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، چهار اشتباه رایجی که معموال معامله فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .گران هنگام گذاشتن استاپ خود مرتکب می شوند را به شما معرفی خواهیم کرد

است،  ریسک مدیریت همانطور که می دانید تاکید ما همیشه بر استفاده درست از قوانین

اما زمانی که از این قوانین بدرستی استفاده نشود، نه تنها می تواند به سود منجر نشود 

 بلکه منجر به ضرر بیشتر شود. و شما که چنین چیزی را نمی خواهید، می خواهید؟

  

  نزدیک بسیار ضرر حد

اشتباه رایج بسیاری از معامله گران این است که استاپ های خود را تنگ تنگ قرار اولین 

 .می دهند
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آنها آنقدر استاپ خود را تنگ و نزدیک می گذارند که جای هیچ فضایی برای نفس 

 !کشیدن پوزیشن باقی نمی ماند

وقتی حد ضرر خود را در زمان معامالت زیادی تنگ و چسبیده به نقطه ورود خود می 

نخواهد داشت تا معامله شما کافی برای نوسان قیمت وجود  "فضای تنفس"گذارید، 

 .بتواند از نوسانات جان سالم بدر برده تا در نهایت بازار به جهت پوزیشن شما حرکت کند

در زمان گذاشتن حد ضرر خود هرگز نوسانات جفت ارز را فراموش نکنید. جفت ارز می 

 تواند قبل از اینکه بخواهد به یک جهت خاص سرازیر شود در اطراف نقطه ورود شما

 .مدتی تاب بخورد و دست دست کند. این یک واقعیت کتمان ناپذیر است

 145.00 به نرخ  GBP/JPY به عنوان مثال، فرض کنید که شما روی جفت ارز

 .گذاشتید 144.90 روی را خود ضرر حد و گرفتید خرید

بینی شما درست باشد که قیمت با برخورد با آن ناحیه واکنش نشان داده حتی اگر پیش

تر از قیمت پیپ پایین 15تا  10برگردد، این احتمال وجود دارد که قیمت همچنان تا و 

 .147.00ورودی شما کاهش یابد، مثال تا 
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 بعد فکر می کنید چی شده؟

پیپ سود اعال را به تور بزنید زیرا در یک لحظه استاپ شما خورده  200شما نتوانستید 

 :است. پس فراموش نکنید

 !ی نفس کشیدن داده و نوسانات و تالطم بازار را در نظر بگیریدبه معامله خود فضا

  

 گذاشتن برای مبنایی عنوان به "پیپ قدر فالن" همچون هایی اندازه از استفاده

 .ضرر حد

  

است.  بدی ایده« فالن قدر دالر» یا « فالن قدر پیپ»استفاده از سایز پوزیشنی همچون 

 .خود استفاده کنید ضرر حد برای تعیین تکنیکال تحلیل شما در واقع باید از

 این را در درس ند تازه کار نیز آموختیم، یادتان هست؟

به  ربطی هیچ برای محاسبه فاصله گذاشتن استاپ پوزیشن سایزبندی استفاده از

 .نوسانات قیمت و رفتار بازار ندارد

از آنجایی که ما در حال معامله کردن در بازار هستیم، محاسبه حد ضرر با توجه به 

 .نوسانات بازار، بسیار منطقی تر است

از این گذشته، شما نقطه ورود و حد سود خود را با استفاده از تحلیل تکنیکال انتخاب 

 .کرده اید، پس برای حد ضرر خود نیز باید از همین روش استفاده کنید
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 .ناگفته نماند نباید سایز پوزیشن را به طور کامل فراموش کنید

محاسبه اندازه پوزیشن خود، تصمیم بگیرید که حد ضرر  از پیش توصیه ما این است که

 .خود را کجا قرار دهید

  

 دور خیلی های استاپ

افتند و حد ضررهای خود را خیلی دور تنظیم  گران نیز از آن طرف بام میبرخی از معامله

کنند، و می نشینند و با خدای خود راز و نیاز می کنند که خدا کند قیمت به سمت می

 .پوزیشن آنها پیش رود

 خوب، پس گذاشتن حد ضرر اصال چه فایده ای دارد؟

ریم، پس چه فایده ای دارد که پوزیشنی که مدام بیشتر در ضرر می رود را باز نگه دا

ای سودآورتر استفاده معاملهتوانیم از سرمایه قفل شده در آن برای ورود به وقتی می

 ؟!کنیم

گذاشتن استاپ های زیادی گشاد و یا دور، سبب می شود معامله شما به 

 !بیشتری نیاز داشته باشد تا به نفع شما حرکت کند پیپ مقدار
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به  ترنزدیک نظر ما اینست که تالش کنید استاپ های خود را در قیاس با حد سود،

 .نقطه ورود خود قرار دهید

 ؟تری داشته باشید، نهپاداش بزرگ البته، شاید بخواهید ریسک کمتر و

درصد معامالت،  50، اگر حداقل در 2:1با یک نسبت پاداش به ریسک خوب، مثالً 

 .تحلیل شما درست باشد، احتماالً در پایان به سود خواهید نشست

  

 .مقاومت یا حمایت سطوح روی دقیقا استاپ دادن قرار

 گذاشتن استاپ زیادی نزدیک؟ بد

 گذاشتن استاپ زیادی دور؟ بد

 پس یک حد ضرر خوب دقیقاً کجا قرار می گیرد؟

قرار نمی  مقاومت یا حمایت خوب، می توانیم قطعا به شما بگوییم که دقیقاً روی سطوح

 .گیرد

 چطور؟

 مگر نگفتیم که برای تعیین استاپ باید از تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

، توجه به ضرر حد مطمئناً همینطور است، هنگام تصمیم گیری در مورد محل گذاشتن

 .کندسطوح حمایت و مقاومت کمک شایانی می 

گرفتن دارید، کافیست به دنبال نزدیک ترین سطح حمایت در زیر نقطه  خرید اگر قصد

 .ورود خود بگردید و استاپ خود را در آن ناحیه تنظیم کنید
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بگیرید، می توانید ببینید که سطح مقاومت بعدی باالتر از نقطه  فروش اگر می خواهید

 .یدورود شما کجاست و حد ضرر خود را آنجا قرار ده

 اما چرا گذاشتن حد ضرر درست روی سطح حمایت یا مقاومت ایده خوبی نیست؟

تواند دلیل آن این است که قیمت پس از لمس سطح حمایت یا مقاومت، همچنان می

 .فرصتی برای برگشتن و حرکت در جهت پوزیشن شما داشته باشد

آنسوی ناحیه حمایت یا مقاومت قرار دهید، کم و بیش  پیپ اگر استاپ خود را چند

 توانید می  مطمئن خواهید بود که حمایت یا مقاومت کامال شکسته شده و در نتیجه

 .اه بوده استاشتب شما معامالتی ایده که کنید تایید
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