, изпълнени с реални ценови диаграми.  

Ако си губил пари на пазарите, ще видиш тези сет апи, които трябва да са ти много 
познати. 

 

1. Алчността - повишаване на очакванията за големи печалби и оставане в 
търговската сделка  твърде дълго. 

 
Повечето търговци се борят с алчността - в края на краищата, отиваме на пазарите, защото 
искаме да печелим пари, нали? 

Но когато оставим тази алчност да ни завладее, печалбите ти се изяждат. 
Както се казва на Уолстрийт, "Биковете печелят пари, мечките печелят пари, прасета се 
заколват". 

И така, как алчността ни кара да взимаме  лоши търговски решения? Алчността  ни кара да 
повишаваме профит таргетите  за печалба твърде много и да оставаме в търговията твърде 
дълго ... превръщайки печелившите сделки в губещи. 

Това е нещото, което трейдъра най-трудно си прощава. 

Ето пример: 



 

В момента, в който влизаш, цената се покачва, достига целта за печалба и получаваш 1,5 R 
(Reward) - Това може да бъде $ 500 или $ 1,000 или $ 5,000 в зависимост от размера на 
позицията, в която си влязъл. 

До тук добре, но познай какво?  

Влизаш в дълга позиция и цената продължава да се издига нагоре и още по- нагоре след 
предварително зададения профит таргет.  И тогава си казваш : "По дяволите, ако бях 
останал в търговията, бих направил много пъти повече профит, така че защо използвах 
само 1,5R?" 

И точно това е, когато започнеш да изпитваш онова чувство, наречено съжаление. 

Така че си казваш: "Следващия път, знаеш ли какво ще направя? Няма да задам цел за 
печалба 1.5 R ", " ще си осигуря печалба на 2R или 4R. " 

Честито! Това е  рецепта за катастрофа, предизвикана от алчност. 

Много трейдъри ме питат: "Защо правиш печалба на 1.5R? Защо не 2R? Защо не 3R? Защо 
не сложиш „trailing stop-loss”? 

Знаеш ли, когато влизаш в трейд, няма да хващаш непрекъснато голям тренд през цялото 
време.  По-често, след като цената удари “take profit”, цената отива настрани или обръща 
посоката. Така, че не може да вземаш еденично събитие и да го обобщиш. 
 

Освен това, винаги  съществува реална опасност  надценения ти „take profit“ , като цел за 
печалба,  да стане загуба. 



 
Нека да ти дам един пример: 

 

Увеличаваш целта си за печалба до 4R. Цената се покачва, удря може би 1.5R и след това 
бум! Слиза надолу. Тя не удря 4R и ти приключваш сделката на загуба или със стоп на „0“.  

Така че, вместо да спечелиш 1.5R, ако не си алчен, ще получиш нула или дори -1R. 
Повярвай ми, това се случва постоянно с трейдърите. 

Искаш да избегнеш падането в капана на алчността? Тогава, придържайте се към целта си 
за печалба, в която е най-вероятно от поредицата сделки, които правиш регулярно да 
прибираш. 

Не казвам, че трябва да поставитш 1.5R - това зависи от твоята стратегия, която за голям 
брой сигнали ти казва, че това е оптималния таргет, от който ще печелиш дългосрочно. 

Не бъдете алчен и не увеличавайте “take profit” твърде високо  или твойте печаливши 
сделки често ще се превръщат в загуби. 

 

2. Страх – Прибиране на печалбата твърде рано 

 
Друг общ убиец на печалбата е страхът и чувството на неудовлетвореност. 



 

Нека си представим, че поставяш поръчката си за покупка с цел печалба от 1.5R.  

Цената се покачва и почти достига 1.5R ... но не изпълва таргета напълно. 

Той достига 1.3R и слиза, а ти завършваш с 1R загуба.  

Ще се разстроиш, нали? "По дяволите, имах 1.3 в джоба ми и сега я няма тази печалба." 

Но ти  „печен“ трейдър и си казваш: "Няма значение, нека да направя  следващ трейд".  

Ти се придържаш към твоите правила и  си слагаш „take profit” отново на 1.5R.  

Какво става? 

Цената отива до 1.2R, след това отново се спуска. – “По дяволите, още една 1R загуба. Бях 
толкова близо до целта си! " И започваш да се разочароваш. 

И ако си като повечето трейдъри, след като това се случи три пъти, ще започнеш да се 
разстройваш и ще си кажеш:  

"Ако бях взел печалбата си на 1.2 или 1.1 или 1.3, бих могъл да има 3 малки победи вместо 
3 загуби. " 

 
Развиваш този страх, че това, което имаш, ще бъде отнето отново! 

... и правиш следващия трейд... 



 

Така че при следващата си търговия отново поставяш „take profit” от 1.5R.  

Но този път, когато цената стига до 1R и започва да слиза обратно, виждаш тази голяма 
червена свещ и си казваш: 

"Ооо, видях това в предните трейдове, имах своите печалби, но ги загубих. По-добре да 
изляза. " 

И бързо излизаш, за да прибереш наличното преди цената да ти удари стопа и да си 
прибереш профит от 0.7R. 

