
 چگونه از حجم پوزیشن کم کنیم؟

 

 

، نحوه سبک کردن وزن پوزیشن را به فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .شما آموزش خواهیم داد

همانطور که پیشتر هم ذکر شد، کم کردن حجم پوزیشن مزیت بزرگی دارد و آن کاهش 

ریسک شماست، زیرا در این حالت پهنه ی ریسک شما )میزان ریسکی که خود را در 

 .ضرر در چه و باشد سود در شما پوزیشن چه ...داده اید( کاهش می یابدبرابر آن قرار 

همراه شود، مزیت قفل شدن  استاپ کردن تریل زمانی که کم کردن حجم پوزیشن با

 .بدون ریسک را نیز به همراه خواهد داشت "تقریبا"سود و ایجاد یک معامله 

یک مثال معامالتی را با هم بررسی خواهیم کرد تا به شما نشان دهیم که چگونه می 

 .توان این کار را انجام داد
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  EUR/USDپوزیشن از کردن کم مثال:

هزار واحد یورو/دالر روی  10دالری دارید و  10000فرض کنید شما یک حساب 

 .فروش گرفته اید 1.3000

پایین تر از  پیپ 300قرار می دهید و حد سود شما  1.3100حد ضرر خود را روی 

 .است 1.2700نقطه ورود شما در 

دالر است( و با استاپ  1ارزش پیپ این پوزیشن ) EUR/USD هزار واحد از 10با 

 .است شما حساب از ٪1دالر یا  100پیپ، مجموع ریسک شما  100

پیپ به نفع شما پایین می آید. این  100یا  1.2900تا  EUR/USDچند روز بعد، 

 .درصد است 1دالر یا  100ود شما در مجموع بدان معناست که س

انقباضی( می کند که چنین اظهاراتی ) داویش به طور ناگهانی، فدرال رزرو اظهارنظرهای

 .ممکن است سبب تضعیف دالر در کوتاه مدت شود
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چنین چیزی شاید فروشندگان دالر را به کف بازار بازگرداند، و من "با خود می گویید، 

 ".کنم سود حفظ مقداری است بهتر ...آید یا نهر میدانم که آیا یورو/دالر پایین تنمی

 نرخ با یورو/دالر واحد 5000 خرید با را خود پوزیشن از نیمی گیریدمی تصمیم

 .ببندید 1.2900 روی یعنی فعلی

 0.50پیپ  1هزار واحد یورو/دالر،  5دالر حفظ سود می کنید ] 50با این کار مقدار 

دالر =  0.50پیپ ضربدر  100را می بندید ) سود پیپ 100 شما ...دالر ارزش دارد

 ](دالر 50

باز می  1.3000روی  EUR/USD واحدی از 5000اینگونه یک پوزیشن فروش 

( جابجا کنید 1.3000توانید استاپ خود را به نقطه سر به سر )ماند. از اینجا به بعد، می

 .تا یک معامله بدون ریسک ایجاد کرده باشید

را فعال کرد، آنگاه  1.3000اگر جفت ارز باالتر رفت و حد ضرر اصالح شده شما در 

مقدار باقیمانده از پوزیشن را بدون هیچ ضرری می بندید، و اگر پایین تر آمد، می توانید 

 .از سود بیشتر روی این پوزیشن لذت ببرید

ود حداکثر شما مقدار س "بستن مقداری از سود"بدیهی است که در این تاخت زدن و 

 .کم می شود

پیپ نوسان را با پوزیشن  300ریزش کرد و شما  1.2700تا  EUR/USD حال، اگر

 .دالر بود 300تور زده بودید، در اینصورت سود شما  EUR/USD هزار واحدی 10

هزار واحد  5دالر بستید، و سپس  50پیپ سود به  100هزار واحد را با  5در عوض، 

 300 ×دالر در هر پیپ  0.50دالری ) 150پیپ سود با سود  300ا باقیمانده خود را ب

 .دالر( بستید 150پیپ = 
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دالر شود که در حالت اول  200در مجموع، چنین چیزی باعث می شود سود شما 

 .دالر بود 300حداکثر سود شما 

های مختلف برای کاهش کند زماندر زیر تصویری ارائه می گردد که به شما کمک می

 (.پوزیشن را برای خود تجسم کنید )دم اژدها را نادیده بگیریدحجم 

 

 ...شماست عهده به همیشه سود مقداری کردن قفل و حفظ برای گیری تصمیم

 .کنید نسنگی سبک خود برای را منفی و مثبت نکات کافیست تنها

در این مثال، سود بهتر در یک کفه ترازو و آرامش خاطرِ یک سود قفل شده کوچکتر و 

 .نیز ایجاد یک معامله بدون ریسک در کفه دیگر ترازو است

 کدام برای شما بهتر است؟

 درصد سود بیشتر یا با آرامش بیشتری خوابیدن در شب؟  50
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زار فراتر از حد سود شما حرکت کند و کاری از یاد نبرید، این امکان نیز وجود دارد که با

 .کند حساب شما بیشتر بدرخشد

در زمان اصالح معامالت موارد زیادی هستند که باید آنها را در نظر گرفت، و با تمرین و 

تر خواهید معامله زیاد، روند سبک سنگین کردن گزینه های موجود را برای خود راحت

 .یافت

می دهیم که چگونه می توانید به حجم پوزیشن های خود در درس بعد، به شما آموزش 

 .اضافه کنید

 "چرا؟ چرا بخواهم معامله خودم را سنگین تر کنم؟"شاید بپرسید: 

افزودن به حجم پوزیشن، اگر به درستی انجام شود، سبب افزایش سود می شود که نکته 

 .مهمی است

 "پاداش باالتر، ریسک باالتر"اما از قدیم گفته اند، 

 .اگر این کار بدرستی انجام نگیرد، می تواند ارزش حساب شما را به سرعت نابود کند

بعد به صفحه نمایشگر رایانه خود خیره خواهید شد، با چشمان کامالً باز و از حدقه 

 .شدن حساب معامالتی خود خواهید بود مارجین کال درآمده شاهد

 شما که نمی خواهید چنین اتفاقی بیفتد. می خواهید؟

 !واس ها به درسحپس 
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 از عبارتست کند،می جدا «نادرست روش» از را «درست روش» که آنچه

 می اضافه که میزانی کنید، می اضافه آن حجم به وقتی باز پوزیشن سودآوری

 .ها استاپ کردن جابجا و اصالح نحوه و کنید

در دو درس بعدی، دو سناریو احتمالی برای سنگین کردن پوزیشن را به شما آموزش 

 .خواهیم داد

 !باشند« مدیران ریسک»گران پیش از هر چیز دیگری باید البته از یاد نبرید که معامله
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