
 چگونه حد ضرر را با استفاده از حمایت و مقاومت تنظیم کنیم؟

 

 

، نحوه تعیین و تنظیم حد ضرر بر اساس فارکس آموزش در درس امروز از مجموعه دروس

 .ه شما خواهیم آموختحمایت و مقاومت از روی نمودار را ب

از حساب را مورد بحث قرار  درصدی از استفاده با ضرر حد در درس پیش نحوه تنظیم

 .دادیم

 ما به نمودارها آنچه تر برای تعیین حد ضرر، گذاشتن آن بر اساسیک راه معقول

 .، استگویندمی

ر بازارها معامله می کنیم، شاید بد نباشد حد ضرر خود را بر اساس از آنجایی که ما د

 نه؟ است، منطقی …آنچه بازارها به ما نشان می دهند بگذاریم

توانیم در پرایس اکشن مشاهده کنیم این است که گاهی اوقات یکی از مواردی که ما می

 .ا فراتر روندها نمی توانند سطوح خاصی را شکسته و از آنهرسد قیمتبه نظر می
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گیرند، اغلب اوقات، زمانی که این نواحی حمایت یا مقاومت مورد تست مجدد قرار می

 .احتماال یک بار دیگر آنها مانع پیشروی قیمت می شوند

امری منطقی است، زیرا اگر  مقاومت و حمایت گذاشتن حد ضرر در آنسوی این سطوح

شود قیمت آنسوی این نواحی معامله شود، منطق می گوید شکست آن ناحیه سبب می

گران بیشتری وارد بازار گردیده و روی شکست آن ناحیه پوزیشن بگیرند و در معامله

 .نتیجه قیمت بیشتر علیه شما حرکت کند

یا، اگر این سطوح شکسته شده و شکست نیز تایید شود، ممکن است نیروهایی که شما 

 .سمت هل دهند از آنها هیچ اطالعی ندارید )دست های پشت پرده( ناگهان بازار را به یک

 :مقاومت و حمایت بیایید نگاهی گذرا داشته باشیم به روش تعیین حد ضرر بر اساس

 

 

 .مودار باال، می بینیم که این جفت ارز دارد باالی خط روند نزولی معامله می شوددر ن
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معامله ای عالی است و تصمیم می  (مقاومت شکست) معتقدید که معامله این تکنیکال

 .گیرید که خرید بگیرید

 :شوید، پرسش های زیر را از خود بپرسیداما پیش از آنکه وارد معامله 

 کجا می توانید حد ضرر خود را بگذارید؟ .1

 چه شرایطی ایده اصلی معامالتی شما را بی اعتبار می سازد؟ .2

 

 

و سطوح حمایت  روند خطوط ین مثال، بسیار منطقی است که حد ضرر خود را در زیردر ا

 .قرار دهید

اگر بازار به داخل این نواحی حرکت کند، به این معنی است که خطوط روند هیچ حمایتی 

 .شندگان کنترل اوضاع را به دست دارنداز سمت خریداران بخود ندیده و اکنون فرو

ایده معامالتی شما بی اعتبار شده و وقت آن است که اشتباه خود را پذیرفته، از معامله 

 .خارج شده و ضرر را پذیرا باشید
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 EUR/USD روی بر فروش: مثال

روند نزولی داشته است. قیمت دو سه باری به خط روند   EUR/USDدر نمودار زیر، 

 .نزولی برخورد کرده که سبب شده سطح مقاومت خوبی ایجاد شود

 .( قرار دهید1.3690شما می توانستید یک سفارش فروش درست روی خط روند نزولی )

 حاال، حد ضرر خود را کجا قرار می دهید؟

 .قرار می گیرد .38001شما روی  ضرر حد

دقت کنید که چگونه این سطح )سطح حد ضرر( باالتر از ناحیه مقاومت است: یعنی خط 

 .روند نزولی

 .بگذاریم 1.3450و  1.3530اجازه دهید حد سود ها را روی 

 

 .معامله فعال می شود. خط روند بعنوان یک مقاومت عمل کرده و قیمت کاهش می یابد
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 .حد سود اول شما می خورد

کم می آورد و نمی خورد، اما در آن زمان، شما حد ضرر خود  پیپ حد سود دوم فقط یک

اید( سر گذاشته اید )سطحی که وارد فروش شدهرا جابجا کرده و آن را روی نقطه سربه

 .بنابراین ضرر نکرده اید

 

 

این مثال نمونه ای بود از نحوه استفاده از مقاومت برای گذاشتن حد ضرر. به جای استفاده 

 .از یک عدد ثابت می توان برای تعیین حد ضرر از حمایت و مقاومت استفاده کرد
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