След като излезеш, цената пада и мислиш, „Добре че излязох ". Но какво да кажеш, когато 
цената не удря стопа и бум, изстрелва се нагоре! Тя се връща нагоре и изпълва целта за 
печалба от 1.5R. 

Тогава размисляш и си казваш: "По дяволите, ако бях останал в трейда, щях да получа 
1.5R, сега имам само 0.7R." 

Какво се случва в този момент с теб, трейдъра? 

 
Поради страха, обусловен в теб от последните три сделки, ти се възползва твърде рано. 

 
Сега, ако продължаваш да повтаряш този модел, познай какво?  

Ти продължаваш да търгуваш с по-малки take profit - вместо обичайните 1.5R, получаваш 
0.5R, 0.2R и в дългосрочен план твоите победи няма да покрият загубите ти. 



 
Например, хващаш 5 печеливши сделки и 3 губещи сделки. Ако си се придържал към  
първоначалния си  план, щеше да спечелиш пари. Но тъй като печалбите ти са по-малко от 
1R и загубите ти са 1R, ти завършваш с общ отрицателен R. 

В момента, в който направиш това, търговската ти система вече няма положителна 
статистическа очакваност и в крайна сметка губиш играта. 

Искащ ли да избегнеш лошите сделки от страх? Тогава, не гледай на пазара! 

След като си в трейд, не  гледай пазара! Отиди на риболов, отиди на колоездене, отиди и 
прави каквото и да е ... не гледай, докато цената не достигне целта си за печалба или не 
удари стопа! 

Защото, когато гледаш и пазарът върви нагоре-надолу, ти се ангажираш емоционално и  се 
чувстваш длъжен  да се намесиш. Това е, когато правиш преждевременни решения, ти  
компроментираш приходите си. 

Игнорирай графиките, придържай се към плана си и страхът няма да има власт над теб. 

 

3. Надежда – Местене на първоначалния стоп 

 
В живота е хубаво да имаш надежда. Надяваш се децата ти да те слушат, надяваш се на 
добро здраве, надяваш се на повишение и т.н. Но не забравяй това:  

На пазара, надеждата е за безнадеждни. Надеждата те унищожава на пазара. Нека ти 
кажа защо? 

 
Представи си това: 



 

Влизаш в трейд и задаваш 1R stop-loss. Цената пада, удря ти стопа и после се изстрелва 
нагоре. 

Как смяташ, че повечето трейдъри ще се почувстват в този момент? -  "По дяволите! Това 
беше печеливша търговия! Стопът ми беше прекалено близо! " 

Или:  

"Просто нямам късмет да ме удари стопа така, пазарът ме дразни, пазарът се закача с 
мен." 

И какво ще направиш следващия път? 

„Няма да слагам стоп. Истинските мъже не поставят стопове.“ (Някой веднъж ми каза това 
и вече е фалирал.) 

Или си казваш: "Следващият път, когато цената се приближи до стопа ми, ще го преместя  
и ще си осигуря време." 

Така, че следващия път, когато купуваш, както обикновено поставяш стопа с 
предварително зададения риск от 1R.  

Но в момента, в който купиш, цената тръгва надолу. 



 

Гледаш на пазара и си казваш: "О, Господи, този филм съм го гледал и преди, ще ми удари 
стопа и после ще отлети без мен. Трябва да преместя стопа!“ 

Така че, местиш стопа, за да си осигуриш малко повече място. Цената се изкачва и ти си 
викаш "ДА!" Но после отново се спуска и този път заплашва да удари новата ти спирачка. 

Какво правиш? 

„Ще преместя стопа си по-надолу, ще си отделя малко повече място. Знам, че ще се 
възстанови, ще се изкачи, ще се изкачи ... " 

Но това не става.  

В крайна сметка, вместо да загубиш 1R, губиш 4R. 

 
Искаш ли да избегнеш безнадеждни решения? Управлявай загубите си! 

 
Много трейдъри правят грешката да изпаднат в  обсебване  от победите си. Всъщност, 
контролирането на загубите е еднакво  важно, ако не и по-важно от контролирането на 
печалбите. 

Ето защо има хора, които печелят 9 от 10 пъти, но изтриват сметката си един път, когато 
губят - защото не са предвидили загубата си. 



 
Научи се да управляваш загубите си, победите ще се погрижат сами за себе си. 

 
Най-важното на историята: Контролирай емоциите си и се довере на търговския си план. 

 
Ако се припознаваш в горните истории, трябва да вземеш емоциите си под контрол. 

Толкова много трейдъри стават жертва на емоциите си, защото обобщават за сделките си 
краткосрочно. 

Трейдърът получава три губещи сделки подред и вика: "Аз съм в губеща серия!" И  оставя 
страха да се промъкне в ума му. Или получава няколко спечелени сделки и става 
прекалено оптимистиен комарджия, повишавайки залога си на опасно високи нива. 

След като си настроиш търговския план и правила, трябва да им се довериш, че ще 
печелиш в дългосрочен план.  

Остани уверен в твоя “profit target” and “stop-loss” и никога не гледай на пазара. 


