
 چگونه حجم پوزیشن خود را زیادتر کنیم؟

 

 

، نحوه افزایش حجم پوزیشنِ در ضرر فارکس آموزش مقاالتدر درس امروز از مجموعه 

 .را به شما آموزش خواهیم داد

توان از حجم پوزیشن کم کرد. امروز، ما به شما نشان در درس قبل، گفتیم که چگونه می

 .کنید اضافه خود پوزیشن حجم به در یک معامله خواهیم داد که چگونه می توانید

اولین سناریویی که راجع به آن بحث خواهیم کرد عبارتست از: افزودن به حجم 

 .رود می پیش شما معامله علیه بازار که زمانی پوزیشن

به هیچ عنوان کار راحتی نبوده و فوت  "در ضرر"افزودن واحدهای بیشتر به یک پوزیشنِ 

 .نباید چنین کاری انجام دهدو فن دارد و از نظر ما، هرگز و هرگز یک معامله گر تازه کار 

اگر معامله شما به وضوح ضررده است، پس چرا با سنگین تر کردن آن ضرر خود را 

 پس دلیلی وجود ندارد. نه؟ ؟؟؟سنگین تر کنیم
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. زیرا اگر بتوانید به یک پوزیشن ضررده اضافه کنید، و "بگی نگی اره"پاسخ ما اینست: 

پوزیشن جدید در سطح مقدار ریسکی که با اگر ترکیب ریسک پوزیشن اولیه و ریسک 

 .آن راحت هستید باقی بماند، انجام این کار هیچ اشکالی ندارد

بدین منظور، قوانین خاصی را باید رعایت کرد تا اصالح معامله بصورت ایمنی انجام شود. 

 :در زیر این قوانین ارائه می گردند

 ضروری است و حتما باید رعایت شود ضرر حد گذاشتن. 

 شده باشند مشخص قبل از سطوح باز کردن پوزیشن، پیش از انجام معامله باید. 

 قبل محاسبه شده و مجموع ریسک پوزیشن های مرکب  باید از پوزیشن سایزبندی

 .نباید از سطح ریسکی که با آن راحت هستید فراتر رود

  

 معامالتی مثال

  

 :بیایید نگاهی اندازیم به یک مثال معامالتی ساده از نحوه انجام این کار
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 پایین تر آمده است و 1.3200همانطور که در نمودار باال می بینید این جفت ارز از 

تا  1.2900سطح بعدی و پایین تر رفتن، کمی بین  شکست پیش ازسپس بازار 

 .تثبیت شده است 1.3000

، به ناحیه تثبیت قیمتی 1.2800تا  1.2700سازی در ناحیه  این جفت ارز پس از کف

 .بازگشته است

حاال فرض کنید شما معتقدید که این جفت ارز روند نزولی خود را مجدد از سر می گیرد، 

 .اما شما قادر نیستید که نقطه برگشت دقیق را انتخاب کنید

 :با استفاده از چند سناریو می توانید وارد معامله شوید

  

 :ورود برای 1 شماره گزینه

، بعبارتی 1.2900در سطح حمایت شکسته شده که تبدیل به مقاومت شده یعنی روی 

 .کف سطح تثبیت قیمت، فروش بگیرید

این است که ممکن است جفت ارز باالتر رود و ای بسا می  1.2900آفت ورود در 

 .توانستید با قیمت بهتری وارد بازار شوید

  

 :ورود برای 2 شماره گزینه

برسد، که از نظر روانی  1.3000ن جفت ارز به سقف ناحیه تثبیت، یعنی صبر کنید تا ای

 .نیز یک سطح مهم مقاومتی است
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می رسد یا خیر، در این صورت با این  1.3000اما اگر صبر کنید تا ببینید آیا بازار به 

ریسک مواجه می شوید که شاید بازار آن مقدار باال نرود و دوباره پایین آید و فرصت 

 .گرفتن روی بازگشت به روند نزولی را از دست بدهیدفروش 

  

 :ورود برای 3 شماره گزینه

را تست کند، سپس روند نزولی  مقاومت ه بالقوهتوانید صبر کنید تا این جفت ارز، ناحیمی

 .رود، و بعد وارد بازار شوید 1.2900را از سر گرفته و مجدد به زیر 

ییدی است که فروشندگان این سناریو احتماالً محافظه کارانه ترین سناریو است زیرا تأ

دوباره کنترل اوضاع را به دست گرفته اند، اما باز هم فرصت ورود به بازار در روند نزولی 

 .با قیمت بهتر را از دست می دهید

  

