
Топ 10 грешки във Форекс трейдинга 

 

1. Намери нивото на риск, което ти подхожда най-добре  - 0,5%; 1%; 1,5%; 2%, 3% в една 

сделка.  

2. Трябва да забравиш да правиш пипсове. Прави печалба в проценти, в съотношение 1: 2, 

1: 3 и повече. Ако рискуваш 0,5%, стреми се да реализираш печалба от 1% или 1,5% или 

повече по време на трейда си. Използвай  калкулатор. 

Ако разбереш важността да печелиш в проценти и да измерваш доходността си в 

съотношение, а не в пипсове, само тези две неща сами по себе си, независимо от  

стратегия ти, ще направят огромна разлика в трейдинга ти. 

3. Трябва да имаш стратегия и план. Трябва наистина да имаш солиден план за търговия и 

стратегия, която ти подхожда лично на теб, а не на някой друг. 

Така, че е много важно да имаш лична стратегия и план в търговията си. 

4. Толкова много трейдъри не знаят кои времеви графики им пасват най-добре на 

характера, на нервната им система и на умствената им нагласа.  Затова е много важно  

като трейдър да разбереш какъв тип трейдър си и какъв тип трейдинг ти пасва най-добре 

– позициониране, дей трейдинг, скалпинг или друго. 

Необходимо е да откриеш графиките, които ти харесват, както и часовото време, което ти 

пасва за трейд, както и времето от седмицата,в което ти е удобно да трейдваш. Трябва да 

проучиш какво работи лично за теб. 

5. Трейдвай на демо сметка, сякаш това е сметката ти с  реален капитал. Трейдвай със  

същите  позиции на демо, за да свикнеш . После по същия начин ще направиш прехода и 

на реалната си сметка, но ще си изградил траен навик. 

Ако търсиш нова стратегия или искаш да търгуваш по нов начин или ще трейдваш след 

нов курс по трейдинг, тогава започни с демо сметка и докажи на себе си, че може да 

правиш последователни печалби от тази демо сметка. 

Така че, ако след 2 или 3 месеца на последователни печалби на демо сметката  и изграден 

навик и убежедение в отварянето на трейдовете,  ще може да направиш преход към 

реалната сметка с много малки промени. 

 



6. Повечето хора очакват да направят цяло състояние още от първия си ден на Форекс 

пазара. 

Вярно е, Форекс трейдинга може да бъде най-невероятния Бизнес, но след като си 

отделил: 

1.Време да го разбереш 

2.Време и да го научиш и  

3.Време , за да преживееш тежките удари. 

Като инвестираш време да изучиш графиката и да бъдеш постоянен в трейда с малки суми 

и това комбинирано с  извънреден труд, чак тогава ще може да си позволиш да вдигнеш 

сметката си да трейдваш на големи суми. 

7. Много хора прескачат между стратегии и идеи през цялото време, просто защото не 

могат да направят своя стратегия, която сами да са си изработили или са платили за 

такава. Трябва да дадеш време на стратегията, с която се занимаваш да се развие. 

Подготовката е важна. 

Наистина е много е важно, щом откриеш нещо, което ти подхожда, нещо, което отговаря 

на твоята индивидуалност и ти харесва методологията зад стратегията, да не се отказваш 

веднага, само защото тя не работи за няколко дни или седмица или месец. Трябва да 

приемеш това. Това е част от трейдинга и тряба  да се придържаш  към това, което имаш. 

8. Най-големият проблем за повечето хора е, че те не могат да приемат загубите. Това е 

част от трейдинга и ако не можеш да приемеш загубите, тогава наистина не би трябвало 

да търгуваш. 

Ако не можеш да приемеш ,че сметката ти ще пада за определен период от време, тогава 

не търгувай. Никаква система, никаква стратегия, никакъв метод на търговия, никакви 

роботи и нищо няма да прави постоянно печалби през цялото време, без да намаляват. 

Но падането на сметката ще се случва от време на време, така че просто трябва да 

приемеш това. 

Така че приеми тези загуби като част от търговията. Никой не ги харесва, а умните се учат 

от тях. Когато имаш губещи сделки върни се обратно на графиките и си виж сет апите 

отново, виж какво може да научиш от тези загуби. 

9. Много хора нямат способността да четат графиката и какво им казва пазара. Успешната 

търговия основана на извличане на информация от нива, ценообразуване, редене на 



ордерите от дилърите и виждането на хора зад графиката,  може да се третира като 

произведение на изкуството.  

10. Инвестирай в образованието си само от печаливши трейдъри. Да имаш подкрепа от 

Ментор е безценна. 

Доброто качество на образованието ти не само ти помага с твоите емоции, но е по-

вероятно да ти помогне да направиш повече пари, отколкото би направил  сам. С Ментор 

до себе си, ти скъсяваш занчително пътя до успеха. 

Свързвай се в общонст, изградена от печаливши трейдъри, това винаги ще ти помага и е 

важно за израстването ти. 

Ако оценяваш трейдинга като бизнес, тогава инвестираните суми и време за обучение ще 

са много малки , като разходи, на фона на това да станеш наистина успешен Forex Trader. 

Успех! 


