
 

Ce este Psychology FX ? 

 

Psychology FX reprezinta cel mai complet curs de tranzactionare pe piata forex, cuprinzand toate 

informatiile necesare pentru a deveni un trader de succes pe aceasta piata de tranzactionare. 

In afara de lectiile de baza necesare unui trader incepator, acest curs include mai ales informatii ce cu 

siguranta vor aduce un plus si traderilor avansati. 

Psychology FX iti construieste psihologia cheie cu care trebuie sa abordezi aceasta activitate de trading 

pentru a avea succes.  

Vei intelege modul in care institutiile tranzactioneaza pe aceasta piata, si cum sa profiti de acest aspect 

pentru a obtine cele mai bune rezultate in urma tranzactiilor efectuate de tine. 

Vei invata ce este o analiza tehnica, si cum trebuie sa te folosesti de aceasta analiza, separandu-te de 

modul in care majoritatea retail traderilor aplica aceasta analiza, deoarece majoritatea retail traderilor 

nu sunt profitabili pe aceasta piata. 

Acest curs iti va aduce la cunostinta strategii cheie cu privire la gestionarea capitalului, educandu-te cu 

conceptia unui trader de succes, avand ca prim scop protejarea capitalului, iar ca scop secundar, 

generarea unui profit constant si crescator.   

Analiza tehnica nu este suficienta pentru a avea succes in tranzactionarea pe piata forex. Fara sa 

combini analiza tehnica cu analiza fundamentala, practic tranzactionezi cu un foarte mare dezavantaj. In 

acest curs vei invata cum sa interpretezi analiza fundamentala, si cum sa combini aceasta analiza cu 

analiza tehnica pentru a tranzactiona in directia corecta! 

Psychology FX pune accent si pe psihologia si emotiile ce reprezinta o bariera enorma in calea spre 

succes a oricarui trader, instruindu-te perfect pentru a fi maestru la acest capitol. 

Informatiile acestui curs sunt asezate perfect pentru a putea fi cat mai bine interpretate de student, insa 

inainte de a cumpara acest curs, asigura-te ca esti dispus sa depui efortul necesar pentru a pune in 

practica aceste informatii.  

In cazul in care nu esti profitabil aplicand corect informatiile livrate, Psychology FX iti va returna suma 

intreaga platita pe acest curs!   

  