 :ورود برای 4 شماره گزینه

وارد بازار نشویم؟  1.3000و  1.2900حال چه کنیم؟ اصال چرا در هر دو سطح یعنی 

است، نه؟ حتما هست! فقط به شرطی که همه اینها را قبل از انجام چنین چیزی شدنی 

 !باشید خود پایبند معامالتی برنامه باشید و بهمعامله یادداشت کرده 

  

 (ضرر )حد کنید مشخص را خود معامله شدن اعتبار بی سطح

را به  1.3100بیایید حد ضرر خود را تعیین کنیم. برای ساده تر شدن کار، فرض کنید 

عنوان سطحی که نشان می دهد ایده معامالتی شما اشتباه بوده است انتخاب می کنید 

 .و بازار باالتر می رود
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 .آنجاست که باید از معامله خارج شده و پوزیشن خود را ببندید

  

 ورودی سطوح تعیین

در هر دو  1.3000و  1.2900م، بیایید سطوح ورودی خود را مشخص کنیم. در دو

سطح حمایت/مقاومت وجود داشت، بنابراین شما در آن سطوح به حجم پوزیشن خود 

 .اضافه خواهید کرد

حمایت/مقاومت وجود داشت، بنابراین شما  1.3000و هم روی  1.2900هم روی 

 .هید کردپوزیشن خود را در آنجا سنگین تر خوا

  

 پوزیشن سایز تعیین

سوم، ما سایز صحیح پوزیشن را محاسبه خواهیم کرد تا از سطح ریسکی که با آن راحت 

 .هستیم فراتر نروبم

 این. کنید ریسک ٪2دالری دارید و فقط می خواهید  5000فرض کنید یک حساب 

دالر موجودی حساب  5000دالر ریسک )100  با معامله این در شما که معناست بدان

 .( راحت هستید0.02ضربدر ریسک 

  

 معامله تکنیکال

 :در زیر یک روش برای برای باز کردن پوزیشن روی این معامله ارائه می گردد

 .1.2900 رویEUR/USD  واحد 2500 فروش

https://irtrader.net/



به این معنی  EUR/USD واحد 2500، پیپ ارزش حساب ماشین محاسباتبر اساس 

 .دالر است 0.25است که ارزش هر حرکت پیپ 

پیپ حد ضرر روی این پوزیشن  200، بعبارتی 1.3100با توجه به گذاشتن استاپ روی 

حرکت  پیپ دالر ضرر کرده اید )ارزش هر 50دارید، و اگر استاپ شما بخورد، بعبارتی 

 ((.پیپ 200دالر( ضربدر حد ضرر ) 0.25)

 .1.3000 درEUR/USD  از واحد 5000 فروش

به این  EUR/USD واحد از 5000یکبار دیگر، طبق ماشین حساب ارزش پیپ، 

 .است دالر 0.50 شما معنی است که ارزش هر پیپ حرکت

پیپ استاپ روی این پوزیشن  100، شما 1.3100در  استاپ با توجه به گذاشتن

 0.50دالر ضرر کرده اید )ارزش حرکت هر پیپ ) 50دارید، و اگر استاپ شما بخورد، 

 ((.پیپ 200دالر( ضربدر حد ضرر )

 .ضرر می کنید دالر100  در مجموع، اگر استاپ اوت شوید،
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 سخت که نبود؟

وارد بازار شویم و حتی اگر بازار باالتر رفت و  1.2900توانیم در ما در این معامله می

توانیم پوزیشن دیگری مجدد باز کنیم و خیالمان نیز راحت پوزیشن ضررده ایجاد کرد، می

 .است چراکه از حد ریسک عادی خود نیز فراتر نمی رویم

واحدی یورو/دالر با  7500ه، یک فرصت فروش و جهت اطالع، ترکیب این دو معامل

 .پیپ باالتر، ایجاد می کند 134و حد ضرر  1.2966میانگین قیمت ورود در 

 1.2832اگر پس از فعال شدن هر دو پوزیشن، بازار نزولی شد، و اگر قیمت بازار به 

 نسبت با شما سود برسد،( ضرر حد) پیپ 134 –( ورودی سطح)میانگین  1.2966)

 .شوددالر( می 100) 1:1داش به ریسک پا

باز شده است،  1.3000یعنی در « بهتر»از آنجا که بخش اعظم پوزیشن شما در قیمت 

را تجربه کند تا بتوانید  زیادی ریزش الزم نیست جفت ارز یورو/دالر از ناحیه مقاومتی

 !!!یک سود عالی شکار کنید. این خیلی خوب است
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