
 درصد در هر معامله ریسک نکنید 2هرگز بیش از 

 

، از مقدار ریسک جایز روی هر معامله فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .با شما خواهیم گفت

 ه چقدر باید ریسک کرد؟در هر معامل

 .سوال خوبی است

 !ریسک نکنید معامله هر در %2 تالش کنید بیش از

شاید حتی این مقدار کمی نیز باال باشد. به خصوص اگر یک معامله گر مبتدی در فارکس 

 .باشید

در زیر یک جدول مهم ارائه می شود که تفاوت بین ریسک کردن روی درصد کمی از 

 .له( با ریسک کردن روی درصد باالتر را به شما نشان می دهدسرمایه )در هر معام
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 معامله هر در %10 ریسک مقابل در %2 ریسک
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% از حساب با ریسک کردن 2طور که می بینید تفاوت زیادی بین ریسک کردن روی همان

 !% از حساب در یک معامله وجود دارد10روی 

معامله  19اگر دست بر قضا وارد یک سلسله ضرر متوالی هم شوید، کافیست فقط در 

ایه درصد ریسک کرده باشید، سرم 10متوالی ضرر کنید، در اینصورت اگر در هر معامله 

 .دالر می رسد 3002دالر شما به  20000ابتدایی 

 !از حساب خود را از دست می دادید درصد 85  بعبارتی بیش از

 %30  دالر داشتید. بعبارتی فقط 13903% ریسک می کردید، همچنان 2اما اگر فقط 

 .از کل حساب خود را از دست می دادید

معامله پشت سر هم ضرر کنید، اما  19البته ما خانه پر آن را حساب کردیم و گفتیم 

درصد  2معامله متوالی را از دست دهیم، حال خودتان تفاوت بین ریسک  5کافیست فقط 

 .درصد را ببینید 5و ریسک 

 .دالر داشتید 18447% ریسک می کردید، همچنان 2اگر 

 .دالر داشتید 13122درصد ریسک می کردید، فقط  10اگر 

معامله را پشت سرهم ضرر می کردید و  19بعبارتی کمتر از مقداری است که اگر تمام 

 !درصد از حساب خود را ریسک می کردید 2فقط 

خود را به گونه ای  ریسک مدیریت نکته مهم این جدول این است که شما باید قوانین

شوید، همچنان سرمایه کافی  می دراوداون برای خود تنظیم کنید که وقتی وارد یک دوره

 (.نشوید اوت  برای باقی ماندن در بازی را داشته باشید )بعبارتی استاپ

 ؟!!کل حساب خود را از دست داده اید درصد از 85آیا می توانید تصور کنید که 
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% روی مانده موجودی خود سود کنید تا بتوانید به 566بعبارتی در این حالت شما باید 

 !برگردید حالت سر به سر

 .به ما اعتماد کنید، شما هرگز نباید در چنین موقعیتی قرار گیرید

 

 "برگردم؟ سر به سر نقطه به تا کنم چه"

معینی از حساب  در زیر جدولی ارائه می گردد که نشان می دهد اگر دست بر قضا درصد

 .دیدخود را از دست دادید، چند درصد باید سود کنید تا به نقطه سر به سر بگر
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همانطور که می بینید هر چه بیشتر ضرر کنید، بازگشت به مقدار اولیه حساب سخت تر 

 .می شود

 توانید می که کاری هر چندان می شود که شما باید اینجاست که اهمیت این نکته دو

 .دهید انجام خود حساب از محافظت برای

تا اینجای کار، امیدواریم این موضوع را بخوبی درک کرده باشید که تنها باید درصد کمی 

از حساب خود را در هر معامله ریسک کنید تا بتوانید از سلسله ضررهای متوالی احتمالی 

 .در برید و همچنین از وقوع دراوداون های بزرگ در حساب جلوگیری کنیدجان سالم به 

 !قمارباز نه ...به یاد داشته باشید، شما باید مثل همان صاحب کازینو باشید
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