
 حد ضرر چیست؟

 

، شما را با مفهوم مهم حد ضرر یا استاپ فارکس آموزش در این مقاله از مجموعه مقاالت

 .مراه باشیدالس آشنا خواهیم ساخت. با ما ه

مهمترین کاریست که شما به عنوان یک  معامالتی سرمایه از حفاظت و مدیریت

 .معامله گر باید بتوانید انجام دهید

اگر تمام سرمایه معامالتی خود را از دست بدهید، هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید مبلغ 

 !ه ایداز دست رفته را برگردانید. بعبارتی شما از زمین بازی اخراج شد

و آنها را به بازار پس  کرده حفظ را ها پیپ آن اگر پیپ شکار می کنید، باید بتوانید

 .ندهید

دهد و اما بیایید حقیقت را بپذیریم. بازار همیشه کاری که بخواهد انجام دهد را انجام می

 .کندبه هر جهتی که دلش بخواهد حرکت می
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هر روز معامالتی یک چالش جدید است و تقریباً هر موردی، از مسائل ژئوپلیتیک، 

 بانک پولی سیاست غافلگیرکننده گرفته تا شایعات مربوط به اقتصادی آمار انتشار

توانند سبب حرکت قیمت ارز در هر جهتی شود. آنهم با سرعت همه و همه می مرکزی

 !بسیار زیاد

ره در جایی در سمت اشتباه بازار پوزیشن می این بدان معناست که هر یک از ما باالخ

 .گیریم

 

ناپذیر است، اما وقتی در چنین ما معصوم نیستیم و گرفتن پوزیشن ضررده، اجتناب

 .توانیم آن را کنترل کنیمموقعیت و شرایطی گرفتار شدیم، می
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توانید به امید بازگشت بازار توانید به سرعت جلوی ضرر خود را بگیرید و هم میهم می

 .به جهت پوزیشن شما، آن را باز نگه دارید

البته، همان یکباری که شما پوزیشن خود را باز می گذارید و بازار به جهت شما هرگز 

ه هم زدن حرفه معامله تواند حساب شما را به فنا داده و در یک چشم ببرنمی گردد، می

 .گری شما به ملکوت اعال بپیوندد

در واقع این  "!کنی معامله دیگر روز یک بتوانی تا بمان زنده" خارجی ها می گویند

باشد زیرا هر چه بیشتر بتوانید زنده  مبتدیان کوچه گفته باید شعار هر معامله گر در

ید تجربه کسب کنید و شانس موفقیت بمانید، بیشتر می توانید یاد بگیرید، بیشتر می توان

 .خود را افزایش دهید

در معامالت بعنوان یک مهارت و ابزار مهم « حد ضرر»و همینجاست که تکنیک مدیریتی 

 .گر خود را نشان می دهددر جعبه ابزار یک معامله

، نه ضررده معامله یک از خروج برای شده تعیین پیش از سطح یک تعریف کردن

وند جلوی ضررها هرچه سریعتر گرفته شوند و شما می توانید سراغ تنها سبب می ش

فرصت های جدید بروید، بلکه اضطراب و نگرانی ناشی از باز بودن بدون برنامه یک 

 .پوزیشن ضررده را نیز حذف می کند

 داشتن استرس کمتر خوب است دیگه، نه؟

عتر جلوی ضرر هر چه سری"البته که همینطور است، پس بیایید روش های مختلف 

 !را با هم بررسی کنیم "گرفتن

حال پیش از آنکه با هم تکنیک های حد ضرر را ببینیم، باید اولین قانون تنظیم و گذاشتن 

 .حد ضرر را با هم مرور کنیم
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 .ایده معامالتی شما باشد "شدن اعتبار بی سطح" سطح حد ضرر شما باید

ی گذاشتید، یادتان هست؟ سر قرار، در یک آن دورانی که اینترنتی و ندیده با هم قرار م

لحظه ای، دیگر تحمل نمی کردید و فقط می خواستید از جای خود بلند شوید و کافی 

 !یابی بودشاپ را ترک کنید. همان لحظه در واقع حد ضرر در بازی دوست

 .حد ضرر در معامالت هم چندان متفاوت نیست

 "!رفیق است خروج وقت" عالمت دهد کهوقتی قیمت به این سطح رسید، باید به شما 
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 کنیم؟ استفاده ضرر حد از باید چرا

 .نمی شوند بزرگ خیلی ضررها هدف اصلی حد ضرر این است که اطمینان حاصل کنیم

اگرچه چنین چیزی شاید بدیهی به نظر برسد، اما کمی بیش از چیزی است که شاید 

 .شما تصور کنید

 .کندال و کیلی فرض کنید دو معامله گر داریم به اسامی

 

دقیقا از یک استراتژی معامالتی استفاده می کنند و تنها تفاوت معامالت هر دوی آنها 

 .آنها است ضرر حد مقدار آنها در
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 :دو نتیجه در پی دارد در هر معامله، استراتژی معامالتی آنها فقط

 سود .1

 ضرر .2

 

 شود که یا حد ضرراین بدان معناست که پوزیشن زمانی در این استراتژی بسته می

) SL( حد سود یا بخورد) PT( بخورد. 

 .می شوند متوالی ضررهای سلسله حاال تصور کنید که کیلی و کندال هر دو وارد

 !معامله بطور متوالی ضرر می دهند 10هر دوی آنها روی 

 !رود می فنا به کوچک می شود، اما حساب کیلی درصد 20 حساب کندال

 !کیلی از فارکس اخراج می شود
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 و کار و ساز و دهد می کاهش را حساب رفتن فنا به ریسک ضرر، حد از هاستفاد

 .است معامالتی سرمایه از محافظت جهت در عملکردی

های مختلف گذاشتن و تنظیم حد ضرر بیشتر بحث در بخش بعدی، در مورد روش

 .خواهیم کرد

 :انتخاب کنید در واقع چهار روش برای اینکار وجود دارد که شما می توانید از بین آنها

 استاپ درصدی .1

 استاپ با استفاده از تالطم بازار .2

 استاپ نموداری .3

 استاپ زمانی .4

 

 !آماده اید؟ پس کار را شروع کنیم
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