
 کم و زیاد کردن حجم پوزیشن

 

 

، امروز خدمت شما هستیم با آموزش نحوه کم فارکس آموزش در ادامه مجموعه مقاالت

 .و زیاد کردن حجم پوزیشن

 صحیح های خود را بدرستی تنظیم کنید و اندازه استاپ حال که می دانید چگونه

را محاسبه کنید، در درس امروز به شما خواهیم آموخت که چگونه می توانید  پوزیشن

 !در معامالت خود کمی خالقیت داشته باشید

کم و زیاد کردن  توانند با اسکیلینگ یامی گیرند، می متعدد های پوزیشن دوستانی که

 .پذیر و خالق باشیدخود واقعاً انعطاف ریسک مدیریت حجم پوزیشن، در

  

 چیست؟ اسکیلینگ یا پوزیشن کردن زیاد و کم

 چیست و چرا از آن استفاده می شود؟ "اسکیلینگ"
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کم و زیاد کردن وزن پوزیشن به این معنی نیست که پوزیشن خود را قبل، در حین و 

 !(.ضرری نداردالبته بعد از باز کردن وزن کنید )کال نظارت بر وزن 

 .است اصلی باز پوزیشن از واحد کردن کم یا افزودن معنای به اساساً اسکیلینگ

ی شود( می تواند به شما کمک اسکیلینگ )که گاهی از آن با نام میانگین گیری نیز یاد م

کند تا ریسک کلی خود را اصالح کنید، سود خود را قفل کنید یا پتانسیل سود خود را 

 .افزایش دهید

البته، وقتی به وزن پوزیشن خود اضافه یا از آن کم می کنید، بالقوه یک سری نکات 

 .منفی نیز وجود دارد که باید از آنها اطالع داشته باشید

ی بعدی، همه چیز را در مورد مزایا و معایب کم و زیاد کردن وزن پوزیشن در هادر درس

 .معامالت به شما آموزش خواهیم داد

انجام این کار را به شما آموزش می دهیم تا مبادا جو گیر شوید و زیادی  صحیح ما روش

 .ریسک کنید و حساب خود را به باد دهید

  

 اسکیلینگ مزایای

 .ن کار جنبه روانی آن استبزرگترین فایده ای

کم زیاد کردن پوزیشن، آن نیاز روانی که در ورود یا خروج از معامالت باید حتما بی نقص 

 .باشید را از بین می برد
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هیچ کس نمی تواند به طور مداوم و همیشه پرایس اکشن و یا نقطه برگشت بازار را دقیقا 

 .پیش بینی کند
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یشن خود را باز کنید خیلی اینکه همیشه انتظار داشته باشید در بهترین نقطه ممکن پوز

خیلی سخت است. در این صورت فقط دارید با اعصاب خود بازی می کنید و خدای نکرده 

 !خود را در معرض سکته قرار می دهید

بالقوه حمایت/مقاومت، برگشت روند، کند شدن « ناحیه»توانید در بهترین حالت می

 .و غیره را شناسایی کنید شکست حرکت، ایجاد

شما می توانید پوزیشن خود را به صورت پله ای در حوالی آن نواحی باز کنید و/یا معامله 

 .خود را در سطوح مختلف باز کنید تا سود خود را قفل کنید

د را باز پر واضح است که اگر مجبور نباشید دقیقاً مشخص کنید که کجا باید پوزیشن خو

 !کنید و کجا باید ببندید، بار عظیمی را بلحاظ روانی از روی دوش خود برداشته اید

به عالوه اینکه الزم نیست حتما مثل تک تیرانداز ها دقیق به هدف بزنید و از ابتدای 

 !سود به تور بزنید پیپ حرکت تا انتهای حرکت را بگیرید تا بتوانید چند

همچنین هر بار که بتوانید ریسک خود را کاهش دهید، مجدد بار زیادی از روی شانه 

 های شما برداشته می شود، نه؟ قفل کردن سود چطور؟

راه با تریل کردن حد ضرر اجرا شود، کم کردن حجم اگر اسکیلینگ به درستی و هم

تواند در صورتی که قیمت ناگهان برگشت، از سود های شما محافظت ِ در سود میپوزیشن

 .کند

در پایان اینکه، اگر پوزیشنِ باز خود را سنگین تر کنید و روند بازار به نفع شما ادامه یابد، 

 .دهدپیپ را افزایش میتر سود شما به ازای هر این پوزیشن بزرگ
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 اسکیلینگ معایب

اشکال عمده اسکیلینگ زمانی است که شما به پوزیشن خود اضافه می کنید. می توانید 

 حدس بزنید که اشکال آن کجاست؟

 !دهید می افزایش دارید را خود کلی ریسک شما ... بله. درسته

هستند، و اگر این کار « مدیران ریسک»گران پیش از هر چیز به یاد داشته باشید، معامله

 !!تواند حساب شما را به باد دهدپوزیشن می« سنگین کردن»را بدرستی انجام ندهند، 

یک پوزیشنِ باز را در دروس بعدی به شما  ایمنی خبر خوب اینکه، نحوه سنگین کردن

 .توضیح خواهیم داد

اشکال آن این است که وقتی مقادیری از پوزیشنِ باز خود را کم می کنید، بالقوه  دومین

 ؟!سود حداکثری خود را کاهش می دهید. کسی چنین چیزی را نمی خواهد. می خواهد

باری.. در بازارهای بسیار سریع و پویا نظیر بازار فارکس، شاید بد نباشد ریسک خود را 

 ".از بازار بیرون بکشیدکمی سود خود را "کاهش دهید و 

در دروس بعدی، چند نمونه ساده از نحوه سبک کردن یا سنگین کردن حجم پوزیشن را 

 .بررسی خواهیم کرد
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