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، امروز جمع بندی خواهیم داشت بر مباحث فارکس آموزش در ادامه مجموعه مقاالت

 .دی پوزیشنارائه شده در خصوص نحوه محاسبه سایزبن

پس از سفر به دور دنیا همراه با ند تازه کار که او را به شما معرفی کردیم، و ذکر مثال 

هایی ساده از نحوه سایزبندی پوزیشن، می توانیم بگوییم که به خوبی دارید مراحل تبدیل 

 .شدن به یک مدیر ریسک شایسته را طی می کنید

تنها بخشی از مهارت الزم برای تبدیل البته دانستن نحوه سایزبندی صحیح پوزیشن 

 .شدن به یک تریدر حرفه ای در زمینه مدیریت ریسک است

 .است انضباط بخش دیگر

https://irtrader.net/

https://irtrader.net/a-to-z-forex-training-in-forex-school/


 

 تعیین پیش از را آن و هستید راحت آن با که ریسکی سطح و ضررها حد به

های سودآور و مطمئن باشید که پس از مقداری ضرر، فرصت باشید پایبند اید کرده

 .د آمدزیاد خواهن

  

 پوزیشن سایزبندی حساب ماشین

در پایان، با توجه به اینکه شما یک ماشین حساب دم دستی یا یک چنین ابزاری برای 

محاسبه سایز پوزیشن در پلت فرم معامالتی خود ندارید، بنابراین ما، به اطالع شما می 

رسانیم که سایت های فراوانی در اینترنت وجود دارند که چنین امکانی را به صورت یک 

ی محاسبه سایز پوزیشن ارائه می دهند. با یک سرچ ساده ماشین حساب دم دستی برا

 .در گوگل می توانید چنین سایت هایی را پیدا کنید

https://irtrader.net/



 
 

 بووووم! همیشه خبرهای خوب داریم. نه؟

 پوزیشن سایزبندی های حساب ماشین بنابراین در صورت نیاز می توانید از این قبیل

 !استفاده کنید فارکس

یشنهاد می کنیم هر بار که تصمیم به انجام معامله دارید، ابتدا از چنین در واقع، به شما پ

 .ابزارهایی استفاده کنید

برای استفاده از ماشین حساب سایزبندی پوزیشن، جفت ارزی که معامله می کنید، اندازه 

حساب و درصدی از حساب که می خواهید روی آن ریسک کنید را وارد نمایید. ماشین 

س اطالعاتی که شما وارد می کنید سایز پوزیشن را به شما پیشنهاد می حساب، بر اسا

 .دهد

 "!دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است"به هر حال از قدیم گفته اند: 

https://irtrader.net/

https://www.babypips.com/tools/position-size-calculator
https://www.babypips.com/tools/position-size-calculator

