
Вадим Миронов: «Головне вміння - це терпіння»

Здрастуйте, шановні відвідувачі сайту www.rabotafree.com, з сьогоднішнього дня наш
сайт буде публікувати не тільки новини та інформаційні статті, а й інтерв'ю та розповіді
цікавих людей. Сьогодні нашим гостем став Вадим Миронов відомий трейдер з
маленького українського містечка.    www.rabotafree.com: Доброго дня Вадим, скажіть,
коли Ви почали займатися Форексом.
В. Миронов: Форексом я почав займатися приблизно 3 роки тому, відвідавши курси одній
Форекс контори. Природно курси були диким обдурюванням, проте сама торгівля мені
сподобалася і я продовжив її вивчати, почав експериментувати і вчитися.
www.rabotafree.com: і в чому ж полягала Ваша навчання?
В. Миронов: в тому, що я почав грати на демо рахунку пробувати різні стратегії
випробовувати радників, я довго не переходив на реальний рахунок, поки не зрозумів,
що момент настав.
www.rabotafree.com: і коли ж Ви зрозуміли, що пора?
В. Миронов: коли протягом місяця зміг збільшити свій демо рахунок в два рази. До цього
до речі, я в перебігу 4 місяців залишався в плюсі.
www.rabotafree.com: збільшити рахунок у два рази протягом місяця - це сильне
досягнення!
В. Миронов: на жаль мені більше не вдавалося його повторити.
www.rabotafree.com: Якими успіхами можете похвалитися зараз?
В. Миронов: а які тут успіхи, працюю, заробляю.
www.rabotafree.com: а скільки якщо не секрет?
В. Миронов: секрет, скажу для порівняння. Я інженер-гідротехнік, працював раніше в
державній компанії. Так от, за місяць на Форексі я заробляю стільки ж, скільки заробляв
за рік у водоканалі.
www.rabotafree.com: а втрачати доводитися?
В. Миронов: практично немає, адже я не ризикую. Я вмію чекати. Гра на Форекс - це
холодний бізнес розрахунок. А бізнес закінчується там, де починається азарт.
www.rabotafree.com: що Ви порадите молодим трейдерам?
В. Миронов: навчіться чекати, не робіть нічого з гаряча в запалі азарту. І перш ніж
внести гроші в форекс-контору прочитайте про неї відгуки, щоб не обпектися
www.rabotafree.com: А Ви обпалювалися?
В. Миронов :: і не раз.
На цьому наше невелике скайп інтерв'ю підійшло до кінця. Вадим Андрійович спеціально
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попросив не ставити йому технічних питань, але якщо комусь цікаво, він готовий
відповісти на деякі з них у коментарях до інтерв'ю.
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