
 دراوداون و ماکسیموم دراوداون چیست؟

 

، مفاهیم دراوداون و ماکسیموم دراوداون فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .را به شما توضیح خواهیم داد

رازمدت برای ما سودآوری دارد، اما اکنون در د ریسک مدیریت خب، پس متوجه شدیم که

 .می خواهیم آن روی سکه را به شما نشان دهیم

 اگر از قوانین مدیریت ریسک استفاده نمی کردید چه اتفاقی می افتاد؟

 :مثال زیر را در نظر بگیرید

دالر ضرر می کنید. چند درصد از حساب  50000دالر دارید و  100000فرض کنید 

 داده اید؟خود را از دست 

 .درصد است 50پاسخ 

 .بسیار ساده بود
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 .می گویند دراوداون این همان چیزی است که معامله گران به آن

 .در واقع به کاهش یا افت سرمایه فرد پس از یک سری معامالت زیانده دراوداون گویند

 نسبی )قله( مقدار بیشترین دراوداون معموالً با محاسبه اختالف بین

 .بدست می آید نسبی )حفره( مقدار کمترین منهای سرمایه

معامله گران معموالً این مورد را به شکل درصدی از حساب معامالتی خود یادداشت می 

 .کنند

 

 متوالی ضررهای
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هستیم. به همین دلیل است  برتری حاشیه در معامالت، ما همیشه به دنبال ایجاد یک

 .عامالتی می کنندکه معامله گران اقدام به طراحی سیستم م

 بسیار برتری حاشیه که رسد می نظر به است، سودآور ٪70یک سیستم معامالتی که 

 است، سودآور درصد 70 شما معامالتی سیستم که دلیل این به تنها آیا اما. دارد خوبی

 7 در آن معامله 10 هر از دهید، می انجام که ای معامله 100 هر از که معناست بدان

 واهید کرد؟خ سود معامله

معامله پیروز  100معامله از آن  70لزوما نه! چگونه می خواهید بدانید که در کدام 

 خواهید بود؟

 پشت اول معامله 30 در که است ممکن. پاسخ این است که شما نمی توانید بدانید

 .شوید برنده را مانده باقی معامله 70 و کنید ضرر سرهم

 30اگر "سودآور است، اما پرسش اینجاست،  درصد 70اینگونه باز هم سیستم شما 

 "معامله را بطور متوالی ضرر کنید، آیا باز هم در بازی حضور خواهید داشت؟

به همین دلیل است که می گوییم مدیریت ریسک بسیار مهم است. از هر سیستمی هم 

 .که استفاده کنید، باز هم شما در نهایت با سلسله ضررهای متوالی مواجه خواهید شد

 باطل دور در است، پوکر طریق از آنها پول تمام که ایحرفه پوکربازان حتی

 .هستند سودآور همچنان پایان در اما افتند، می سرهم پشت ضررهای

دلیل آن این است که پوکر بازان خوب، قوانین مدیریت ریسک را رعایت می کنند زیرا 

 .برنده نخواهند شدمی دانند که در تمام تورنمنت هایی که بازی می کنند 

خود ریسک می کنند تا بتوانند از  موجودی کل از کمی درصد در عوض، آنها تنها روی

 .این سلسله ضررهای پشت سر هم جان سالم به در ببرند

 .این دقیقا همان کاری است که شما به عنوان یک معامله گر باید انجام دهید
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 .هستند معامالت از بخشی ها دراوداون

 برنامه یت یک معامله گر فارکس، حضور در عرصه معامالت با یککلید موفق

است که به شما امکان می دهد در طول این دوره های ضرر مقاومت کنید. و  معامالتی

 .بخشی از برنامه معامالتی شما پیروی از قوانین مدیریت ریسک است

خود را ریسک کنید تا بتوانید از سلسله  "موجودی معامالتی"فقط درصد کمی از 

 .ضررهای متوالی جان سالم به در ببرید

به یاد داشته باشید که اگر قوانین مدیریت پول را بطور دقیق رعایت کنید، تبدیل به 

 ".همیشه برنده خواهید بود"همان صاحب کازینو خواهید شد و در دراز مدت، 

بخش بعدی، به شما نشان خواهیم داد که وقتی از مدیریت ریسک صحیح استفاده در 

افتد و وقتی از مدیریت ریسک صحیح استفاده نکنید چه رخ می کنید چه اتفاقی می

 !دهد
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